
Głowno, dn. 14 listopada 2016 r.
OR.0002.10.2016

Protokół nr XXV/2016
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 14 listopada 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,
- insp. ds. gospodarki wodnej i  ochrony środowiska w UG Głowno
Maciej Olejniczak,
- młodszy referent ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami
w UG Głowno Agnieszka Kosiorek.   

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,
- 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. Informacja o stanie oświaty w Gminie Głowno
8. Informacja  o  oświadczeniach  majątkowych  złożonych  przez

radnych i osoby do tego zobowiązane ustawą.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów

gminy Głowno.
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10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Głowno. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek od nieruchomości na
terenie Gminy Głowno.

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rocznego  Programu
współpracy  Gminy  Głowno  z  organizacjami  pozarządowymi  i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru
wsi Antoniew.

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

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

16.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu  utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy.

17.Podjęcie  uchwały  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.

18. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie
porozumienia  dotyczącego  powierzenia  Gminie  Zgierz
wykonywania zadania publicznego.

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i  w budżecie  Gminy
Głowno na 2016 rok.

20.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Głowno.
21.Wolne wnioski i informacje.

Ustalenia.

Ad.1.
        Przewodniczący  Rady  Gminy Głowno Łukasz  Łukasik  o  godz.   840

otworzył  XXV  w  obecnej  kadencji  sesję  Rady  i  po  powitaniu  obecnych
oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych
(na ustawową liczbę 15 radnych), co pozwala na podejmowanie prawomocnych
uchwał. 

Ad.2.
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              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.
Radny Piotr Kałuża zgłosił wniosek, aby zdjąć z porządku obrad punkt: podjęcie
uchwały  w  sprawie  Statutu  Gminy  Głowno.  Wyjaśnił,  że  na  posiedzeniu
Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Budżetu  i  Rolnictwa  przy  omawianiu
projektu  Statutu  do  wprowadzonych  głównie  przez  przewodniczącego  Rady
zmian członkowie komisji mieli wiele uwag.
Prowadzący obrady przewodniczący Rady Łukasz Łukasik stwierdził, że nie ma
sensu  przedłużać  prac  nad  statutem,  ponieważ  Rada  pracuje  nad  nim  od
początku  kadencji  i  jeżeli  są  jeszcze  jakieś  uwagi  lub  propozycje  zmian,  to
można je w dniu dzisiejszym omówić.
Radna Marzena Doardo powiedziała, że szkoda, że przewodniczącego nie było
na  posiedzeniu  wspomnianej  Komisji,  bo  mógł  na  niej  omówić  swoje
propozycje dot. zmian w projekcie statutu.
Radny Władysław Mikołajczyk stwierdził, że punkt dotyczący przyjęcia statutu
powinien zostać. Dodał, że na sesji są prawie wszyscy radni i jeżeli będą jeszcze
jakieś zmiany lub propozycje zmian, to można je omówić.
Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnego Kałuży pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno w głosowaniu odrzuciła  wniosek Radnego Kałuży – 6
głosów „za”, 7 „przeciw” (na 13 radnych uczestniczących w sesji i biorących
udział w głosowaniu). 
Prowadzący obrady Łukasz Łukasik poddał przyjęcie proponowanego porządku
obrad pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła proponowany porządek obrad 12 głosami „za” i 1
„wstrzymał się”, na 13 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w
głosowaniu.

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.
Głosu nikt nie zabrał.
W  związku  z  powyższym  przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie
przyjęcie protokołu z XXII sesji.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XXII sesji odbytej w dniu 7 września
2016 roku 12 głosami „za, przy jednym głosie „wstrzymał się” (na 13 radnych
uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu).
Następnie prowadzący obrady Łukasz Łukasik stwierdził, że protokół z XXIII
sesji odbytej w dniu 29  września 2016 r. był wyłożony do wglądu w pokoju nr
14  w  Urzędzie  Gminy  Głowno,  jak  również  przesłany  radnym  drogą
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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 XXIII
sesji Rady Gminy Głowno pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XXIII sesji 13 głosami „za”, na 13
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że protokół z
XXIV sesji  odbytej  w dniu  30  września  2016 r.  był  również  wyłożony  do
wglądu w pokoju  nr  14  w Urzędzie  Gminy  Głowno oraz  przesłany  radnym
drogą elektroniczną. Dodał, że również 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  XXIV sesji  Rady  Gminy
Głowno pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XXIV sesji 13 głosami „za”, na 13
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.

