
Głowno, dn. 29 września 2016 r.
OR.0002.8.2016

Protokół nr XXIII/2016
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 29 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 – 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. 

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

- dyrektor Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim Krzysztof Fortuna,

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. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2016 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów

gminy Głowno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Głownie.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi
Popówek Włościański.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi
Karnków.
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12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi
Ostrołęka.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi
Domaradzyn.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na
2016 rok.

15.Wolne wnioski i informacje.

Ustalenia.

Ad.1.
                Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  1505

otworzył  XXIII  w  obecnej  kadencji  sesję  Rady  i  po  powitaniu  obecnych
oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 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 przyjęcie 3
projektów uchwał dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew, Ziewanice i Helenów.
Powiedział, że działki w tych wsiach nie miały dostępu do drogi publicznej i w
związku z tym były do tych uchwał zastrzeżenia służb wojewody.
Poproszony o wyjaśnienia do tych uchwał Piotr Antczak, młodszy referent ds.
ewidencji gruntów w UG Głowno powiedział, że sprawa dotyczy trzech uchwał
dotyczących  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Głowno dla  obszaru  wsi  Antoniew,
Ziewanice  i  Helenów, w których dokonano zmniejszenia  granic  opracowania
miejscowego  planu  zagospodarowania  w  ten  sposób,  aby  zapewnić  terenom
funkcjonalnym  dostęp  do  drogi  publicznej.  Powiedział,  że  w  przypadku
Ziewanic dotyczy to terenów pod przemysł,  w przypadku Helenowa terenów
letniskowych i z niektórych tych terenów musieliśmy zrezygnować, ponieważ
nie udało się na tych działkach wyznaczyć dróg a nie każdy właściciel chciałby
taką  drogę  mieć  na  swojej  działce.  Powiedział,  że  w  przypadku  Antoniewa
trzeba było dokonać zmniejszenia obszaru opracowania planu.
Przewodniczący Rady zapytał Pana Antczaka, na czym polegają zmiany, czy te
działki musimy okroić i czy jeżeli tego nie zrobimy, to wojewoda takie uchwały
nam odrzuci.
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Pan  Antczak  odpowiedział,  że  jeżeli  tego  nie  zrobimy,  to  będzie  trzeba
wyznaczyć tereny pod drogi publiczne, co wiąże się w przyszłości z kosztami
wykupienia tych terenów przez Gminę.
Po krótkiej dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie do
porządku  obrad  3  punktów  dotyczących  podjęcia  uchwał  w  sprawie
przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew, Ziewanice i Helenów
do porządku obrad.
W  głosowaniu  Rada  Gminy  Głowno  nie  wyraziła  zgody  na  włączenie  do
porządku obrad 3 punktów dot.  podjęcia  uchwał  w sprawie przystąpienia  do
sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
gminy  Głowno  dla  obszaru  wsi  Antoniew,  Ziewanice  i  Helenów
zaproponowanych przez wójta – 14 głosami „przeciw” wprowadzeniu i 1 głosie
„wstrzymującym się”.
Następnie  Radny  Jarosław  Chałubiec  odnosząc  się  do  punktu  dotyczącego
podwyższenia diet sołtysom zapytał, czy na wszystkich posiedzeniach komisji ta
sprawa była omawiana. Dodał, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej była, ale z
tego co wie, to na innych nie i w związku z tym wnosi o zdjęcie tego punktu z
porządku obrad.
Przewodniczący Rady poparł wniosek radnego Chałubca.
Radny Chałubiec zwracając się do sołtysów uczestniczących w sesji powiedział,
że  on nie  jest  przeciwny podwyższeniu  im diet,  ale  na  posiedzeniu  Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa tej sprawy nie rozpatrywano i
stąd jego wniosek.  
Radny  Piotr  Kałuża  zauważył,  że  takie  sprawy  rozpatrywane  są  na
posiedzeniach komisji w sprawach różnych i to od przewodniczącego komisji
zależy, czy poruszy ją, czy nie.
Radna Marzena Doardo stwierdziła, że dziwi się temu wnioskowi, ponieważ w
przypadku podwyższenia diet radnym, to nie było takiej dyskusji.
Więcej uwag i wniosków w tej sprawie nie było.
Prowadzący obrady Łukasz Łukasik poddał pod głosowanie wniosek radnego
Chałubca, pod głosowanie. 
Rada Gminy Głowno opowiedziała się za zdjęciem z porządku obrad punktu
dot. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów gminy
Głowno o co wnioskował Radny Chałubiec głosując – 8 „za”, 4 „wstrzymał
się”, 3 „przeciw”. 
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad
po wprowadzonych zmianach. 
Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad po zmianach jednogłośnie – 15
głosami  „za”,  na  15  radnych  uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w
głosowaniu.     
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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. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2016 roku.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Gminnego  Ośrodka

Pomocy Społecznej w Głownie.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmian

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  części  wsi
Popówek Włościański.

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Głowno  dla  obszaru  wsi
Karnków.

11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Głowno  dla  obszaru  wsi
Ostrołęka.

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Głowno  dla  obszaru  wsi
Domaradzyn.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2016
rok.

14.Wolne wnioski i informacje

Ad.3.
            Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że
protokół  z  XXII  sesji  odbytej  w dniu 7  września  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.
Radny Jarosław Chałubiec zaproponował, aby protokół z XXII sesji przyjąć na
następnej sesji ponieważ został przesłany radnym zbyt późno i nie każdy miał
możliwość szczegółowego zapoznania się z nim. Dodał, że są również uwagi do
niektórych zapisów w tym protokole, które radni będą chcieli wyjaśnić.
Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  wniosek
Radnego  Chałubca  w  sprawie  przyjęcia  protokołu  z  sesji  odbytej  w  dniu  7
września na następnej sesji.
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Rada Gminy poparła wniosek głosując 11 „za” wnioskiem, 1 „wstrzymał się” i 3
„przeciw”.   

