
Głowno, dn. 15 grudnia 2016 r.
OR.0002.11.2016

Protokół nr XXVI/2016
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 15 grudnia 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,
- radca prawny UG Głowno Iwona Urban,
- kierownik GOPS w Głownie Edyta Kaczmarska,
-  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,
                - przedstawiciele PGE Dystrybucja: kierownik Działu Sieciowego – 
                  Zgierz, Wiesław Czapliński, Dział Rozwoju Sieci – Zgierz Tomasz 
                  Nowak (zał. nr 3 do protokołu), 

- reporter  „Wieści  z  Głowna  i  Strykowa”  Elżbieta  Woldan-
Romanowicz. 

II. Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie

od ostatniej sesji. 
5. Informacja Wójta Gminy Głowno o działalności między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja  Zakładu  Energetycznego  o  stanie  technicznym  sieci

energetycznych  na  terenie  Gminy  Głowno,  planowanych
inwestycjach  modernizacyjnych,  awariach  oświetlenia  ulicznego
oraz  o  podjętych  działaniach  mających  na  celu  rozwiązanie
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problemu  częstego  wyłączania  energii  elektrycznej  na  terenie
Gminy Głowno. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi
Władysławów Bielawski.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i
Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  Gminy
Głowno na rok 2017. 

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu
Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych
warunków  przyznawania,  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz
szczegółowe  warunki  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  z
opłat, jak również trybu ich pobierania.

12.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zarządzania
poboru  podatków  w  drodze  inkasa,  wynagrodzenia  inkasentów  i
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

13.Podjęcie  uchwał  w  sprawie  zmian  budżetu  i  w  budżecie  Gminy
Głowno na 2016 rok.

14.Wolne wnioski i informacje.

Ustalenia.

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

otworzył  XXVI  w  obecnej  kadencji  sesję  Rady  i  po  powitaniu  obecnych
oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych
(na  ustawową  liczbę  15  radnych),  co  stanowi  kworum  niezbędne  do
podejmowania prawomocnych uchwał. 

Ad.2.
              Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik stwierdził, że każdy radny przy
zawiadomieniu  o  sesji  otrzymał  proponowany  porządek  obrad.  Zapytał,  czy
odnośnie w/w porządku obrad ktoś ma inne propozycje, uwagi lub wnioski.
Nie było.
W związku  z  powyższym stwierdził,  że  porządek  XXVI  sesji  Rady  Gminy
Głowno został przyjęty. 

Ad.3.
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            Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że
protokół z XXV sesji  odbytej  w dniu 14 listopada 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 XXV sesji.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XXV sesji odbytej w dniu 14 listopada
2016 roku 14 głosami „za” (na 14 radnych uczestniczących w sesji i biorących
udział w głosowaniu).