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 19 października 2016 r., a uczestniczyli w
niej oprócz członków komisji wójt gminy, sekretarz gminy, skarbnik gminy oraz
dyrektorzy  gminnych  placówek  oświatowych.  Dodała,  że  głównym tematem
posiedzenia było zapoznanie się Komisji z wynikami egzaminów w szkołach,
których organem założycielskim jest Gmina Głowno. Powiedziała, że Komisja
zajęła się również na wniosek wójta rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie
ustalenia  wysokości  diety  dla  sołtysów  Gminy  Głowno.  Poinformowała
zebranych, że informację o wynikach sprawdzianu w szkołach podstawowych i
egzaminu  w  gimnazjum  w  roku  szkolnym  2015/2016  przedstawiali  kolejno
dyrektorzy gminnych szkół. Powiedziała, że członkowie Komisji nie mieli uwag
i  zastrzeżeń  do  przedstawionej  informacji.  Dodała,  że  projekt  uchwały  w
sprawie ustalenia  (podwyższenia)  diety dla  sołtysów z tytułu każdorazowego
udziału w sesji omówiła Sekretarz Gminy Głowno. Poinformowała zebranych,
że po dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie
(4 głosy „za”,  3 „wstrzymał  się”).  Powiedziała,  że Komisja przedyskutowała
również  wniosek  Radnego  Mikołajczyka  o  podwyższeniu  ekwiwalentu  dla
członków OSP do  17  zł  za  godzinę  udziału  w akcji  ratowniczej  i  15  zł  za
godzinę  szkolenia,  który  nie  uzyskał  jednak  poparcia  członków  Komisji.
Dodała, że zgłoszono również 2 wniosek w tej sprawie (odpowiednio 15 zł za
udział  w  akcji  i  11  zł  za  udział  w szkoleniu),  który  uzyskał  poparcie  całej
Komisji.  Następnie  przewodnicząca  Komisji  Oświaty  poinformowała
zebranych, że punkcie „sprawy różne” Komisja zapoznała się z 3 projektami
uchwał  dot.  przystąpienia  do  sporządzenia  zmian  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  wsi  Antoniew,  Ziewanice  i

4



Helenów,  do  których  nadzór  wojewody  miał  zastrzeżenia  z  uwagi  na  brak
dostępu  przekształcanych  działek  do  drogi  publicznej.  Dodała,  że  Komisja
zapoznała  się  także  z  projektami  uchwał  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu
utrzymania  czystości  i  porządku  w  gminie  oraz   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
komunalnym.  Powiedziała,  że  z  wyjaśnień omawiającego te  projekty uchwał
konieczność ich podjęcia wynika ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości  i
porządku w gminach.
Uwag do przedstawionej informacji nie było.
Wobec  powyższego  prowadzący  obrady  Łukasz  Łukasik  poprosił  o  zabranie
głosu Radnego Mieczysława Dałka.  
Radny Mieczysław Dałek, przewodniczący Komisji  Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Rolnictwa poinformował zebranych, że jego komisja swoje kolejne
posiedzenia odbyła w dniu 18 października i 8 listopada 2016 roku. Powiedział,
że w obu posiedzeniach oprócz członków Komisji uczestniczyli: Wójt Gminy
Głowno,  Sekretarz  Gminy  Głowno  oraz  Skarbnik  Gminy  Głowno.
Poinformował uczestników sesji, że na posiedzeniu w dniu 18 października wójt
omówił realizację postulatów mieszkańców gminy zapisanych w protokołach z
zebrań wyborczych sołtysów. Dodał, że na tym posiedzeniu Radny Władysław
Mikołajczyk odczytał wniosek mieszkańców wsi Lubianków o wprowadzenie
do  budżetu  na  2017  rok  zadania  pn.  budowa  drogi  gminnej  łączącej  drogę
powiatową z drogą gminną (przy której poprowadzono nitkę wodociągu) oraz
zadania  rewitalizacja  parku  wiejskiego  w  Lubiankowie.  Powiedział,  że  na
posiedzeniu Komisja zajęła się propozycja wójta odnośnie podwyższenia diety
dla sołtysów za udział w sesji (w głosowaniu 5 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymał
się”) oraz 2 wnioskami w sprawie podwyższenia członkom OSP ekwiwalentu za
udział w akcji ratowniczej (wniosek Radnego Mikołajczyka - 17 zł/ godz. za
udział  w  akcji,  drugi  Radnego  Marka  Zgierskiego  15  zł/godz.)  i  szkoleniu
(wniosek Radego Mikołajczyka – 15 zł/godz. i wniosek Radnego Zgierskiego –
11  zł/godz.).  Poinformował  zebranych,  że  Komisja  opowiedziała  się  za
wnioskiem Radnego Marka Zgierskiego (4 głosy „za”, 3 głosy uzyskał wniosek
Radnego Mikołajczyka). Dodał, że omawianym posiedzeniu Komisja zapoznała
się również z projektami uchwał w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy oraz 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 a
także  z  3  projektami  uchwał  dot.  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla części
wsi  Antoniew,  Ziewanice  i  Helenów.  Następnie  przewodniczący  Komisji
Rozwoju  Gospodarczego,  Budżetu  i  Rolnictwa  Mieczysław  Dalek  omówił
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posiedzenie  odbyte  w  dniu  8  listopada  br.  Powiedział,  że  na  posiedzeniu
Komisja zajęła się rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i
w budżecie  Gminy  Głowno na  2016 rok.  Dodał,  że  po  dyskusji  Komisja  w
głosowaniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie 5 głosami
„za”,  przy  3  „wstrzymujących  się”.  Powiedział,  że  na  posiedzeniu  Komisja
pozytywnie zaopiniowała również projekt uchwały w sprawie określenia stawek
podatku  w  nieruchomości  na  terenie  Gminy  Głowno  a  także  rozpatrzyła
poprawki wniesione przez przewodniczącego Rady do projektu Statutu Gminy
Głowno.
Pytań  i  uwag  do  przedstawionej  informacji  nie  było.  Wobec  powyższego
przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosy Radną Dorotę Kulawczyk.
Dorota  Kulawczyk  przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  powiedziała,  że  jej
Komisja  odbyła  swoje  posiedzenie  w  dniu  21  października  br.,  na  którym
dokonała kontroli aktów notarialnych, jakie Gmina Głowno zawarła w okresie
ostatnich 4 lat, a także kontroli realizacji zasad jawności i dostępu do informacji
publicznej  w  UG  Głowno.  Poinformowała  zebranych,  że  informację  nt.
zawartych przez Gminę Głowno aktów notarialnych przedstawił Piotr Antczak,
młodszy referent ds. ewidencji gruntów w UG Głowno. Dodała, że po dyskusji i
skontrolowaniu dokumentów Komisja nie wniosła uwag i zastrzeżeń zarówno
do przedstawionej  informacji  jak aktów notarialnych zawartych przez Gminę
Głowno w ostatnich  4  latach.  Powiedziała,  że  Komisja  nie  wniosła  również
uwag  i  zastrzeżeń  do  realizacji  zasad  jawności  i  dostępu  do  informacji
publicznej  w UG Głowno (informacje  w tym zakresie  przedstawiła  Komisji
Sekretarz  Gminy  Głowno).   Dodała,  że  na  posiedzeniu  Komisja  pozytywnie
zaopiniowała projekt  uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów Gminy
Głowno z tytułu każdorazowego udziału w sesji Rady Gminy Głowno (6 głosów
„za”, 1 „wstrzymał się„). Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała
uczestników sesji,  że jej Komisja podobnie jak poprzednia zajęła się dwoma
propozycjami  podwyższenia  ekwiwalentu  członkom  OSP za  udział  w  akcji
ratowniczej  i  udział  w  szkoleniu.  Stwierdziła,  że  również  podobnie  jak  na
posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa członkowie
jej Komisji opowiedzieli się za podwyższeniem ekwiwalentu dla członków OSP
do  15  zł  za  godz.  udziału  w  akcji  ratowniczej  i  11  zł  za  godz.  udziału  w
szkoleniu (6 głosów „za”). Dodała, że Komisja po zapoznaniu się z ceną skupu
żyta  określoną  przez  Prezesa  GUS  oraz  po  dyskusji  opowiedziała   się  za
pozostawieniem podatku rolnego na przyszły rok na poziomie roku obecnego.
Pytać i uwag do przedstawionej 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 w dniu 4 listopada br. i jak zwykle
zajęła się głównie przygotowaniem obecnej  sesji  Rady. Dodał,  że omówiono
projekty uchwał, które będą w dniu dzisiejszym procedowane a wójt omówił
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sprawy  i  problemy,  z  którymi  spotkał  się  w  czasie  pełnienia  swoich
obowiązków. 
Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.
Na salę obrad przybył Radny Jarosław Chałubiec.
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 30 września 2016 r. szczegółowo omawiając spotkania, w których
uczestniczył (zał. nr 3 do protokołu).
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zapytał  wójta  o  jego zdanie  odnośnie
stanowiska  Starosty  Zgierskiego  dot.  dofinansowania  przez  PFRON  zakupu
samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej.
Wójt  odpowiedział,  że  to  Stowarzyszenie  prowadzące  Środowiskowy  Dom
Samopomocy w Woli Zbrożkowej był wnioskodawcą , ale bez podpisu Starosty
nie mógłby być złożony wniosek. Dodał, że po podjęciu przez Radę uchwały w
tej  sprawie,  chce  aby to  Gmina Głowno była  wnioskodawcą,  ale  sprawa się
komplikuje.  Powiedział,  że  jeżeli  zajdą  jakieś  zmiany  w  tej  sprawie  będzie
informował o tym przewodniczącego i radnych.
Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak. 
Więcej pytań do wójta nie było.
  