Ad.4.
        Informację z prac Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności
przedstawiła przewodnicząca tej Komisji Radna Beata Soczyńska. Powiedziała,
że jej Komisja obradowała w dniu 16 września br., a udział w nim wzięli jej
wszyscy  członkowie  oraz  Wójt  Gminy  Głowno  Marek  Jóźwiak,  Sekretarz
Gminy Głowno Jolanta Szkup, Skarbnik Gminy Głowno Cezara Stokowska oraz
dyrektorzy  gminnych  placówek  oświatowych:  Wioletta  Przyżycka,  dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych w Mąkolicach, Krzysztof Fortuna, dyrektor Zespołu
Szkół  w  Lubiankowie  i  Agnieszka  Czubiak,  dyrektor  Zespoły  Szkół  w
Lubiankowie. Dodała, że w pierwszym punkcie posiedzenia Komisja  zapoznała
się z informacją o realizacji budżetu Gminy Głowno za I półrocze 2016 roku,
którą w skrócie przedstawiła Skarbnik Gminy Cezara Stokowska (członkowie
Komisji  mieli  możliwość  szczegółowego  zapoznania  się  z  informacją  przed
posiedzeniem  Komisji,  ponieważ  otrzymali  ją  drogą  elektroniczną).
Powiedziała, że uwag do informacji członkowie Komisji nie wnieśli. Następnie
poinformowała zebranych, że w drugim punkcie posiedzenia Sekretarz Gminy
przedstawiła Komisji  informację nt. organizacji dowozu uczniów do szkół oraz
o stanie  technicznym autobusów dowożących dzieci  do szkół).  Dodała,  że  z
informacji  Komisja  dowiedziała  się,  że  dowożenie  uczniów  przebiega  bez
większych problemów, o czym świadczy jak powiedział  na posiedzeniu wójt
brak  skarg  ze  strony  rodziców  oraz  dyrektorów szkół.   Dodała  również,  że
Komisja dowiedziała o tym, że cena za km dowozu dzieci na basen, czy innego
typu pozaszkolne imprezy, jak również dowozu mieszkańców gminy  na gminne
uroczystości jest taka sama jak za dowóz uczniów do szkoły. Powiedziała, że
Sekretarz  Gminy  w  swojej  informacji  wskazała  na  dobry  stan  techniczny
autobusów  (sprawdzany  przez  upoważnione  do  tego  odpowiednie  służby  na
początku  roku  szkolnego  oraz  w  jego  trakcie),  co  potwierdzili  dyrektorzy
gminnych placówek oświatowych.
Następnie  powiedziała,  że  w  „sprawach  różnych”  Komisja  zapoznała  się
projektem Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (bez uwag), a także
wysłuchała  informacji  wójta  nt.  spraw  bieżących,  m.in.  dofinansowania
Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Woli  Zbrożkowej  (160  tys.  zł  na
docieplenie budynku, 180 tys. zł na zakup samochodu do dowozu uczestników
na  zajęcia  w  tej  placówce  oraz  o  staraniach  o  dalsze  400  tys.  zł  na  jego
rozbudowę),  złożenia  wniosku  na  dofinansowania  przebudowy  drogi  w
Mąkolicach, budowy nitki wodociągu w Lubiankowie.
Pytań  do  przewodniczącej  Komisji  Oświaty  nie  było.  Wobec  powyższego
prowadzący obrady poprosił o zabranie głosu Radnego Mieczysława Dałka. 
Mieczysław Dałek, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Rolnictwa powiedział, że jego Komisja odbyła swoje kolejne posiedzenie w
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dniu 23 września br.,  a uczestniczyło w nim 6 członków Komisji  oraz Wójt,
Sekretarz  i  Skarbnik  Gminy  Głowno.  Dodał,  że  na  posiedzeniu  Komisja
zapoznała się z informacją o realizacji  budżetu Gminy w I półroczu 2016 r.,
który  omówiła  Skarbnik  Gminy  Głowno.  Poinformował  zebranych,  że
członkowie Komisji po zapoznaniu się z informacją oraz krótkiej dyskusji nie
wnieśli  do  niej  uwag  i  zastrzeżeń.  Dodał,  że  w  sprawach  różnych  wójt
poinformował Komisję, o możliwości pozyskania przez Gminę samochodu dla
Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej, ale pod warunkiem,
że zabezpieczy w budżecie środki na ten cel w wysokości 96 tys. zł. Powiedział,
że wójt poinformował również Komisję o przyznaniu dotacji na ekopracownie
dla dwóch gminnych placówek oświatowych, ale również z zastrzeżeniem, że
zostaną zabezpieczone w budżecie w 100% środki na to zadanie. Dodał, że wójt
wyjaśnił,  że środki, które zostaną przeznaczone na wyposażenie ekopracowni
zostaną Gminie zwrócone. Powiedział, że wójt poinformował również Komisję
o  tym,  że  sołectwo  Popów  Głowieński  wystąpiło  z  wnioskiem  do  Urzędu
Marszałkowskiego w ramach tzw. małych projektów na dofinansowanie budowy
wiaty przy strażnicy OSP i projekt ten zakwalifikował się do dofinansowania,
ale również w tym przypadku potrzeba jest zabezpieczyć na ten cel w budżecie
ok. 11 tys. zł środków własnych gminy. Poinformował zebranych, że Skarbnik
Gminy wyjaśniła Komisji, z jakich działów można by wygospodarować środki
na te wszystkie inwestycje. Dodał, że  w dyskusji członkowie Komisji mając na
uwadze pozyskanie samochodu wyrażali obawę, że może się stać tak, że Gmina
zacznie ponosić koszty eksploatacji lub ubezpieczenia tego pojazdu jak to miało
miejsce z gimbusem, przekazanym MZK w Głownie,  ale  Wójt  wyjaśniał,  że
będzie  koniecznym  skonstruowanie  takiej  umowy  ze  Stowarzyszeniem
prowadzącym  ŚDS,  aby  Gmina  nie  ponosiła  tych  kosztów.  Dodał,  że  wójt
obiecał  zaprosić  na  posiedzenie  Komisji  Koordynacyjnej  Panią  Prezes
Stowarzyszenia  Centrum  Wspierania  Inicjatyw  w  Olszowcu  oraz  Panią
kierownik  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Woli  Zbrożkowej  aby
mogły  rozwiać   obawy  radnych  w  tej  sprawie.  Następnie  poinformował
zebranych,  że  Komisja  po  tych  wyjaśnieniach  opowiedziała  się  za
wygospodarowaniem  środków  na  zakup  samochodu  dla  ŚDS  a  także  na
zabezpieczenie środków na ekopracownie i wiatę dla OSP w Popowie.
Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Rady udzielił głosu Radnej Dorocie
Kulawczyk.
Dorota  Kulawczyk,  przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  poinformowała
zebranych, że jej Komisja swoje posiedzenie odbyła w dniu 21 września br., a
posiedzeniu  uczestniczyli  oprócz  członków  Komisji  Wójt,  Sekretarz  oraz
Skarbnik Gminy Głowno oraz młodszy referent ds. ewidencji gruntów w UG
Głowno  Piotr  Antczak.  Powiedziała,  że  na  posiedzeniu  Komisja  dokonała
kontroli  stanu  wdrażania  aktualnego  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego do planu zagospodarowania przestrzennego
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Gminy Głowno a także oceny realizacji budżetu gminy Głowno za I półrocze
2016 r.  Dodała,  że  po zapoznaniu  się  z  informacją  Pana Antczaka  nt.  stanu
wdrażania  aktualnego  studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania
przestrzennego do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno oraz
po dyskusji Komisja nie wniosła zastrzeżeń do prac w tym zakresie. Następnie
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała zebranych, że członkowie
Komisji  pochylili  się nad informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Głowno  za  I  półrocze  2016  roku.  Powiedziała,  że  w  toku  dyskusji  Radny
Mikołajczyk  zgłosił  zastrzeżenie  odnośnie  niezapłacenia  wykonawcy  za
wykonaną  w ubiegłym roku  inwestycje  połączenia  wodociągów gminnych  a
uczestniczący  w  posiedzeniu  przewodniczący  Rady  zarzucił  wójtowi
nieprecyzyjne  przekazywanie  radnym  informacji,  tj.  z  jakich  środków
zatrudniony został pracownik obsługujący program rządowy 500+. Dodała, że
Komisja przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głowno za
I  półrocze 2016 roku z  zastrzeżeniami jak wyżej.  Poinformowała zebranych,
również  w  tym  punkcie  Komisja  opowiedziało  się  za  zabezpieczeniem  w
budżecie środków na zakup samochodu dla ŚDS w Woli Zbrożkowej (96 tys. zł)
5 głosami za i 2 wstrzymującymi się. Następnie przechodząc do punktu „sprawy
różne”  powiedziała,  że  tym  punkcie  Radny  Mikołajczyk  zgłosił  wniosek
formalny  w  sprawie  podwyższenia  wynagrodzenia  strażakom-ochotnikom za
udział w akcjach gaśniczych z 11 zł na 17zł/godz., który nie uzyskał poparcia
członków Komisji (3 głosy za, 3 przeciw, 1 wstrzymał się). Dodała, że również
w tym punkcie posiedzenia Komisja na wniosek Radnego Chałubca odniosła się
do  propozycji  wójta  odnośnie  podniesienia  wysokości  diet  dla  sołtysów  za
uczestnictwo w sesjach Rady. Powiedziała, że członkowie Komisji odnieśli się
negatywnie do propozycji wójta w tej sprawie głosując – 1 głos za, 5 przeciw i 1
wstrzymał się.
Pytań i uwag 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  23  września  br.  i  jak
zwykle  zajęła  się  głównie  ustaleniem  terminy  odbycia  sesji  a  także
przygotowaniem porządku obrad Rady. Dodał, że na posiedzeniu wysłuchano
również wyjaśnień Prezesa Stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw Pani
Jolanty Kubiak odnośnie ponoszenia kosztów użytkowania samochodu, na który
m.in. Gmina planuje zabezpieczyć w swoim budżecie środki (96 tys. zł), a który
ma  być  zakupiony  dla  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Woli
Zbrożkowej  i  przez  niego  użytkowany.  Powiedział,  że   omówione  zostały
również 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.
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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  7  września  2016 r.  szczegółowo omawiając  spotkania,  w których
uczestniczył (zał. nr 3 do protokołu).
Prowadzący obrady Łukasz  Łukasik  odnosząc  się  do tzw.  małych projektów
skierowanych do sołectw stwierdził, że szkoda, że ta sprawa rozeszła się bez
echa, bo może więcej sołectw by podjęło starania i napisało wniosek na jakiś
cel.
Wójt Gminy odpowiedział, że wszyscy sołtysi byli poinformowani o tym przez
pracownika Gminy. 
Więcej uwag do przedstawionej informacji nie było.