Ad.4.
        Informację z prac Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności
przedstawiła  jej  przewodnicząca  Radna  Beata  Soczyńska.  Powiedziała,  że
kolejne swoje posiedzenie Komisja  odbyła w dniu 7 grudnia 2016 roku a w
posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji  (na stan 7)  oraz Wójt  Gminy
Głowno Marek Jóźwiak i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Głownie Edyta Kaczmarska. Dodała, że tematami posiedzenia było rozpatrzenie
projektów uchwał zgłoszonych przez kierownika GOPS-u dot. działalności tej
placówki.  Poinformowała  zebranych,  że  w  pierwszej  kolejności  komisja
pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Głowno na 2017 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla  Gminy  Głowno  na  2017rok.  Dodała,  że  Komisja  również  pozytywnie
zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu
Wspierania  Rodziny  na  lata  2017  –  2019  a  także  pozytywnie  zaopiniowała
projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  szczegółowych
warunków  przyznawania  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne
usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego
lub  całkowitego  zwolnienia  z  opłat,  jak  również  trybu  ich  pobierania.
Powiedziała, że 
na posiedzeniu dokonała podsumowania działalności Komisji w 2016 roku, do
którego  członkowie  Komisji  nie  wnieśli  uwag  i  zastrzeżeń.  Poinformowała
zebranych,  że  na  posiedzeniu  członkowie  Komisji  opracowali  projekt  planu
pracy Komisji na 2017 rok a także pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa,
wynagradzania inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było. W związku z powyższym
przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Radnego Mieczysława Dałka.
Mieczysław Dałek, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Rolnictwa poinformował zebranych, że jego Komisja obradowała w dniu   2
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grudnia 2016 roku a w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji, na pełny
stan 8. Powiedział, że ponadto w posiedzeniu uczestniczył Wójt Gminy Głowno
Pan Marek Jóźwiak oraz Sekretarz  Gminy Głowno Pani  Jolanta  Szkup a  na
posiedzeniu po zatwierdzonej  zmianie  porządku obrad w pierwszym punkcie
poruszono sprawy różne. Dodał, że w tym punkcie wójt Marek Jóźwiak odniósł
się  do  spraw  bieżących,  tzn.  poinformował  Komisję  o  wykonaniu
zaplanowanych  na  ten  rok  gminnych  inwestycji,  o  pracach  przy  tworzeniu
dokumentacji  dotyczącej  budowy  wodociągu  w  Feliksowie,  o  kłopotach  z
utrzymaniem  dróg  gruntowych.  Powiedział,  że  wójt  odniósł  się  również  do
propozycji klubu radnych do projektu budżetu na 2017 rok omawiając kolejno
wszystkie  propozycje  radnych  a  także  swoje  przemyślenia  oraz  poczynione
kroki odnośnie wprowadzenia tych propozycji do tworzonego projektu budżetu
na 2017 rok. Dodał, że w tym również punkcie Sekretarz Gminy poinformowała
Komisję  o  wyborze  nowego  sołtysa  we  wsi  Wola  Zbrożkowa,  i  że  na  sesji
będzie  przedłożony  Radzie  projekt  uchwały  w  tej  sprawie.  Następnie
poinformował zebranych, że w drugim punkcie posiedzenia członkowie Komisji
mieli  zaopiniować stawki  podatkowe na 2017 rok,  ale  w związku z  tym, że
stawki podatków na 2017 rok pozostają na poziomie roku bieżącego, o czym
informował już wcześniej radnych Wójt i Skarbnik Gminy uchwał w tej sprawie
Rada nie będzie podejmowała. Powiedział, że w trzecim punkcie posiedzenia
Komisja  wysłuchała  informacji  nt.  nowych  zasad  obrotu  ziemią  rolną,  którą
przedstawił  specjalista  z  Łódzkiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  w
Bratoszewicach Pan Dariusz Partyka (informacja przedstawiona była w formie
prezentacji multimedialnej) a w czwartym Komisja zapoznała się z informacją
nt.  zmian  w  dopłatach  bezpośrednich,  którą  przedstawiła  Pani  Celestyna
Nockowska, specjalista z Regionalnego Zespołu Doradców w Zgierzu.
Pytań i uwag nie było. Wobec powyższego prowadzący obrady Łukasz Łukasik
poprosił o zabranie głosu Radną Dorotę Kulawczyk. 