Ad.6.
Przewodniczący Łukasz Łukasik zapytał radnych, czy mają jakieś zapytania lub
interpelacje.
Radny  Władysław  Mikołajczyk  zwracając  się  do  wójta  zapytał,  dlaczego
wniosek Rady Sołeckiej ze wsi Lubianków w sprawie włączenia inwestycji do
budżetu na 2017 rok nie został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego,  Budżetu  i  Rolnictwa.  Powiedział,  że  na  jego  pytanie  na
posiedzeniu tej komisji, czy wpłynął jakiś wniosek wójt odpowiedział, że nie.
Dodał,  że  wniosek  był  z  17  października  a  posiedzenie  Komisji  Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa odbyło się 18 października, więc według
niego powinien  być  przedstawiony  na tym posiedzeniu.  Dodał,  że  ktoś  tutaj
zawinił, że ten wniosek nie został omówiony na posiedzeniu.  
Sekretarz  Gminy  odpowiedziała,  że  wniosek  wpłynął  do  Urzędu  Gminy  17
października i w tym samym dniu został przekazany do biura Rady.
Radny Mikołajczyk stwierdził, że w takim razie powinien być przedstawiony na
Komisji, a nie był. Dodał, że to nie on składał ten wniosek, ale Rada Sołecka i
według niego inwestycje w nim wskazane powinny znaleźć się w budżecie na
2017 rok.
Wójt odpowiedział,  że czy zadania z tego wniosku znajdą się w budżecie na
przyszły rok zadecyduje Rada Gminy. Dodał, że tego wniosku nie uwzględnił w
projekcie budżetu, ale prace nad nim nadal  trwają i  część wniosków jest już
ujęte w projekcie. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy, to on jest gwarantem dobrej
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geografii  rozmieszczania  inwestycji  w  gminie.  Zwracając  się  do  Radnego
Mikołajczyka  powiedział,  że  jest  na  terenie  wiele  innych  wsi,  w  których
niezbędne są inwestycje i nie od razu uda się zrobić je wszystkie. 
Radny Jarosław Chałubiec stwierdził, że on jeszcze nie wie, czy propozycje jego
klubu radnych zostały w projekcie budżetu na 2017 rok ujęte. Zaproponował,
aby w związku z uwagami Radnego Mikołajczyka zaprosić go do planowanych
rozmów w sprawie projektu budżetu na przyszły rok.
Przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  odnosząc  się  do  uwag  Radnego
Mikołajczyka zaproponował, aby jeżeli składa się wniosek do Rady napisać na
nim, że jest również do wiadomości wójta, lub odwrotnie. Powiedział, że być
może jest tu trochę i jego winy, ale wniosek wpłynął 17 października a rano dnia
następnego  było  posiedzenie  komisji,  więc  to  też  miało  jakiś  wpływ  na  tą
sprawę.
Wójt powiedział, że każdy radny lub mieszkaniec gminy może złożyć wniosek
do projektu budżetu, ale uważa, że akurat mieszkańcy wsi Lubianków nie mogą
narzekać na brak inwestycji na swoim terenie. Dodał, że można to pozostawić
bez  komentarza  i  insynuacje  wysuwane  do  niego  w  tej  sprawie  uważa  za
krzywdzące.      
Radny Mikołajczyk stwierdził, że on też zostawia tą sprawę bez komentarza.
Następnie przedstawiając kwoty z budżetów z ostatnich kilku lat zaplanowane
na modernizację stacji wodociągowej w Popowie zapytał, co tam było robione.
Wójt odpowiedział, że wymieniono dwie pompy głębinowe, wymieniono złoże,
zakupiono agregat prądotwórczy a także planuje się wymienić 1 zbiornik wody.
Radny  Mikołajczyk  zauważył,  że  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  jest
napisane, że Rada zrezygnowała z modernizacji stacji wodociągowej w Popowie
Głowieńskim. Dodał, że nie chciałby, aby było tak, że radni głosują za środkami
na modernizację stacji wodociągowej a później Rada odstępuje od tego.
Radny  Jarosław  Chałubiec  wracając  do  sprawy  dofinansowania  zakupu
samochodu dla  Środowiskowego Domu Samopomocy zapytał  wójta,  czy  jak
Gmina wystąpi z wnioskiem, to ten samochód będzie nasz. Dodał, że jeżeli to
nie Gmina prowadzi tą placówkę, to czy możemy otrzymać samochód.
Wójt  odpowiedział,  że  sprawa jest  jeszcze  niejasna.  Dodał,  że  są  tam różne
kruczki prawne.
Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  chciałby,  aby  radni  byli  odpowiednio
wcześniej  poinformowani  o  tych niejasnościach  i  kruczkach  prawnych w tej
sprawie.
Więcej zapytań, uwag i wniosków w tym punkcie porządku obrad nie było.