Ad.6.
Przewodniczący Łukasz Łukasik zapytał radnych, czy mają jakieś zapytania lub
interpelacje.
Nie było.
W związku  z  powyższym sam wystąpił  z  zapytaniem do  wójta  dotyczącym
wydawania  decyzji  w sprawie  zwrotu podatku akcyzowego,  a  konkretnie  jej
odbioru przez mieszkańców gminy (kopia – zał. nr 4 do protokołu).
Wójt odpowiedział, że udzieli odpowiedzi na piśmie a na gorąco odpowie na
zapytanie Sekretarz Gminy.
Pani  Jolanta  Szkup,  Sekretarz  Gminy  wyjaśniła,  że  od  2006  roku  wysyłano
indywidualne  decyzje  listem  poleconym  za  potwierdzeniem  odbioru.
Powiedziała, że z roku na rok koszty wysyłki jednak rosły i za I kwartał tego
roku wyniosły 2500 zł. Dodała, że nie są to środki z budżetu gminy, ale są to
środki otrzymywane na zadania zlecone z budżetu Państwa na realizację tego
zadania  i  jest  to  2%  od  kwoty  wypłaconej  rolnikom.  Powiedziała,  że  dla
wykonania  tych zadań  jest  to  kwota  3500  zł,  z  czego  pokrywane  są  koszty
przekazów  pocztowych  oraz  zakup  materiałów  biurowych.  Stwierdziła,  że
niestety  na  tą  ratę  tych  środków  już  brakło,  ale  jeżeli  jednak  jest  takie
stanowisko mieszkańców, to wrócimy do poprzedniej formy przekazywania tych
decyzji.       
Radny Władysław Mikołajczyk zapytał  wójta  czy  na terenie  Gminy Głowno
mamy  jeszcze  wodociąg  z  rurami  azbestowymi.  Po  potwierdzeniu  wójta,  że
takie  rury  jeszcze  są   na  wodociągu  w Popowie  stwierdził,  że  zdejmuje  się
azbest z dachów, dlaczego więc nie pozbywamy się rur azbestowych. 
Wójt odpowiedział, że nie ma takich ekspertyz mówiących o szkodliwości rur
azbestowych.
Radny  Mikołajczyk  zapytał  wójta,  czy  będzie  budował  amfiteatr  w
Bronisławowie, o którym mówił na jednej z sesji.
Wójt odpowiedział, że jeszcze nie podjął decyzji w tej sprawie.
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Radny Mikołajczyk stwierdził, że jeżeli będzie chciał budować ten amfiteatr, to
prosi,  aby wcześniej rozmawiał o tym z Radą,  że są na to środki i  zamierza
realizować taką inwestycję.
Wójt ponownie powiedział, że decyzji jeszcze nie ma i jeżeli będą głosy, że taka
inwestycja jest niepotrzebna, to nie będzie budował.
Radny Mikołajczyk zapytał ponownie wójta, czy mamy w Karnkowie oddzielny
punkt  dostarczania  wody.  Dodał  że  chodzi  o  to,  że  jest  zapis  o  budowie
połączenia wodociągów z Popowa z wodociągiem w Karnkowie. Powiedział, że
w projekcie budżetu na 2015 rok jest zaplanowane połączenie wodociągów z
Popowa z Mąkolicami i to według niego było słuszne i zasadne. Dodał, że w
międzyczasie zostało to zmienione na połączenie wodociągów z Karnkowa z
wodociągiem z Popowa i ma mieszane uczucia, co do tego punktu połączenia,
ponieważ z tego co było mówione łącznik został wybudowany w 2015 roku, a w
budżecie na 2016 rok przedstawiono to jako połączenie wodociągów z Popowa
z Karnkowem.
Wójt odpowiedział, że jest to zwykła pomyłka, bo chodzi w tym przypadku o
Pieńki  Popowskie  (nazwa  potoczna),  gdzie  nastąpiło  najkorzystniejsze
połączenie wodociągu z Mąkolic z Karnkowem. 
Radny  Mikołajczyk  stwierdził,  że  w  takim przypadku  według  niego  zostało
naruszone prawo zamówień publicznych, ponieważ łącznik został wybudowany
a  nigdzie  nie  jest  zapisane,  że  wykonano  połączenie  wodociągów Popów –
Mąkolice. 
Wójt  odpowiedział,  że  w tamtym okresie  sytuacja  była  bardzo  poważna,  bo
zaczęło brakować wody w Mąkolicach. Dodał, że podjął decyzję o połączeniu
wodociągów  o  czym  informował  radnych.  Stwierdził,  że  do  tej  pory  nie
zapłaciliśmy  za  tą  inwestycję,  ponieważ  czekamy  na  inwentaryzację  i
prawdopodobnie  w  m-cu  październiku  będzie  zakończona  ta  inwestycja  i
zapłacona.
Radny  Mikołajczyk  zauważył,  że  w  takim  razie  w  tym  roku  budujemy  to
połączenie  i  w  ubiegłym  roku  też  budowaliśmy.  Dodał,  że  według  niego
wybudowane zostało w roku ubiegłym i w ubiegłym powinno być zapłacone.
Wójt  stwierdził,  że  jeżeli  wykonawca  się  na  to  godzi,  woda  popłynęła  do
mieszkańców, nie mamy problemów z zapewnieniem wody, to uważa, że zrobił
dobrze. 
Radny  Mikołajczyk  powiedział,  że  nie  kwestionuje  celowości  tej  inwestycji,
tyko według niego od strony prawnej powinno to być zakończone w ubiegłym
roku.
Więcej pytań i uwag w tym punkcie porządku obrad nie było. 

