
Głowno, dn. 30 grudnia 2016 r.
OR.0002.12.2016

Protokół nr XXVII/2016
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 30 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,

Ponadto w sesji uczestniczyli:
                - sołtysi zgodnie z kopią listy obecności (zał. nr 2 do protokołu),
                - dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Mąkolicach Wioletta 
                  Przyżycka,
               - dyrektor Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim Krzysztof Fortuna,
               - dyrektor Zespołu Szkół w Lubiankowie Agnieszka Czubiak, 
                - 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2016

rok (4 uchwały). 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia

Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Głowno  na  lata  2016
-2026.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Gminy Głowno na lata 2017 -2026. 
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10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na
2017 rok.

11.Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady oraz planu pracy Rady
Gminy Głowno na 2017 rok.

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  Komisji
Rewizyjnej na 2017 rok.

13.Wolne wnioski i informacje.

Ustalenia.

Ad.1.
        Przewodniczący Rady Gminy  Głowno Łukasz  Łukasik  o godz.   905

otworzył  XXVII  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  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 poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
Rada Gminy Głowno przyjęła porządek XXVII sesji  13 głosami „za”,  na 13
radnych obecnych i biorących udział w głosowaniu.

Ad.3.
            Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że
protokół  z  XXVI sesji  odbytej  w dniu 15 grudnia  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 XXVI sesji.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XXVI sesji odbytej w dniu 15 grudnia
2016  roku  12  głosami  „za”,  przy  1  „wstrzymał  się”  (na  13  radnych
uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu).

Ad.4.
        Informację z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i
Rolnictwa  przedstawił  jej  przewodniczący  Radny  Mieczysław  Dałek.
Poinformował zebranych, że jego Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 21
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grudnia br.,  w którym uczestniczyło 7 członków Komisji  (na pełny stan 8) a
także 
Wójt Gminy Głowno Pan Marek Jóźwiak oraz Skarbnik Gminy Głowno Pani
Cezara Stokowska.  Dodał,  że w pierwszym punkcie  posiedzeniu Komisja  po
omówieniu przez wójta  wykazu inwestycji  zaplanowanych na 2017 rok oraz
przedstawieniu  przez  niego stanowiska  odnośnie  stanu drogi  w Lubiankowie
wzdłuż,  której położono nitkę wodociągu a także mając na uwadze prace na
projektem budżetu na 2017 rok podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych
Rady w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Głowno
na 2017 rok - głosując 5 głosów „za”, 1 „przeciw” na 6 radnych w tym czasie
obecnych  na  sali  obrad  i  biorących  udział  w głosowaniu.  Powiedział,  że  w
drugim punkcie posiedzenia przedstawił informację o działalności  Komisji  w
2017  roku,  do  której  pytań,  uwag  i  zastrzeżeń  nie  wniesiono.  Dodał,  że  w
trzecim punkcie obrad Komisja w dyskusji  wypracowała projekt planu pracy
Komisji  na 2017 rok, a w „sprawach różnych” członkowie Komisji  zgłaszali
potrzeby w zakresie łatania dziur w drogach gminnych natomiast wójt omówił
aktualną sytuację jaka ma miejsce w Zespole Szkół w Popowie Głowieńskim.
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 16 grudnia b r., na
którym dokonała podsumowania działalności komisji w 2016 roku. Powiedziała,
że w podsumowaniu wykazała ilość przeprowadzonych przez Komisję kontroli
a także omówiła wyniki tych kontroli. Dodała, że nie było uwag i zastrzeżeń do
przedstawionej informacji w tym zakresie. Następnie przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej poinformowała zebranych, że na posiedzeniu członkowie komisji w
dyskusji  wypracowali swój projekt planu pracy na 2017 rok. Powiedziała, że
zdecydowano, że Komisja w 2017 roku przeprowadzi mniej kontroli niż w 2016
roku.  Dodała,  że  dyskutowano  również  o  sprawie  powoływania  zespołów
kontrolnych  do  przeprowadzania  kontroli  i  zadaniach  tych  zespołów.
Poinformowała zebranych, że w „sprawach różnych” dyskutowano nad sprawą
budowy wodociągu we wsi Feliksów, w tym dofinansowaniu tej inwestycji z
środków zewnętrznych a także wpisania inwestycji związanych z dostarczaniem
wody dla  mieszkańców Gminy  do Wieloletniego  Planu  Rozwoju  Lokalnego.
Powiedziała, że wójt poprosił radnych o zgłaszanie zadań inwestycyjnych, jakie
można by było jeszcze wpisać do tego Planu.
Bez pytań i uwag do przedstawionej informacji.
Następnie przewodniczący Rady będący również przewodniczącym Komisji ds.
Koordynacji Prac Organów Rady Gminy przedstawił informację ze wspólnego
posiedzenia  komisji  stałych  Rady,  które  odbyło  się   w  dniu  15  grudnia  br.
Powiedział,  że  na tym posiedzeniu radni dyskutowali  nad projektem budżetu
Gminy  Głowno na  2017 rok.  Dodał,  że  omawiano  poszczególne  propozycje
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zadań, które radni (głównie z Nieformalnego Klubu Radnych „Radni dla Gminy
Głowno”) wnieśli autopoprawką do projektu budżetu. 
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 15 grudnia  2016 r.  szczegółowo omawiając  spotkania,  w których
uczestniczył (zał. nr 3 do protokołu).
Bez pytań i uwag.