Ad.7.
         Realizując kolejny punkt porządku obrad przewodniczący Rady udzielił
głosu Wójtowi Gminy Głowno.
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Marek Jóźwiak,  Wójt Gminy Głowno zgodnie z zapisami ustawy o systemie
oświaty przedstawił  Radzie informację o stanie realizacji  zadań oświatowych
gminy w roku szkolnym 2015/2016 (zał. nr 4 do protokołu – kopia informacji).
Salę obrad opuścił za zgodą przewodniczącego Radny Piotr Kierus. 
Dyskusja.
Radny  Władysław Mikołajczyk poprosił,  aby  uzupełnić  materiały  na  sesję  o
sprawozdanie wójta, które przedstawił radnym.
Wójt  odpowiedział,  że  jeżeli  jest  taka  wola  radnych,  to  nie  widzi  w  tym
przeszkód. 
Pytań  i  uwag  do  przedstawionej  informacji  o  stanie  realizacji  zadań
oświatowych gminy w danym roku szkolnym nie było.

Ad.8.
          Wójt Marek Jóźwiak zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy o samorządzie
gminnym przedstawił radzie informację o osobach, które złożyły oświadczenia
majątkowe  lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych w
analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem
osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia oraz działaniach podjętych w
związku  z  nieprawidłowościami  stwierdzonymi  w  analizowanych
oświadczeniach (kopia - zał. nr 5 do protokołu).
Następnie  przewodniczący Rady Gminy Głowno przedstawił  taką  informację
odnoszącą się do Radnych Gminy Głowno (kopia – zał. nr 6 do protokołu).