Ad.7.
          Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głowno za I półrocze
2016 roku przedstawił Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak (kopia - zał. nr 5 do
protokołu).  Powiedział  m.in.,  że  budżet  Gminy  Głowno  na  2016  rok  został
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uchwalony przez Radę Gminy Głowno uchwałą nr XV/73/15z dnia 30 grudnia
2015 roku i po stronie dochodów stanowił kwotę 11.518.133 zł natomiast plan
wydatków kwotę 11.318.133 zł. Dodał, że w I półroczu 2016 roku budżet został
zwiększony  zarówno  po  stronie  dochodów  jak  i  wydatków  o  kwotę
3.123.387,10 zł.  Poinformował  zebranych,  że  plan po zmianach na dzień 30
czerwca  2016  roku  ustalono  w  następujących  kwotach:  dochody  –
14.641.520,10 zł i wydatki – 14.441.520,10 zł (przychody w kwocie 366.037, 12
zł i rozchody w kwocie 566.037,12 zł). 
Wójt Marek Jóźwiak powiedział, że II półrocze będzie bardzo trudne, ponieważ
trzeba będzie zapłacić za wykonane w I półroczu inwestycje drogowe oraz za
wybudowanie nitki wodociągu w Lubiankowie. Na marginesie powiedział,  że
jest  duże  zainteresowanie  wśród  firm wykonaniem tej  inwestycji.  Dodał,  że
podpisał umowę na wykonanie projektu budowy wodociągu we wsi Feliksów.
Odnosząc  się  do  dochodów gminy  z  tytułu  poboru  podatków stwierdził,  że
mimo trudności, z jakimi borykają się rolnicy to spłacają oni sumiennie swoje
zobowiązania  pieniężne.  Dodał,  że  jest  jednak  kłopot  ze  ściągalnością  tzw.
podatku „śmieciowego” i tu należy się zastanowić nad jej poprawą.
Pytań i uwag ze strony radnych nie było.