Ad.6.
        Przewodniczący  Łukasz  Łukasik  zapytał  radnych,  czy  mają  jakieś
zapytania lub interpelacje.
Nie było.
W związku z powyższym prowadzący obrady przeszedł do realizacji następnego
punktu z porządku obrad.
Na salę obrad przybył Radny Piotr Kierus.

Ad.7.
         W tym punkcie obrad Rada przystąpiła do rozpatrzenia 4 projektów
uchwał dotyczących zmian budżetu. Pierwszy z nich dot. zmian budżetu Gminy
Głowno na 2016 rok.
Poproszona o wyjaśnienia  Skarbnik Gminy powiedziała,  że  w tym projekcie
uchwały zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę
37.000 zł.  Omówiła  szczegółowo te zmiany zgodnie z  załącznikiem nr 1 do
projektu uchwały. Poinformowała zebranych, że skutkiem tych zmian zmienia
się  wykaz  inwestycji  oraz  wysokość  wydatków na  poszczególne  zadania  na
2016 rok o czym mówi załącznik nr 2 do projektu uchwały.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
Wobec powyższego przewodniczący  Rady  po uzyskaniu  zgody radnych,  aby
mógł nie czytać całego projektu tej uchwały oraz pozostałych poddał go pod
głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno
na 2016 rok większością głosów, 13 głosów „za”, 1 „wstrzymał się” – na 14
radnych  uczestniczących  w  tym  czasie  w  obradach  i  biorących  udział  w
głosowaniu (zał. nr 4 do protokołu).
Drugim projektem,  który  rozpatrywała  Rada  z  tej  grupy  projektów dotyczył
zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2016 r. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w tym projekcie uchwały zwiększa się budżet na
2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł. Dodała, że kwotę
ta  Gminy  otrzymała  jako  dotację  na  zakup  pojazdu  22  osobowego
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przeznaczonego  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych  na  zajęcia
terapeutyczno-rehabilitacyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli
Zbrożkowej.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w w/w
sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy Głowno na 2016 r. 14 głosami „za”, na 14 radnych uczestniczących w
tym czasie w obradach i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 5 do protokołu).
Trzeci  projekt  uchwały,  którym zajęła  się  Rada  dotyczył  zmian  w  budżecie
Gminy Głowno na 2016 rok.
Skarbnik  Gminy  poinformowała  zebranych,  że  w  tym  projekcie  uchwały
dokonuje  się  zmian  w  budżecie  polegających  na  przeniesieniu  dochodów
między paragrafami i wydatków między działami, rozdziałami oraz paragrafami.
Dodała, że związane jest to ze zmianami kwalifikacji budżetowej zadań.
Bez pytań.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik  poddał projekt uchwały w w/w sprawie
pod głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno podjęła  uchwałę  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy
Głowno na  2016 r.  14  głosami  „za”,  na  14 radnych uczestniczących w tym
czasie w obradach i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 6 do protokołu).
Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak.
Czwarty  projekt  uchwały,  nad  którym  pochyliła  się  Rada  Gminy  Głowno
dotyczył zmian budżetu i w budżecie na 2016 rok.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w tym projekcie uchwały zmniejsza się dochody
o  kwotę  200.000  zł  oraz  przychody  z  tytułu  kredytów i  pożyczek  na  spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 366.037,12 zł. Dodała, że ustala
się również przychody w kwocie 566.037,12 zł z tytułu wolnych środków na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Poinformowała zebranych, że kredyty będą spłacane z wolnych środków.
Pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w w/w
sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy  Głowno  na  2016  r.  jednogłośnie,  15  głosami  „za”,  na  15  radnych
uczestniczących w tym czasie w obradach i biorących udział w głosowaniu (zał.
nr 7 do protokołu).