Ad.9.
          W tym punkcie obrad i następnych Rada Gminy Głowno przystąpiła do
rozpatrzenia projektów uchwał przedłożonych przez wójta gminy. Pierwszy z
nich dotyczył ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Głowno. 
Poproszony  o  uzasadnienie  do  projektu  uchwały  wójt  Marek  Jóźwiak
powiedział, że wyszedł z propozycją podniesienia diety dla sołtysów, aby ich
zmobilizować do podjęcia  działań w sprawie przynajmniej  jednorazowego w
roku odczytu i zapisu stanu wodomierza na każdej posesji a nie bazowaniu na
podawanych przez właścicieli posesji informacjach w tym zakresie.
Sołtys wsi  Kadzielin  Elżbieta  Michalak zwróciła  się  do wójta  z  prośbą,  aby
przed  spisywaniem  stanu  wodomierzy  mieszkańcy  gminy  zostali  o  tym
poinformowani, co ułatwi wypełnienie tego zadania przez sołtysów.
Sekretarz  Gminy  wyjaśniła,  że  umożliwienie  dostępu  do  wodomierza  jest
zapisane w umowie, którą zawierają właściciele posesji. Dodała, że jeżeli jest
jednak taka potrzeba, to będzie ogłoszenie w tej sprawie
Więcej pytań i uwag nie było.
Przewodniczący  Rady  odczytał  a  następnie  poddał  projekt  uchwały  w  w/w
sprawie pod głosowanie.
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Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety dla
sołtysów gminy Głowno 14 głosami „za”, na 14 radnych obecnych i biorących
udział w głosowaniu (zał. nr 7 do protokołu).

Ad.10.
          Następny projekt uchwały, którym zajęła się Rada dotyczył ustalenia
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Głowno. 
Prowadzący  obrady  Łukasz  Łukasik  poprosił  wnioskodawcę  wniesienia  pod
obrady tej uchwały o uzasadnienie (w pierwotnej wersji wysokości podwyżki).
Radny  Władysław Mikołajczyk zamiast  uzasadnienia  odczytał   oświadczenie
odnośnie złożonego przez siebie wniosku. W oświadczeniu przedstawił od 2008
roku  historię  uchwalania  stawek  ekwiwalentu  dla  strażaków  oraz  swoją
propozycję stawki. Odniósł  się również do podwyżek, jakie miały miejsce w
Gminie w ostatnim czasie  (podwyżka diety dla  sołtysów, diety radnych oraz
wynagrodzenia  wójta).  W oświadczeniu  zwrócił  również  uwagę  na  fakt,  że
Naczelnik  OSP w  Mąkolicach  wnioskuje  o  podwyżkę  dla  wójta  o  1000  zł
miesięcznie  (wójt  dostaje  1120  zł,  czyli  140%  emerytury  rolniczej)  a
jednocześnie  jest  za  obniżeniem  z  17  zł  do  15  zł  stawki  ekwiwalentu  dla
strażaków  uzasadniając  to  tym,  że  jako  zawodowy  strażak  sam  zarabia  14
zł/godz. Idąc dalej w swoich wyliczeniach Radny Mikołajczyk stwierdza, że po
podwyżkach radny miesięcznie zarabia średnio 7,5 zł/godz., sołtys ma średnio
6,66  zł/  godz.  a  strażak  otrzymuje  4  zł  za  godzinę  akcji  i  2  zł  za  godzinę
szkolenia, co pozostawia do oceny społeczeństwa (pełny tekst oświadczenia -
zał. nr 8 do protokołu).
Radny Piotr Kałuża, który jest również Naczelnikiem OSP Mąkolice odnosząc
się  do  oświadczenia  Radnego  Mikołajczyka  powiedział,  że  na  posiedzeniu
Zarządu  OSP  w  Mąkolicach  poinformował  druhów  o  wysokości  podwyżki
ekwiwalentu dla członków OSP zaproponowanej przez Radego Mikołajczyka a
także o tym, że on był za mniejszą podwyżką tego ekwiwalentu, którą zgłosili
Radny  Marek Zgierski  i  Radny  Piotr  Kierus.  Dodał,  że  druhowie  obecni  na
posiedzeniu  Zarządu  nie  mieli  jakichkolwiek  zastrzeżeń  odnośnie  jego
zachowania w tej sprawie i odnośnie obniżenia zaproponowanej przez Radnego
Mikołajczyka podwyżki.
Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  źródła  sfinansowania  tej
podwyżki.
Pani Sekretarz Gminy odpowiedziała,  że środki na ten cel  pochodzić będą z
działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.
Więcej pytań i uwag nie było.
Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  odczytał  a  następnie  poddał  pod
głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  w  sprawie   ustalenia  ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Głowno 14
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głosami  „za,  na  14  radnych  uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w
głosowaniu (zał. nr 9 do protokołu).

Ad.11.
          Kolejny projekt uchwały, który rozpatrywała Rada Gminy Głowno
dotyczył  zmiany  uchwały  w  sprawie  określenia  stawek  w  podatku  od
nieruchomości na terenie Gminy Głowno. 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Sekretarz Gminy, która powiedziała, że
zmiana odnosi  się tylko gruntów objętych rewitalizacją,  a takich gruntów na
terenie  Gminy  Głowno  nie  ma  i  w  związku  z  tym nie  ma  z  tego  podatku
żadnego dochodu. Dodała, że Rada musi ją jednak podjąć z uwagi na fakt, że w
uchwale podjętej w ubiegłym roku stawka jest wyższa niż podana obecnie w
rozporządzeniu Ministra Finansów.
Pytań i uwag nie było. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w w/w sprawie.
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie
określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głowno 14
głosami  „za”,  na  14  radnych  uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w
głosowaniu (zał. nr 10 do protokołu).