Ad.8.
          W tym punkcie obrad Rada zajęła się projektem uchwały w sprawie
uchwalenia  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Głownie  (był
omówiony szczegółowo na posiedzeniu Komisji Oświaty a także dostarczony
pozostały radnym drogą elektroniczną).
Kierownik  tej  placówki  Pani  Edyta  Kaczmarska  zapoznała  Radę  z
uzasadnieniem do uchwały o celowości jej podjęcia.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Wobec powyższego prowadzący obrady Łukasz Łukasik poddał projekt uchwały
w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie jednogłośnie – 15 głosami „za”, na 15
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 6 do
protokołu).

Ad.9.
           W tym punkcie Rada zajęła się rozpatrzeniem projektu uchwały w
sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmian  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popówek Włościański.
Poproszony przez prowadzącego obrady o wyjaśnienia Piotr Antczak, młodszy
referent  ds.  ewidencji  gruntów w UG Głowno powiedział,  że  w tej  uchwale
praktycznie zmienia się jednio słowo w stosunku do podjętej wcześniej uchwały
w  tej  sprawie.  Dodał,  że  chodzi  o  sprostowanie  nazwy  miejscowości,  było
Popówek Głowieński a powinno być Popówek Włościański.
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Pytań i uwag do 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 przystąpienia do sporządzenia
zmian  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  części  wsi
Popówek  Włościański  jednogłośnie  –  15  głosami  „za”,  na  15  radnych
uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w  głosowaniu  (zał.  nr  7  do
protokołu).

Ad.10.
          W tym punkcie obrad i dwóch następnych Rada Gminy Głowno zajęła się
projektami  uchwał  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Głowno  dla  obszaru  wsi  Karnków,
Ostrołęka i Domaradzyn.
(radni mieli  możliwość zapoznania się z projektami uchwał,  które zostały im
przesłane drogą elektroniczną). 
Pytań odnośnie projektu uchwały nie było.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy może nie czytać treści uchwał i po
uzyskaniu zgody poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący obszaru wsi
Karnków.      
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Głowno  dla
obszaru  wsi  Karnków  jednogłośnie  15  głosami  „za”,  na  15  radnych
uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w  głosowaniu  (zał.  nr  8  do
protokołu). 

Ad.11.
            W tym punkcie Rada rozpatrzyła projekt uchwały dotyczący obszaru wsi
Ostrołęka.
Pytań  i  uwag  nie  było,  wobec  powyższego  prowadzący  obrady  poddał  pod
głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.   
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Głowno  dla
obszaru  wsi  Ostrołęka  jednogłośnie  15  głosami  „za”,  na  15  radnych
uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w  głosowaniu  (zał.  nr  9  do
protokołu).

Ad.12.
        Kolejny rozpatrywany projekt uchwały dotyczył obszaru wsi Domaradzy.
W związku z  brakiem pytań i  uwag przewodniczący Łukasz Łukasik poddał
projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Głowno  dla
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obszaru  wsi  Domaradzyn  jednogłośnie  15  głosami  „za”,  na  15  radnych
uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w  głosowaniu  (zał.  nr  10  do
protokołu).