Ad.8.
        W tym punkcie obrad Rada Gminy Głowno rozpatrzyła projekt uchwały w
sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Gminy Głowno na lata 2016-2026. 
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Skarbnik Gminy powiedziała,  że  w związku ze  zmianami  w budżecie,  które
Rada  wcześniej  przyjęła  uchwałami  musi  zostać  zmieniona  Wieloletnia
Prognoza Finansowa na lata 2016-2026. Omówiła pokrótce załączniki projektu
uchwały w tej sprawie.
Pytań i uwag nie było.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik  poddał projekt uchwały w w/w sprawie
pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Głowno na  lata  2016-
2026  jednogłośnie,  15  głosami  „za”,  na  15  radnych  uczestniczących  w  tym
czasie w obradach i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 8 do protokołu).

Ad.9.
           Kolejny rozpatrywany przez Radę Gminy Głowno projekt uchwały
dotyczył uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata
2017-2026.
Skarbnik  Gminy  w  wyjaśnieniach  do  projektu  uchwały  stwierdziła,  że
Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem planistycznym i składa się z
3  załączników,  tj.  prognozy  długów,  przedsięwzięć  i  objaśnień.  Omówiła
pokrótce te załączniki.  Kończąc wyjaśnienia poinformowała zebranych, że na
2017  rok  zaplanowane  są  dwie  duże  inwestycje,  tj.  przebudowa  drogi  w
Mąkolicach i budowa wodociągu we wsi Feliksów.
Pytań i uwag ze strony radnych do przedłożonego 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  uchwalenia  Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  Gminy  Głowno  na  lata  2017-2026  jednogłośnie,  15
głosami  „za”,  na  15  radnych  uczestniczących  w  tym  czasie  w  obradach  i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 9 do protokołu).