Radna Dorota Kulawczyk, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała
zebranych, że jej Komisja swoje posiedzenie odbyła w dniu 23 listopada br., na
którym  przeprowadziła  kontrolę  przetargów  i  zapytań  ofertowych
przeprowadzonych  w  2016  roku,  kontrolę  realizacji  i  rozliczeń  inwestycji
przeprowadzonych w 2016 roku a  także  wysłuchał  informacji  o  działalności
Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  2016  roku.
Powiedziała, że w pierwszym punkcie swojego posiedzenia Komisja wysłuchała
informacji  nt.  działalności  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  w 2016  roku,  którą  przedstawiła  przewodnicząca  tej  Komisji
Grażyna Korzuszek. Dodała, że Komisja nie wniosła uwag do przedstawionej
informacji.  Następnie  powiedziała,  że  Komisja  wysłuchała  informacji  nt.
przetargów na przeprowadzone w 2016 roku inwestycje gminne oraz informacji
nt.  przeprowadzonych  przetargów  nieograniczonych  i  zapytań  ofertowych  w
ramach usług w 2016 roku. Poinformowała zebranych, że w dyskusji Komisja
miała  uwagi  do  przedstawionej  informacji,  m.in.,  że  jest  niepełna  (radny
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Mikołajczyk odnośnie inwestycji połączenia wodociągów) oraz, że w niektórych
przypadkach nie  wysyłano zapytań ofertowych do kilku firm.  Dodała,  że  po
wysłuchani  tych  informacji  oraz  dyskusji  Komisja  dokonała  kontroli
przekazanej dokumentacji a następnie sporządziła projekt protokołu z kontroli,
w  którym  zamieściła  swoje  uwagi.  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej
powiedziała,  że Komisja zapoznała się również z informacją o tym, które ze
zrealizowanych w 2016 roku inwestycji zostały już sfinansowane a w „sprawach
różnych”  wójt  odniósł  się  do  komentarzy  nieformalnego  klubu  radnych  do
projektu budżetu Gminy Głowno na 2017 roku, które zostały zamieszczone na
Facebooku. Dodała, że również w tym punkcie posiedzenia Radny Mikołajczyk
złożył swoje propozycje inwestycji do projektu budżetu na przyszły rok a także
sposób sfinansowania tych propozycji.
Radny  Władysław  Mikołajczyk  odnosząc  się  do  przedstawionej  na  tym
posiedzeniu  informacji  a  szczególnie  do  braku  w  niej  wskazanej  inwestycji
połączenia  wodociągów Popowa z  Karnkowem powiedział,  że  według niego
wójt odnośnie tej inwestycji nie poddał się kontroli Komisji Rewizyjnej.
Wójt  odpowiadając  Radnemu Mikołajczykowi  powiedział,  że  inwestycja  nie
została  zapłacona  i  dlatego  nie  było  jej  w  informacji  przedstawionej  na
posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej.  Przypomniał,  w  jakich  okolicznościach
podejmował  decyzję  o  połączeniu  tych  wodociągów.  Dodał,  że  jest  już
zapłacona i Komisja Rewizyjna może ją skontrolować. Stwierdził, że dziwi się,
że Radny Mikołajczyk ciągle zgłasza uwagi do tej inwestycji. 
Przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  stwierdził,  że  są  przedstawione  rację
radnego  Mikołajczyka  i  wójta.  Zaproponował,  aby  Komisja  Rewizyjna  na
początku przyszłego roku dokonała kontroli tej inwestycji. 
Radny Mikołajczyk stwierdził, że on nie kwestionuje celowości tej inwestycji,
ale według niego nie buduje się społeczeństwa na kłamstwie Dodał, że trzeba
mówić  szczerze.  Powiedział,  że  jeżeli  czyta  w  prasie,  że  został  zakupiony
agregat prądotwórczy na ujęcie w Popowie z oszczędności w tym dziale budżetu
za 2015 rok, a nie jest zapłacone za połączenie wodociągów zrobione również w
tym  roku,  to  według  niego  jest  kłamstwo.  Dodał,  że  jeżeli  jest  kontrola
przetargów a  nie  przedstawia  się  dokumentów tej  inwestycji,  to  pyta  jak  to
nazwać.   
Wójt zauważył, że jak można zapłacić za inwestycję, która nie została odebrana.
Radny  Jarosław  Chałubiec  zgłosił  wniosek,  aby  zakończyć  dyskusję  w  tej
sprawie i na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, przy tworzeniu planu pracy na
2017 rok wpisać tą inwestycje na początku roku do kontroli.
Komisja przyjęła wniosek Radnego Chałubca jednogłośnie.
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 8 grudnia 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.
 