Ad.13.
           W tym punkcie obrad Rada Gminy Głowno zajęła się rozpatrzeniem
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2016 rok.
Poproszona  przez  prowadzącego  obrady  o  wyjaśnienia  do  projektu  Skarbnik
Gminy  powiedziała,  że  zmiany  w  budżecie  podyktowane  są  głównie
zabezpieczeniem środków na zakup samochodu dla Gminy z przeznaczeniem
dla Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dofinansowaniem wyposażenia
ekopracowni  i  tzw.  małych projektów, o które  aplikowały  2  sołectwa (przed
sesją otrzymała informację, że Wola Lubiankowska również otrzyma dotację na
zagospodarowanie przestrzeni  publicznej  i  trzeba zabezpieczyć na to zadanie
5200 zł). Dodała, że jest jeszcze jedna zmiana, w dziale 400 planowane było
zmniejszenie wydatków o 15 tys. zł, ale okazało się, że projekt wodociągu na
Feliksów będzie kosztował więcej, więc proponuje się zmniejszyć nie o 15 ale
tylko  o  5  tys.  zł  a  o  pozostałe  10  tys.  zmniejszyć  wydatki  w administracji
publicznej.
Przewodniczący Rady zapytał, skąd te 5200 zł będzie wzięte.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że prawdopodobnie z administracji, ponieważ
nie ma skąd.
Przewodniczący zapytał, czy ta zmiana będzie wprowadzona na następnej sesji.
Skarbnik  Gminy  odparła,  że  nie,  że  na  dzisiejszej,  ponieważ  Wola
Lubiankowska nie otrzymałaby dotacji na swój projekt.
Radny Jarosław Chałubiec stwierdził, że na komisji radni zastanawiali się skąd
wziąć  środki  na  autobus,  ale  widzi,  że  60  tys.  zł  już  jest  z  niewykonanej
inwestycji drogowej.
Wójt  potwierdził  ten  fakt  dodając,  że  były  to  środki  zabezpieczone  na
inwestycje  drogową,  którą  mieliśmy  współfinansować,  ale  nie  będzie  ona
robiona.
Przewodniczący Rady stwierdził, że nie podoba mu się to, że na początku roku
zafundowaliśmy mieszkańcom Gminy podwyżkę  stawek za wodę,  następnie
przyznaliśmy sobie podwyżkę diet, podwyżkę wynagrodzenia wójtowi, mamy
procedować  podwyżkę  diet  dla  sołtysów,  a  co  naszymi  mieszkańcami.
Przechodząc do sprawy 60 tys. zł, które mają zostać przeznaczone na autobus
zauważył,  że  te  środki  zaplanowane  na  inwestycję  drogową  były  zabrane  z
działu 400, czyli z „wody” i ten samochód będzie faktycznie za środki zabrane z
„wody”.  Zapytał, dlaczego środki z „wody” przeznaczamy na inne cele, według
niego tak być nie powinno. Dodał, że za środki uzyskane z podwyżki stawek za
wodę miały  być  wykonane  inwestycje  mające  na  celu  podwyższenie  jakości
wody  i  modernizację  infrastruktury  związanej  z  dostarczaniem  wody.
Powiedział, że nie zgadza się na zabieranie środków z „wody” na inne zadania.
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Radny  Chałubiec  stwierdził,  że  on  też  się  nie  zgadza,  aby  z  środków
zaplanowanych na wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę kupować autobus dla
Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej.
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  jeżeli  mamy  tak  dużo  środków  w  tym
dziale  to  proponuje,  aby  wójt  w  przyszłym  roku  obniżył  stawki  za  wodę
przywracając je do stany poprzedniego.
Radny Piotr Kierus zauważył, że jeżeli mamy nie zabierać z wody, to może nie
bierzmy również z dróg, z administracji i innych działów.
Radny  Jerzy  Cybulski  stwierdził,  że  zawsze  się  mówi  o  tym  aby  wójt
pozyskiwał pieniądze z zewnątrz, ale żeby coś pozyskać trzeba włożyć w to
również własne.
Radny Mikołajczyk odczytał artykuł z gazety „Nasz Dziennik” pt. „Nasza droga
woda”, który według niego jest dobrym przykładem na sytuacje w tej sprawie w
Gminie Głowno.        
Skarbnik Gminy powiedziała, że jeżeli chodzi o 113 tys. zł w miesiącu lutym br.
jak to było już powiedziane były te środki przeniesione z działu 400. Dodała, że
7 września br. Rada podjęła uchwałę, w której zwrócono do tego działu 100 tys.
zł  i  o  tyle  został  on  zwiększony.  Zauważyła,  że  jeżeli  chodzi  o  środki  na
samochód, to nie wszystkie pochodzą z przeniesień wydatków, bo większa ich
część pochodzi z ponadplanowych dochodów Gminy. Odnosząc się do sprawy
zabezpieczenia środków na ekopracownie  powiedziała, że jest to kwota  66 175
zł,  z  tego  6 000  zł  z  dochodów  i  60 000  zł  z  niewykorzystanej  dotacji
przeznaczonej  dla  Starostwa.  Dodała,  że  w  momencie  kiedy  dotacja  na
ekopracownie zostanie rozliczona Gmina otrzyma 55 000 zł, czyli stracimy na
tym tylko ok. 5 000 zł.
Radny Mikołajczyk stwierdził, że on nie kwestionuje zasadności przeniesień, ale
ma obiekcje  odnośnie  darowania autobusu w osobom prywatnym.  Dodał,  że
podobna sytuacja miała miejsce z autobusem, który Gmina przekazała MZK w
Głownie. Powiedział, że wszystko było dobrze do czasu jego zepsucia, kiedy
musieliśmy płacić za naprawy.
Radny  Piotr  Kałuża  zauważył,  że  ten  autobus  będzie  Gminy  a  nie
Stowarzyszenia  Centrum Wspierania  Inicjatyw.  Dodał,  że  dowożeni  będą  w
przeważającej  większości  mieszkańcy  Gminy,  nierzadko  pokrzywdzeni  przez
los. 
Radny Radosław Olejniczak zapytał, ile osób np. w Dmosinie umieszczonych
jest  w  domach  opieki  społecznej  i  jakie  są  to  koszty.  Dodał,  że  jeżeli
przestaniemy dowozić osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy, to za
jakiś czas te osoby znajdą się DPS-ach i jakie koszty wtedy nasza  Gmina będzie
ponosić. Powiedział, że teraz mówimy o jednorazowym wydatku, a nie myślimy
o kosztach comiesięcznych.
Radny Chałubiec stwierdził, że ten samochód ma być zakupiony m.in. za środki
z „wody” (60 tys. zł) i dla niego jest to nie do przyjęcia. Dodał, że kupując ten
samochód  będziemy  ponosić  wszystkie  koszty  związane  z  ubezpieczeniem i