Ad.12.
         Następnie Rada przystąpiła do procedowania projektu uchwały w sprawie
przyjęcia  rocznego  Programu  współpracy  Gminy  Głowno  z  organizacjami
pozarządowymi  i  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wyjaśnień  i  uzasadnienie  do  projektu  uchwały  udzieliła  Sekretarz  Gminy
Głowno Jolanta Szkup. Powiedziała, że Program przyjmowany jest co roku, jest
konsultowany  z  organizacjami  społecznymi  i  obejmuje  współpracę  i
finansowanie  zadań,  które  zostają  powierzone  do  wykonania  organizacjom
pozarządowym. Dodała,  że  nic w Programie nie zmieniło się  w stosunku do
przyjętego w ubiegłym roku.
Radny  Jarosław  Chałubiec  zapytał,  kiedy  zostanie  ogłoszony  konkurs
wyłaniający wykonawców zadań z Programu.
Sekretarz  Gminy  odpowiedziała,  że  konkurs  odbędzie  się  na  początku
przyszłego roku, a do końca roku organizacje rozliczą się z realizacji zadania i
otrzymanych środków finansowych. 
Więcej pytań nie było.
Prowadzący obrady po otrzymaniu zgody Rady, aby nie czytał całego projektu
uchwały poddał go pod głosowanie. 
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego Programu
współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami,  o
których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
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wolontariacie  14  głosami  „za”,   na  14  radnych  uczestniczących  w  sesji  i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 11 do protokołu).

Ad.13.
               Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik stwierdził, że kolejne 3 projekty
uchwał  dotyczące  wprowadzanie  zmian  w  planie  zagospodarowania
przestrzennego  gminy  były  bardzo  szczegółowo  omawiane  na  wszystkich
komisjach  stałych  Rady  i  były  przez  te  komisje  pozytywnie  zaopiniowane.
Dodał,  że  pierwszy  z  nich  dotyczył  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  wsi
Antoniew.
Zapytał, czy ktoś z radnych ma jeszcze do niego jakieś zastrzeżenia lub uwagi. 
Nie było.
W związku z  powyższym po otrzymaniu  zgody Rady,  aby nie  czytał  całego
projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głown o podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi
Antoniew  14 głosami „za”,  na 14 radnych uczestniczących w sesji i biorących
udział w głosowaniu (zał. nr 12 do protokołu).

Ad.14.
          Kolejny projekt uchwały dotyczył przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla części
wsi Ziewanice.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego po otrzymaniu zgody Rady, aby nie czytał całego projektu
uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno
dla części wsi Ziewanice 14 głosami „za”,  na 14 radnych uczestniczących w
sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 13 do protokołu).

Ad.15.
           Następny projekt  uchwały dotyczył przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno
dla części wsi Helenów.
Pytań i uwag do projektu uchwały ze strony radnych nie było.
W związku z  powyższym po otrzymaniu  zgody Rady,  aby nie  czytał  całego
projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  części  wsi
Helenów 14 głosami „za”,  na 14 radnych uczestniczących w sesji i biorących
udział w głosowaniu (zał. nr 14 do protokołu).
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Ad.16.
          Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  następne 2  projekty  uchwał
dotyczyć będą gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głowno
Dodał, że pierwszy z nich będzie w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy.
Poproszony  o  wyjaśnienia  do  projektu  uchwały  Pan  Maciej  Olejniczak,
inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska poinformował zebranych,
że  w  październiku  ogłoszony  został  przetarg  na  odbiór  i  zagospodarowanie
odpadów  komunalnych  na  lata  2017-2018.  Dodał,  że  w  specyfikacji  ujęte
zostały propozycje i sugestie mieszkańców gminy i radnych odnośnie odbioru
odpadów.  Pokrótce  omówił  je.  Powiedział  również,  że  kwota  za  odbiór  i
zagospodarowanie  odpadów komunalnych  zaproponowana  przez  firmę,  która
wygrała przetarg (RS II) jest nieco niższa niż była. Dodał, że według niego jest
to niezła oferta. Następnie odniósł się pokrótce do każdego projektu uchwały
(projekty  uchwał  były  szczegółowo  omawiane  na  posiedzeniach  komisji  i
pozytywnie zaopiniowane).  
Bez pytań i uwag ze strony radnych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu w/w sprawie
pod  głosowanie  (po  uprzednim  przyzwoleniu  rady,  aby  nie  czytał  całego
projektu uchwały). 
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu
utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  14  głosami  „za”,   na  14
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 15 do
protokołu).
Wójt Marek Jóźwiak przedstawił zebranym Panią Agnieszkę Kosiorek, nowego
pracownika UG Głowno, która objęła stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i
gospodarki odpadami komunalnymi. 

Ad.17.
        Następny rozpatrywany projekt uchwały dotyczący gospodarki odpadami
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.
Bez pytań i uwag.
W związku z powyższym przewodniczący Rady po otrzymaniu zgody Rady, aby
nie  czytał  całego  projektu  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
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi  14  głosami  „za”,   na  14  radnych  uczestniczących  w  sesji  i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 16 do protokołu).
Radny Jarosław Chałubiec zgłosił wniosek o przerwę w obradach. 
Prowadzący  obrady Łukasz  Łukasik  poddał  wniosek Radnego  Chałubca  pod
głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno  przychyliła  się  do  wniosku  głosując  –  13  „za”,  1
„wstrzymał się”.
W związku z powyższym przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę
w obradach.