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 14 listopada 2016 r. szczegółowo omawiając spotkania, w których
uczestniczył (zał. nr 4 do protokołu).
Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak.
Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

Ad.6.
Przewodniczący Łukasz Łukasik zapytał radnych, czy mają jakieś zapytania lub
interpelacje.
Radny  Mieczysław  Dałek  zapytał  o  negocjacje  z  p.  Marksem  w  sprawie
użyczenia drogi będącej jego gruntami.
Sekretarz  Gminy  odpowiedziała,  że  ustalono,  że  telefonicznie  zostanie
uzgodniony termin spotkania w sprawie z właścicielem tej drogi.  Dodała,  że
jeżeli nie dojdziemy do porozumienia, to zostaną podjęte prawne kroki w celu
przejęcia tej drogi.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik stwierdził, że starał się nie angażować i z
boku przyglądać sprawie konfliktu w Zespole Szkół w Popowie Głowieńskim,
ale  został  w  nią  wciągnięty  przez  rodziców  dzieci  tam  uczęszczających.
Powiedział, że kilkoro z nich było u niego z prośbą o pomoc zawartą w piśmie,
w  którym opisana  jest  ogólna  sytuacja,  jaka  panuje  w  szkole.  Dodał,  że  w
związku z powyższym składa interpelację do wójta o wyjaśnienia dot. sytuacji w
tej  placówce i  podjętych działaniach prowadzących do rozwiązania  konfliktu
(kopia - zał. nr 5 do protokołu).
Radca prawny Iwona Urban zasugerowała, aby rodzice podpisali to pismo, jeżeli
jest nie podpisane.
Radny  Mikołajczyk stwierdził,  że  ubolewa nad  tym,  co  się  dzieje  z  gminną
oświatą. Powiedział, że mieliśmy konflikt w szkole Mąkolicach a teraz mamy w
Popowie.  Dodał,  że  zrobiliśmy  wszystko,  aby  dzieci  miały  jak  najlepsze
warunki do nauki a pewne osoby to niszczą.
Radny  Jarosław  Chałubiec  zauważył,  że  rozstrzygnięcie  tego  konfliktu  jest
bardzo  trudne,  ponieważ  występują  tu  różne  podległości  służbowe.
Zasugerował,  aby  Kuratorium  Oświaty  włączyło  się  w  rozwiązanie  tego
konfliktu.
Wójt Marek Jóźwiak poinformował zebranych, że ewaluacja zewnętrzna, która
odbyła się w ubiegłym roku w tej placówce wypadła bardzo dobrze. Zwracając
się do Radnego Mikołajczyka powiedział, że gminne placówki stoją na bardzo
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dobrym poziomie, a mówienie, że źle się dzieje w gminnej oświacie jest nie na
miejscu. 
Radny Mikołajczyk odpowiedział, że on nie neguje wyników gminnych szkół,
ale zwraca uwagę na to, że źle się dzieję wśród rodziców dzieci uczęszczających
do gminnych szkół.
Radny Chałubiec wracając do wypowiedzi wójta odnośnie przeprowadzonych
badań stwierdził, że może nie była to pełna ewaluacja. Dodał, że może trzeba
zasugerować Kuratorium, aby przeprowadzono pełną.
Radny  Marek  Zgierski,  który  jest  w  Radzie  Rodziców  w  tej  placówce
powiedział, że według niego większość rodziców została wmanipulowana w tą
sprawę.
Radny  Chałubiec  zaproponował,  aby  zasugerować  przeprowadzenie  pełnej
ewaluacji a teraz proponuje zakończyć dyskusję nad tą sprawą.
Sprzeciwu ze strony pozostałych radnych nie było.
Następnie Radny Chałubiec w imieniu Nieformalnego Klubu Radnych „Radni
dla Gminy Głowno” przekazał wójtowi Autopoprawkę do projektu budżetu na
2017 rok (zał. nr 6 do protokołu).
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.