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eksploatacją.  Powiedział,  że  Stowarzyszenie  w przyszłym roku może już nie
prowadzić tej placówki i co wtedy. Dodał, że będzie za, jeżeli Pani Skarbnik
odda środki zabrane z „wody”, w tej chwili będzie głosował przeciw. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki na „wodę” zostały już zwrócone i jeszcze
trzeba będzie do tego działu dołożyć.
Radna Marzena Doardo stwierdziła, że przykre jest to, że wyjaśnienia Skarbnika
Gminy nie trafiają do radnych. Dodała, że należy zająć się zmianami w budżecie
i celowością tych zmian. 
Przewodniczący Rady odnosząc się do wyjaśnień Skarbnika Gminy odnośnie
zwrotu środków do działu 400 powiedział, że te środki były zwrócone dzięki
temu, że Gmina otrzymała dotację 1 350 tys. zł. Popiera Radnego Chałubca, że
jeżeli  środki  na ten autobus znajdą się  w innych działach,  to  będzie  dobrze.
Dodał, że żałuje, że ta dyskusja jest dopiero teraz i po raz kolejny zmiany w
budżecie przygotowywane są na ostatnią chwilę. Powiedział, że radni nie są w
stanie podejmować tak ważnych decyzji na gorąco. Dodał, że rozumie problemy,
ale trzeba zrozumienia z obu stron.
Skarbnik  powiedziała,  że  w  momencie  uchwalania  budżetu  dochody  mamy,
jakie mamy. Dodała, że nie możemy tworzyć sztucznych dochodów aby pokryć
wydatki  i  wiadomym  jest,  że  przy  uchwalaniu  budżetu  nie  ma  pełnego
zabezpieczenia wydatków. Stwierdziła, że planowane są inwestycje, nie planuje
się  zaciągnięcia  kredytów,  więc  musimy  sobie  w  jakiś  sposób  pomagać
przenosząc w ciągu roku środki między działami. Dodała, że po to jest Rada,
aby  ten  budżet  urealniać,  a  na  koniec  roku  okaże  się  jaki  będzie  efekt.
Powiedziała, że nie możemy np. zaplanować 500 tys. zł na „wodę”, położyć je
na tzw. kupkę i ich nie ruszać, bo byśmy nic nie zrobili.
Przewodniczący Rady stwierdził,  że  zaczynają  odgrywać w dyskusji  emocje,
więc proponuje, aby jeszcze w tej dyskusji przedstawić 1 głos za i przeciw.
Radny  Chałubiec  powiedział,  że  proponuje  zdjąć  100  tys.  zł  z  inwestycji
drogowej  zaplanowanej  w  Mąkolicach  z  przeznaczeniem na  dofinansowanie
zakupu  autobusu.  Dodał,  że  w  tej  chwili  będzie  głosował  przeciw  podjęciu
uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Wójt  Marek  Jóźwiak  stwierdził,  że  dziwi  się  Radnemu  Mikołajczykowi,  że
cytuje  gazetę,  która  opisuje  sytuację  jaka  ma  miejsce  w  dużych  zakładach
zajmujących  się  dostarczaniem  wody  do  dużych  aglomeracji.  Przypomniał
sytuację, jaka była w Gminie Głowno, gdy ta była w Zakładzie Komunalnym i
jakie  pieniądze za  wodę musieliśmy płacić  do tego Zakładu (50% wody nie
rozliczało się). Dodał, że w tej chwili sytuacja w tej materii jest o wiele lepsza,
bo rozlicza nam się 85% wody. Powiedział, że takie inwestycje jakie będą w
Lubiankowie, czy Konarzewie nigdy nie przyniosą efektu ekonomicznego, ale
tam są ludzie  i  trzeba im zapewnić dostęp do wody bez względu na koszty.
Stwierdził, że na te sprawy trzeba patrzeć dużo szerzej, bo ludzi nie interesuje
wielka polityka, tylko działanie na swoim terenie. Dodał, że dobro mieszkańców
jest dla niego najważniejsze. Powiedział, że teraz już nie wie, czy się cieszyć,
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czy  martwić,  że  te  pieniądze  otrzymaliśmy.  Zwracając  się  do  radnych
powiedział, żeby głosowali, jak uważają, ale taka sytuacja (dotacje) może się już
nie powtórzyć.
Więcej pytań i uwag nie było.
Przewodniczący  Ray  po  uzyskaniu  zgody,  aby   nie  czytał  całego  projektu
uchwały w w/w sprawie poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno nie podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Głowno na 2016 rok – 7 głosów „za” podjęciem, 8 „przeciw”, na 15 radnych
uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu. 
Ad.14.
          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 odniósł się do odpowiedzi,  jakie otrzymał na
swoją  interpelację  złożona  21  czerwca  br.  Powiedział,  że  w  odpowiedzi  na
pytanie  o  termin zakończenia  inwestycji  wodociągowej  w Lubiankowie  wójt
podał, że będzie to 30 września br. a teraz jest mowa o listopadzie. Dodał, że
odnośnie wydatków na wodę w budżecie nie ma zapisu z jakich źródeł prowadzi
się  inwestycje  w  tym  dziale.  Powiedział,  że  na  pytanie,  czy  wniosek  o
zatwierdzenie  taryf  za  wodę był  uzgodniony ze Skarbnikiem Gminy uzyskał
odpowiedź,  że  nie.  Dodał,  że  według  niego  powinno  to  być  uzgadniane  z
księgową a nie jak odpisano, że wniosek pisał nowy pracownik, który opracował
go  na  podstawie  wniosku  z  2013  roku.  Stwierdził,  że  nie  wolno  zwalać
wszystkiego na młodego pracownika, który pisał wniosek.
Wójt Marek Jóźwiak ustosunkowując się do wypowiedzi Radnego Mikołajczyka
powiedział,  że  jeżeli  ten  chce  szerszego  wyjaśnienia,  to  może  to  zrobić.
Powiedział, że jeżeli  ktoś nie dopełnił swoich obowiązków, to już w UG nie
pracuje, czyli wyciąga konsekwencje.
Odnosząc się do niepodjęcia uchwały w sprawie zmian w  budżecie stwierdził,
że  Rada zagłosowała  jak  zagłosowała,  więc  nie  pojedzie  podpisać  umów na
dofinansowanie ekopracowni i zakupu samochodu dla Środowiskowego Domu
Samopomocy.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik powiedział, że wielokrotnie prosił wójta i
p. skarbnik, aby nie dawać w zmianach budżetu rzeczy ważnych i takich, co do
których  radni  mają  wątpliwości  a  tak  jest  robione  nagminnie.  Dodał,  że
specjalnie robione jest  tak, że jeżeli  radni mają jakieś wątpliwości,  to jest to
wrzucone w jedną uchwałę z rzeczami ważnymi i jesteśmy stawiani pod ścianą.
Powiedział,  że  wójt  będzie  populistycznie  mówił,  że  radni  nie  chcą
ekopracowni, nie dają pieniędzy na granty, ale tu nie o to chodziło.  Zapytał,