Ad.18.
            Kolejny projekt uchwały, który był procedowany dotyczył wyrażenia
zgody  na  zawarcie  porozumienia  dotyczącego  powierzenia  Gminie  Zgierz
wykonywania zadania publicznego.
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił  wójt  Marek Jóźwiak.  Powiedział,  że
wójt  Gminy  Zgierz  udzieliła  wstępnej  zgody  na  podłączenie  się  wodociągu,
który ma być budowany we wsi Feliksów do wodociągu z Gminy Zgierz. Dodał,
że jest z tamtej strony dobra wola, dlatego też występuje do Rady z projektem
uchwały  w  tej  sprawie.  Poinformował  zebranych,  że  trwają  już  prace  nad
projektem wodociągu. Dodał, że Gmina będzie występować o dofinansowanie
tej inwestycji.
Pytań i uwag odnośne złożonego projektu uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia  dotyczącego powierzenia  Gminie  Zgierz  wykonywania  zadania
publicznego  14  głosami  „za”,   na  14  radnych  uczestniczących  w  sesji  i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 17 do protokołu).

Ad.19.
           Poproszona przez prowadzącego obrady o wyjaśnienia do kolejnego
projektu uchwały Skarbnik Gminy Cezara Stokowska na wstępie stwierdziła, że
projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  i  w  budżecie  był  omówiony  na
posiedzeniu  Komisji  ds.  Koordynacji  Prac  Organów  Gminy  i  bardzo
szczegółowo  omówiony  na  posiedzeniu  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,
Budżetu i Rolnictwa. Dodała, że jeżeli są jeszcze jakieś wątpliwości lub pytania
odnośnie tego projektu uchwały, to jest gotowa do udzielenia takich odpowiedzi.
Przewodniczący Rady zauważył, że zmniejszona została o 20 tys. zł kwota w
dziale 900, rozdział 9002 – gospodarka odpadami.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w chwili obecnej tylko z tego działu można
wziąć środki, aby zapewnić płynność finansową gminy.
Radny  Jarosław  Chałubiec  zapytał  o  zwiększenie  wydatków  w  dziale  400,
paragraf 4270 - zakup usług remontowych o 34 tys. zł.
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Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w tym przypadku chodzi o remonty na stacjach
wodociągowych.
Więcej pytań i uwag odnośnie projektu uchwały w w/w sprawie nie było.
Wobec powyższego przewodniczący rady  po otrzymaniu zgody Rady, aby nie
czytał całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie. 
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy Głowno na 2016 rok 13 głosami „za”, przy 1 „wstrzymał się” - na 14
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 18 do
protokołu).

Ad.20.
            W tym punkcie obrad Rada Gminy Głowno przystąpiła do omówienia
projektu  Statutu  Gminy  Głowno.  Prowadzący  obrady  przewodniczący  Rady
Łukasz Łukasik powiedział, że jest gotów odpowiedzieć na wszystkie pytania i
uwagi dotyczące jego propozycji zmian, które wprowadził do projektu statutu.
Zapytał, czy są do niego pytania w tej sprawie.
Sekretarz Gminy zaproponowała, aby zmiany omawiać po kolei. Powiedziała,
że wszystkie  zaproponowane przez przewodniczącego umieściła  w projekcie,
ale  przy  ich  omawianiu  na  posiedzeniu  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,
Budżetu i Rolnictwa były zgłaszane uwagi, np. do zapisów § 40, pkt 1 i 8 dot.
zapytań do przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Łukasz Łukasik odpowiedział, że po 2 latach przewodniczenia
Radzie spotkał się z różnymi problemami i dlatego też chciałby pewne sprawy
uporządkować.  Odnosząc  się  do  zapisów  dotyczących  zapytań  do
przewodniczącego powiedział, że według niego jest on niepotrzebny, ponieważ
ustawa o samorządzie gminnym mówi, że rada kontroluje działalność wójta i
ideą interpelacji  jest  kontrola  pracy wójta.  Dodał,  że zapis  o zapytaniach do
przewodniczącego  są  bez  sensu,  ponieważ  ustawa  nie  narzuca  radzie
kontrolowania  przewodniczącego  a  ponadto  są  posiedzenia  komisji  i  każdy
radny może pytać przewodniczącego kiedy tylko chce i o co chce. Powiedział,
że  jeżeli  byłby  jakiś  złośliwy  i  natarczywy  radny,  to  paraliżowałby  prace
przewodniczącemu.
Radny Jarosław Chałubiec powiedział, że popiera stanowisko przewodniczącego
Rady  w  tej  sprawie,  ponieważ  każdy  radny  na  sesji  może  zapytać  innego
radnego (również przewodniczącego) o jego pracę i tego typu zapis jest według
niego zbędny.
Radna  Marzena  Doardo  stwierdziła,  że  każdy  interpretuje  zapis  jak  chce.
Uważa,  że  taki  zapis  powinien  zostać,  bo  nie  chodzi  o  pytania  o  sprawy
prywatne przewodniczącego, ale o sprawy związane z jego pracą w radzie poza
sesją, np. co się stało z wnioskiem sołectwa, który wpłynął do biura Rady na
ręce  przewodniczącego,  czy  został  mu  nadany  bieg  (podobna  sprawa  była
omawiana w pkt 6 sesji).
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Wobec różnicy zdań w tej kwestii przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
przywrócenie pierwotnej wersji  zapisu § 40 ust.  1 mówiącego, że radni mają
prawo  zgłaszać  interpelacje  i  zapytania  do  wójta,  oraz  zapytania  do
przewodniczącego rady. 
Rada  Gminy  Głowno  głosowała  –  za  przywróceniem  zapisu  5  głosów,
„przeciw”  8  głosów,  1  „wstrzymał  się”  (na  14  radnych  biorących  udział  w
głosowaniu).
Radna Marzena  Doardo postawiła  wniosek o  wykreślenie  w §  57 ust.1  cały
zapis ujęty w nawiasie uzasadniając go tym, że to co robi obsługa rady jest w
zakresie obowiązków pracownika.
Głosowanie – „za” wykreśleniem 10 głosów, 4 „wstrzymał się” (na 14 radnych
głosujących).
Następnie  Radna  Doardo  zwróciła  uwagę  na  §  68  dotyczący  procedury
głosowania.  Powiedziała,  że według niej  jest  to zbyt szczegółowo zapisane i
przez to niezbyt czytelne.
Przewodniczący Rady odparł, że w starym statucie nie było to doprecyzowane,
dlatego w tym starał się uściślić te sprawy. Zaproponował, aby w § 68 pkt 2
dopisać słowa „jeżeli wniosek zostanie postawiony”.
Przewodniczący poddał pod głosowaniem swoją propozycję dot.  § 68 pkt 2.
Rada Gminy Głowno poparła propozycję przewodniczącego – 14 głosów „za”.
Więcej propozycji i uwag odnośnie projektu statutu nie było.
Przewodniczący Rady powiedział, że cieszy go to, że radni zajrzeli do projektu
statutu, że dyskusja, co było widać, została podjęta.
Radny Jarosław Chałubiec podziękował radnym za pracę przy projekcie statutu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w/w
sprawie pod głosowanie (po uprzednim przyzwoleniu rady, aby nie czytał całego
projektu uchwały).
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie Statutu Gminy Głowno 14
głosami „za”, na 14 radnych obecnych na sesji i uczestniczących w głosowaniu 
 (zał. nr 19 do protokołu).
 