Ad.7.
          Po  wznowieniu  obrad  przewodniczący  Łukasz  Łukasik  powitał
przybyłych na sesję zaproszonych gości z PGE Dystrybucja, Kierownika Działu
Sieciowego w Zgierzu Pana Wiesława Czaplińskiego oraz z Działu Rozwoju
Sieci w Zgierzu Pana Tomasza Nowaka.
Przedstawiciele PGE zasugerowali, że najlepszą formą wyjaśnienia i omówienia
problemów,  z  jakimi  spotykają  się  mieszkańcy  Gminy  będzie  dyskusja  i  w
związku z tym oczekują na pytania.
Uczestniczący w sesji Pan Białkowski Jarosław, mieszkaniec wsi Chlebowice
zwracając się do Pana Czaplińskiego powiedział, że od 10 lat pisze do Zakładu
Energetycznego pisma z prośbą o przesunięcie słupa (złamanego) stojącego przy
budynku i nie ma żadnego odzewu.
Pan Czapliński odpowiedział, że postara się wyjaśnić tą sprawę.
Radny Mieczysław Dałek stwierdził, że w ubiegłym roku rozmawiał z Panem
Czaplińskim  o  tej  sprawie  i  były  uzgodnienia,  że  w  listopadzie  ktoś  z  ZE
przyjedzie, ale nikt się nie pojawił.  
Pan Tomasz Nowak z Działu Rozwoju Sieci odniósł się do sprawy modernizacji
linii energetycznych na terenie Gminy. Powiedział, że została m.in. na terenie
Gminy Głowno wykonana duża inwestycja w tym zakresie tj. położenie kabla
energetycznego  z  Głowna  do  Piasków  Bankowych  w  gm.  Bielawy  do
budowanego  tam  Regionalnego  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów
Komunalnych. Dodał, że Zakład Energetyczny chce skorzystać z tego i kolejno
podłączać  do  kabla  poszczególne  wsie  leżące  wzdłuż  niego.  Poinformował
zebranych, że linia energetyczna Głowno – Piątek jest linią strategiczną, ale jest
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to  linia  napowietrzna,  która  narażona  jest  na  rożnego  rodzaju  uszkodzenia.
Powiedział,  że  ostatnio zainstalowano na niej  automatyczne załączniki,  które
powinny usprawniać włączenia zasilania po awariach.
Radna Dorota Kulawczyk zapytał, gdzie należy zgłaszać uszkodzenia sieci lub
słupów.
Pan Czapliński odpowiedział, że do Posterunku Energetycznego w Strykowie,
do niego lub bezpośrednio do Łodzi.
Sołtys  wsi  Wola  Mąkolska  poruszył  sprawę  uszkodzonego  słupa  wraz  z
transformatorem  a  także  sprawę  częstych  krótkotrwałych  wyłączeń  energii
elektrycznej.
Pan  Czapliński  odnosząc  się  do  sprawy  częstych  wyłączeń  powiedział,  że
spowodowane  jest  to  działaniem automatyki,  która  w razie  zwarcia  wyłącza
energię  a  następnie  włącza.  Dodał,  że  zwarcia  powodują  ptaki  siadające  na
słupach i liniach energetycznych a także gałęzie drzew wrastających w linie.
Radna Marzena  Doardo zauważyła,  że  te  krótkotrwałe  wyłączenia  powodują
psucie  się  bardzo kosztownych urządzeń elektrycznych, które  znajdują się  w
gospodarstwach.
Radna  Kulawczyk  odczytała  pismo  mieszkańców  wsi  Mąkolice  i  Wola
Mąkolska, jakie zostało skierowane do PGE Dystrybucja odnośnie koniecznej
modernizacji linii energetycznych w tych wsiach.
Następnie poruszona została sprawa oświetlenia ulicznego. 
Sołtys  wsi  Kadzielin  Elżbieta  Michalak  zaapelowała  o  postawieni  1  słupa  z
oświetleniem ulicznym przy  przystanku  autobusowym,  przy  drodze  krajowej
numer 14.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby w budżecie na 2018 rok zabezpieczyć
środki na plan doświetlenia Gminy.
Wójt zauważył, że na terenie Gminy Głowno mamy już 1000 lam oświetlenia
ulicznego i co roku po kilka jeszcze jest dostawianych w miejscach, w których
są  niezbędne.  Stwierdził,  że  gminy  ościenne  idą  w  odwrotnym  kierunku
ponieważ oświetlenie uliczne wyłączają w późnych godzinach nocnych. 
Radny Mieczysław Dałek zapytał, kiedy zostaną wymienione słupy drewniane.
Pan  Czapliński  odparł,  że  nie  wszystkie  słupy  drewniane  są  wymieniane,
ponieważ w niektórych przypadkach są one lepsze od betonowych.
Więcej pytań i uwag nie było. 
Prowadzący  obrady  Łukasz  Łukasik  podziękował  za  pytania  i  udzielone
informacje. Powiedział, że cieszy go to, że coś się dziej w sprawach szeroko
pojętej „energetyki”.
Pan  Wiesław  Czapliński  korzystając  z  okazji  złożył  zebranym  życzenia
świąteczne.