dlaczego  ta  dyskusja  jest  dzisiaj,  dlaczego  tego  nie  było  na  posiedzeniach
komisji,  dlaczego nie było rozbicia tych środków jak proszą radni na rzeczy
ważne i mniej ważne. Dodał, że jeżeli znajdą się na te zadania środki, to jest
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jeszcze  dzień  jutro,  kiedy  można  się  spotkać  i  przegłosować  te  zmiany.
Stwierdził, że to zależy teraz od wójta. 
Sołtys wsi Popów Głowieński zwracając się do radnych powiedział,  że mają
dylemat, czy zasadnym było podniesienie składki za wodę. Dodał, że może by
podyskutowali o obniżeniu podatków. Stwierdził, że wymagają od wójta, aby
robił różne  rzeczy a z drugiej strony krępują ręce wójtowi w podejmowaniu
działań.  Powiedział,  że jak Radny Chałubiec wymyślił,  że place zabaw mają
być, to tak było. Dodał, że i pieniądze się znalazły i uchwała przeszła a jak ktoś
inny  zgłasza  jakiś  pomysł,  to  już  jest  źle.  Powiedział,  żeby  nie  traktować
sołtysów, jak piąte koło u wozu i  jak są  wprowadzane zasady to muszą być
jednakowe dla wszystkich.
Radny Chałubiec stwierdził, że każdy może zgłosić jakiś pomysł na inwestycje.
Dodał, że on ma taką propozycję, aby jutro odbyć sesję o godz. 8.30 i podjąć 2
uchwały  w  sprawie  dofinansowania  samochodu  dla  ŚDS  i  ekopracowni.
Powiedział, że gdyby te kwoty były rozbite w dwóch uchwałach, to nie byłoby
żadnego problemu a tak, robi się z nas złych radnych, co nie chcą ekopracowni. 
Radny Mikołajczyk poparł propozycję Radnego Chałubca.
Przewodniczący Rady kończąc dyskusję w tej sprawie zwrócił się do sołtysów,
czy oni mają jakieś sprawy do wójta lub Rady. 
Sołtys wsi Ostrołęka poprosiła o wycięcie chwastów na zakręcie drogi Ostrołęce
oraz wycięcie gałęzi kładących się nad drogą za posesją p. Chemki.
Sołtys wsi Dąbrowa poprosił o interwencję w sprawie złej jakości dostarczanej
wody.
Sołtys wsi  Kadzielin  poprosiła,  aby po dzieci  do jej  wsi  przyjeżdżał  krótszy
autobus, ze względu na fakt, że większy nie może się wyrobić na zakręcie. 
Dyrektor  Zespołu  Szkół  w Popowie Głowieńskim zwracając się  do radnych,
którzy byli przeciwni podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie,  a tym
samym  zabezpieczeniu  środków  na  dofinansowania  samochodu  dla  ŚDS  i
ekopracowni  dla  szkoły  w  Popowie  zaprosił  ich  do  swojej  placówki,  aby
wytłumaczyli rodzicom i uczniom, dlaczego zagłosowali przeciw w związku z
czym nie będzie w ich szkole ekopracowni.  
Przewodniczący Rady stwierdził, że swoją wypowiedzią dyrektor Zespołu Szkół
w Popowie Głowieńskim wprowadza zamieszanie, ponieważ nad tą sprawą była
już dyskusja i w związku z tym odbiera mu głos. 
Pan Krzysztof Fortuna powiedział, że jest punkt wolne wnioski i on ma prawo
się  wypowiedzieć.  Dodał,  że  to  jak  niektórzy radni  zadecydowali  w sprawie
ekopracowni, to jest tzw. piąta kolumna.
Radny  Jarosław  Chałubiec  zwracając  się  do  dyrektora  szkoły  w  Popowie
Głowieńskim  powiedział,  żeby  takich  porównań  nie  używał,  bo  wszyscy  z
historii  wiedzą,  jak  bardzo  złą  w  czasie  wojny  działalność  prowadziły  te
organizacje.
Radny Mikołajczyk stwierdził, że jest ustalone, że w dniu jutrzejszym odbędzie
się sesja i temat ekopracowni można będzie podjąć ponownie. 
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Na  głosy  z  sali,  że  nic  nie  jest  ustalone  w  sprawie  sesji  Radny  Chałubiec
zauważył, że jego wniosek w tej sprawie nie został rozpatrzony.
Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie ze Statutem termin odbycia sesji
ustala wójt w porozumieniu z przewodniczącym Rady. Dodał, że w związku z
tym czeka na propozycje wójta w tej sprawie.  
Radny Piotr Kałuża zwrócił się z prośbą do przewodniczącego, aby nie odbierał
głosu  osobom chcącym się  wypowiedzieć,  jak  to,  czynił  w przeszłości  były
przewodniczący Radny Mikołajczyk w stosunku m.in. do sołtysów.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik odpowiedział, że on tego nie robi a jeżeli
zrobił to w przypadku dyrektora szkoły z Popowa, to w ten sposób nie chciał
doprowadzić do eskalowania konfliktu.
Radny Mikołajczyk odpowiadając Radnemu Kałuży powiedział, że on nigdy nie
odbierał głosu sołtysom, jeżeli był to punkt „wolne wnioski”. Następnie zgłosił
wniosek  formalny  w  sprawie  podniesienia  stawki  strażakom  ochotnikom za
udział w akcjach ratowniczych z 11 zł na 17 zł za godzinę w akcji i 15 zł/godz.
za  udział  w  szkoleniu.  Przedstawił  wyliczenia  dot.  kosztów  podwyżki
wynagrodzenia wójta, podwyższenia diet radnych i sołtysów. Stwierdził, że z
jego wyliczeń wynika, że Gminę stać również na podwyżkę dla strażaków.
Radny  Chałubiec  stwierdził,  że  jeżeli  propozycja  podniesienia  diety  dla
sołtysów przedstawiona by była przez wnioskodawcę na komisjach tak, jak to
zrobił Radny Mikołajczyk odnośnie strażaków, to on byłby za.
Radny  Piotr  Kierus  zwracając  się  do  radnych zaapelował,  aby  nie  wycierali
sobie buzi wójtem, bo z niektórych wypowiedzi wynika, że wszystko, co złe, to
wójt,  że  wójt  miał  tyle a  teraz ma tyle.  Następnie  odniósł  się do propozycji
podwyżki dla strażaków. Powiedział, że on jest za podwyżką, ale nie w takiej
wysokości. 
Radny  Chałubiec  zauważył,  że  jest  wniosek  Radnego  Mikołajczyka,  na
komisjach  to  się  rozważy,  rozpatrzy  projekt  uchwały  w  tej  sprawie  oraz
podejmie decyzję i będzie po sprawie.    
Więcej pytań i uwag nie było. 
Na tym wyczerpano porządek obrad.
W  związku  z  powyższym  przewodniczący  Łukasz  Łukasik  o  godz.  1715

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

Protokół sporządził: Obradom przewodniczył:

   Ireneusz Furga  Łukasz Łukasik
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