Ad.21.
          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. 
Sołtys  wsi  Popówek  Włościański  Bożena  Bursiak  podziękowała  wójtowi  i
radnym za podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia diety dla sołtysów.
Radny Jarosław Chałubiec stwierdził, że może by warto podjąć dyskusję, aby te
100 zł diety było za pracę a nie za obecność sołtysa na sesji Rady.
Sołtys wsi Wola Lubiankowska Genowefa Jankowska podziękowała wójtowi za
pomoc  pracowników  Urzędu  przy  realizacji  wniosku  na  dofinansowanie
świetlicy  oraz  zagospodarowanie  terenu  wokół  niej.  Powiedziała,  że  bez  tej
pomocy nic by z dofinansowania nie wyszło.
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Sołtys  wsi  Kadzielin  Elżbieta  Michalak  podziękowała  wójtowi  oraz
pracownikom UG Głowno za udział w jubileuszu działalności Domu Ludowego.
Sołtys wsi Jasionna Dałek Marian zwrócił się do wójta z prośbą o remont drogi
prowadzącej do jego wsi, która jest w bardzo złym stanie.
Wójt odpowiedział, że wystąpi do wójta Bielaw, aby przekazał tą drogę Gminie
Głowno i  wtedy będzie  położony tam asfalt.  Dodał,  że  łatanie  dziur  nie  ma
sensu.
Sołtys wsi Rudniczek Sławomir Grzegdala poprosił wójta, aby zwrócił uwagę
konserwatorowi  na  ujęciu  wody,  by  po  usunięciu  awarii  spuścił  wodę  na
wodociągu. Dodał, że jeżeli tego nie robi, to woda płynie bardzo brudna.
Wójt  odpowiedział,  że  mieszkańcy  byli  poinformowani  o  wyłączeniu  wody.
Dodał, że zwróci uwagę konserwatorowi.
Radna Dorota Kulawczyk powiedziała, że taka sama sytuacja jest na wodociągu
zasilanego z ujęcia w Mąkolicach. 
Radna Jolanta Deka zapytała, czy jest odpowiedź Starostwa na apel o remont
drogi Wola Lubiankowska – Albinów.
Wójt odpowiedział, że jeszcze nie otrzymał odpowiedzi w tej sprawie.
Radny Eligiusz Dąbek zapytał, czy następna sesja będzie rano, czy po południu.
Wójt odpowiedział, że to zależy, czy Zakład Energetyczny potwierdzi, że jego
przedstawiciele przyjadą na sesję.
Przewodniczący Rady dodał, że nie ma problemu z określeniem terminu sesji.
Sołtys  wsi  Dąbrowa  Tadeusz  Krysztofczyk  podziękował  wójtowi  w  imieniu
swoim  i  mieszkańców  wsi  za  udział  w  uroczystości  poświęcenia
wyremontowanej drogi.   
Więcej pytań i uwag nie było. 
Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący
Łukasz Łukasik o godz. 1110 zakończył XXV sesję Rady Gminy Głowno.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził: Obradom przewodniczył:
                                                                                     
Ireneusz Furaga Łukasz Łukasik
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