Ad.8.
         W tym punkcie  i  następnych Rada  Gminy  Głowno przystąpiła  do
rozpatrzenia projektów uchwał.  Pierwszy z  nich dotyczył uchwalenia zmiany
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miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Głowno  dla
obszaru wsi Władysławów Bielawski.
Poproszony o wyjaśnienia Pan Piotr  Antczak,  młodszy referent  ds.  ewidencji
gruntów w UG Głowno powiedział, że zmiany są niewielkie, dot. kilku działek,
ale bardzo oczekiwane. Omówił te zmiany.
Pytań i uwag nie było.
Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  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
obszaru  wsi  Władysławów Bielawski  jednogłośnie  –  15  głosów „za”,  na  15
radnych biorących udział w sesji i uczestniczących w głosowaniu (zał. nr 7 do
protokołu).

Ad.9.
         Kolejny rozpatrywany przez Radę projekt uchwały dotyczył  uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na rok
2017.
Krótkich wyjaśnień udzieliła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Pani  Edyta  Kaczmarska,  która  poinformowała  zebranych,  że  konieczność
uchwalenia  corocznych  programów  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów
alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomani  nakłada  na  gminy  ustawa  o
wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  oraz  ustawa  o
przeciwdziałaniu  narkomanii.  Dodała,  że  programy  nie  różnią  się  od
ubiegłorocznych,  ale  jest  w  nich  zmniejszony  budżet  zadaniowy  o  2000  zł
ponieważ zmniejszyła się kwota pochodząca z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Pytań i uwag 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  uchwalenia  Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego
Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  Gminy  Głowno  na  rok  2017
jednogłośnie  –  15  głosów  „za”,  na  15  radnych  biorących  udział  w  sesji  i
uczestniczących w głosowaniu (zał. nr 8 do protokołu).

Ad.10.
             Następny projekt uchwały, którym zajęła się Rada Gminy Głowno dot.
uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
Poproszona  o  wyjaśnienia  do  uchwały  Kierownik  GOPS  powiedziała,  że
Program opracowano w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemu pieczy
zastępczej.  Dodała,  że  zgodnie  z  art.  176  wspomnianej  ustawy  do  zadań
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własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów
wspierania rodziny. Powiedziała, że głównym założeniem programu jest praca z
rodziną  przeżywającą  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-
wychowawczych a  także  tworzenie  systemu opieki  nad dzieckiem z  rodziny
zagrożonej kryzysem.
Bez pytań i uwag.  
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poddał projekt uchwały w w/w sprawie
pod głosowanie. 
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego
Programu Wspierania  Rodziny  na  lata  2017-2019  jednogłośnie  –  15  głosów
„za”, na 15 radnych biorących udział w sesji i uczestniczących w głosowaniu
(zał. nr 9 do protokołu).

Ad.11.
          Kolejny z rozpatrywanych projektów uchwał, który rozpatrzyła Rada
dotyczył zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania,
odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z
wyłączeniem specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi  oraz  szczegółowe  warunki  częściowego  lub  całkowitego
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Kierownik GOPS Pani Kaczmarska wyjaśniła, że w tej uchwale zmianie ulega
stawka godzinowa dla osób świadczących usługi opiekuńcze. Powiedziała, że
zmianę tą wymusiła ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę oraz niektórych innych ustaw, wysokość minimalnej stawki godzinowej, o
której mowa w art. 1 pkt 1 a ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace, od
dnia 1 stycznia 2017 roku wynosi 13 zł. Powiedziała, że w związku z tą zmianą
przyjęcie tej uchwały jest w pełni zasadne.
Bez pytań i uwag.
Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  poddał  projekt
uchwały w w/w sprawie pod głosowanie. 
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie
szczegółowych  warunków przyznawania,  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i
specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki
częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  z  opłat,  jak  również  trybu  ich
pobierania jednogłośnie – 15 głosów „za”, na 15 radnych biorących udział w
sesji i uczestniczących w głosowaniu (zał. nr 10 do protokołu).

Ad.12.
           Następny projekt poddany pod obrady dotyczył zmiany uchwały w
sprawie  zarządzania  poboru  podatków  w  drodze  inkasa,  wynagrodzenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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Poproszona  o  wyjaśnienia  do  uchwały  Sekretarz  Gminy  powiedziała,  że  w
związku z wyborem nowego sołtysa we wsi Wola Zbrożkowa koniecznym jest
podjęcie uchwały regulującej sprawę poboru podatku i inkasentów tego podatku.
Dodała, że w związku z tym zmianie ulega załącznik do uchwały, w którym
nastąpiła  zmiana  nazwiska  osoby,  która  objęła  funkcję  sołtysa  w  Woli
Zbrożkowej.
Bez pytań i uwag.  
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poddał projekt uchwały w w/w sprawie
pod głosowanie. 
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę   zmieniającą  uchwałę  w  sprawie
zarządzania  poboru  podatków w drodze  inkasa,  wynagrodzenia  inkasentów i
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso jednogłośnie – 15 głosów „za”,
na 15 radnych biorących udział w sesji i uczestniczących w głosowaniu (zał. nr
11 do protokołu).

Ad.13.
               W tym punkcie obrad Rada Gminy Głowno rozpatrzyła dwie uchwały
dot. zmian budżetu Gminy Głowno. Pierwszy z nich dotyczył zmian budżetu
Gminy Głowno na 2016 rok.
Poproszona o wyjaśnienia  Skarbnik Gminy powiedziała,  że  uchwała dotyczy
zwiększenia budżetu Gminy Głowno po stronie dochodów i wydatków o kwotę
333.904,03  zł.  Omówiła,  w  których  działach  dokonuje  się  tych  zwiększeń.
Powiedziała m.in., że największe zwiększenie dochodów następuje w dziale 600
o kwotę 225.000,71 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację inwestycji
pn. „przebudowa drogi gminnej we wsi Mąkolice”.
Bez pytań.
Przewodniczący Rady poddał uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno
na 2016 rok 14 głosami „za”, 1 „wstrzymał się - na 15 radnych biorących udział
w sesji i uczestniczących w głosowaniu (zał. nr 12 do protokołu). 
Następny  rozpatrywany  projekt  uchwały  dotyczył  zmian  w  budżecie  Gminy
Głowno na 2016 rok.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki zabezpieczone na dofinansowanie zakupu
samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy nie będą przekazane na
ten cel  i  w związku z tym przesunięte zostały na przebudowę drogi gminnej
Mąkolice – Wola Mąkolska.
Radny Chałubiec zauważył, że w projekcie budżetu na to zadanie zaplanowano
600 tys. zł a teraz jeszcze dodajemy 100 tys. zł. Zapytał, dlaczego nie mogą one
iść np. na inne zadanie.
Wójt odparł, że były one wzięte z tej inwestycji i tam wróciły. Dodał, że może
się okazać, że pójdą na inne zadanie, bo to jest wszystko szacunkowe.
Więcej pytań i uwag nie było.
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W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał uchwały w w/w sprawie
pod głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno podjęła  uchwałę  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy
Głowno  na  2016  rok  14  głosami  „za”,  1  „wstrzymał  się  -  na  15  radnych
biorących  udział  w  sesji  i  uczestniczących  w  głosowaniu  (zał.  nr  13  do
protokołu). 

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  Jarosław  Chałubiec  zaapelował  do  wójta  o  interwencję  w  sprawie
załatania dziur w drodze powiatowej w Woli Zbrożkowej.
Radny Władysław Mikołajczyk poinformował władze gminy o przewróconym
znaku drogowym tzw. „sierżancie” na zakręcie drogi Lubianków – Ostrołęka.
Radny Jerzy Cybulski zgłosił  dziury do załatania na drodze z dzielnicy Huta
Józefów do wsi Piaski Rudnickie. 
Radna Marzena Doardo poruszyła sprawę złego wyregulowania czasu zapalania
się i gaszenia oświetlenia ulicznego. Powiedziała, że w jednej wsi oświetlenie
zostało zgaszone a w drugiej jeszcze się pali.
Radny  Marek  Zgierski  zgłosił  sprawę  uschniętych  drzew,  które  stwarzają
zagrożenie w pasie drogowym drogi Bronisławów – Głowno.
Sołtys wsi Lubianków zgłosiła problem z 2 bezdomnymi psami biegającymi po
wsi, które są zagrożeniem szczególnie dla dzieci.
Sołtys wsi Kadzielin Elżbieta Michalak wracając do sprawy doświetlenia dwóch
punktów we wsi zaapelowała, aby jedną lampę założyć jeszcze w 2017 roku a
drugą w 2018.
Radny Mikołajczyk stwierdził, że zna sprawę braku oświetlenia przy tej drodze,
ale wie również, że droga ta ma być przebudowana i według niego stwarza się
okazja, aby coś w tej sprawie ugrać (droga krajowa nr 14).
Radny Piotr Kierus powiedział, że droga, o której mówi Radny Mikołajczyk ma
być remontowana dopiero w 2024.
Sołtys wsi  Popów Głowieński  Mirosław Rzeźnik powiedział,  że  w Pieńkach
Popowskich  zdjęto  3  lampy  oświetlenia  ulicznego,  a  jest  potrzeba,  aby
przynajmniej  jedną  tam  założyć.  Następnie  zwrócił  się  do  wójta,  aby
spowodował (postawił odpowiedni znak) ograniczenie korzystania z drogi przy
boisku w Popowie przez ciężkie pojazdy.
Radny Radosław Olejniczak powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej,
w którym uczestniczył również przewodniczący Rady brał on czynny udział w
tym posiedzeniu, m.in. przy pisaniu projektu protokołu pokontrolnego. Poprosił
o wyjaśnienie tej sprawy.

12



Przewodniczący  Rady  odpowiedział,  że  jeżeli  pracownicy  Urzędu  Gminy
uczestniczyli w nim, a sugerował, aby wyszli, to i on również uczestniczył.
Radny Chałubiec zapytał o zdanie w tym temacie radcę prawną UG Głowno.
Pani Iwona Urban odpowiedziała,  że w oparciu o obowiązujący statut  osoby
zaproszone przez przewodniczącą Komisji  mogą uczestniczyć w posiedzeniu,
ale  bez  prawa  głosu.  Dodała,  że  pracami  Komisji  Rewizyjnej  kieruje
przewodniczący Komisji. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że on nie rozumie zarzutów. Powiedział,  że
brał udział w posiedzeniu, nie uczestniczył w pisaniu protokołu, więc nie widzi
w tym żadnego problemu.
Sołtys  wsi  Konarzew  zapytał,  czy  zwykły  obywatel  może  uczestniczyć  w
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że posiedzenia są jawne i każdy może w
nich uczestniczyć.
Więcej pytań i uwag nie było. 
Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący
Łukasz Łukasik o godz. 1130 zakończył XXVI sesję Rady Gminy Głowno.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził: Obradom przewodniczył:

   Ireneusz Furga Łukasz Łukasik 
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