Ad.10.
          Rozpoczynając kolejny punkt porządku obrad przewodniczący Rady
Łukasz Łukasik poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy Głowno.
Marek  Jóźwiak,  Wójt  Gminy  Głowno  przedstawił  zebranym  informacje  o
głównych założeniach budżetu na 2017 rok (zał. nr 10 do protokołu).
Dyskusja.
Radny Jarosław Chałubiec zapytał wójta, czy były robione kalkulacje odnośnie
zmiany stawki za wodę oraz stawek za odbiór odpadów komunalnych.
Wójt odpowiedział, że stawki za wodę nie ulegną zmianie, a stawki za odbiór
odpadów być może nieznacznie wzrosną w wyniku zmian w nowej umowie z
odbiorcą.
Radny Chałubiec podziękował radnym oraz wójtowi za uzyskany kompromis
przy tworzeniu budżetu na 2017 rok. Dodał, że osobiście ma lekkie obawy, że
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zgłoszone  przez  niego  inwestycje  mogą  nie  zostać  wykonane  z  uwagi  na
umiejscowienie ich w wydatkach rzeczowych a nie w inwestycjach. Powiedział,
że ma nadzieję, że tak się jednak nie stanie.
 Radny Władysław Mikołajczyk stwierdził, że jest zatwierdzony plan inwestycji,
został  przegłosowany  przez  komisje,  ale  chciałby  zaapelować,  aby  drogę  o
której remont wnioskował utwardzić dalej, tj. od posesji p. Mikulskiego do drogi
powiatowej. Następnie odniósł się do sprawy połączenia wodociągów Popów –
Boczki Domaradzkie. Powiedział, że wnioskowałby, aby w pierwszej kolejności
połączyć wsie zlokalizowane wokół ujęcia w Lubiankowie, ponieważ dla tych
wsi kupujemy najwięcej wody z Miasta Głowna. Dodał, że zaplanowana jest na
ujęciu w Lubiankowie wymiana zbiorników. Stwierdził, że można by do tego
zadania dołożyć przyłączenie wsi do ujęcia i byłaby to większa inwestycja, więc
można by było napisać wniosek o środki zewnętrzne na nią. 
Wójt  odnosząc   się  do  sprawy  drogi,  o  której  mówił  Radny  Mikołajczyk
powiedział, że według niego z środków zaplanowanych na remonty dróg można
by ją utwardzić na wspomnianym odcinku.
Więcej pytań i uwag nie było.
Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  poddał  pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Głowno na 2017 rok większością głosów, 14 głosów „za”, 1 „wstrzymał się” -
na 15 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr
11 do protokołu).
Wójt zwracając się do zebranych, a w szczególności do radnych Rady Gminy
Głowno podziękował za przyjęcie budżetu na 2017 rok. Powiedział, że pozwoli
to na zgodne wdrażanie go życie z korzyścią dla mieszkańców Gminy. Dodał, że
cieszy go uzyskany kompromis w tej sprawie.
Przewodniczący  Łukasz  Łukasik  powiedział,  że  w  imieniu  Rady  wyraża
nadzieję, że uda się wójtowi zrealizować przyjęty budżet. Dodał, że cieszy się
również z uzyskanego kompromisu i ma nadzieję, że w przyszłym roku zostanie
on również osiągnięty.

Ad.11.
              Przewodniczący Rady stwierdził, że plany pracy komisji stałych zostały
przyjęte na posiedzeniach tych komisji. Poinformował zebranych, że będą one
przyjmowane w wyniku głosowania, bez podejmowania uchwał za wyjątkiem
planu pracy Komisji Rewizyjnej, który będzie przyjęty przez podjęcie stosownej
uchwały.  Następnie  zapytał,  czy  ktoś  z  radnych  ma  jeszcze  jakieś  uwagi,
zapytania lub wnioski odnośnie planów pracy komisji lub Rady.
Nie było.
W związku z powyższym poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności.
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Rada Gminy Głowno przyjęła plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Praworządności  na  2017 rok jednogłośnie  –  15 głosami  „za”  (zał.  nr  12  do
protokołu).
Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcia planu pracy
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa. 
Rada  Gminy  Głowno przyjęła  plan  pracy  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,
Budżetu i Rolnictwa na 2017 rok jednogłośnie – 15 głosami „za” (zał. nr 13 do
protokołu).
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji ds.
Koordynacji Prac Organów Rady Gminy.
Rada  Gminy  Głowno  przyjęła  plan  pracy  Komisji  ds.  Koordynacji  Prac
Organów Rady Gminy na 2017 rok jednogłośnie - 15 głosami „za” (zał. nr 14 do
protokołu).
Następnie  prowadzący  obrady  przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  poddał
pod głosowanie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Głowno na 2017 rok.
Rada przyjęła plan pracy Rady Gminy Głowno na 2017 rok jednogłośnie – 15
głosami „za” (zał. nr 15 do protokołu) .

Ad.12.
            W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do przyjęcia planu
pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 
Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt planu Komisji, który opracowali
jej  członkowie  przedstawiła  już  na  początku  sesji  przewodnicząca  Komisji
Rewizyjnej  Radna  Dorota  Kulawczyk  w  swojej  informacji  z  ostatniego
posiedzenia. Zapytał, czy jeszcze ktoś z radnych ma jakieś pytania, uwagi lub
wnioski do tego projektu planu pracy komisji.
Nie było.
Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  poddał  pod
głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
Rada  Gminy  Głowno podjęła  uchwałę  w sprawie  zatwierdzenia  planu pracy
Komisji Rewizyjnej jednogłośnie, 15 głosami „za” (zał. nr 16 do protokołu).

Ad.13.
          W tym punkcie porządku obrad przewodniczący Rady Gminy Głowno
Łukasz  Łukasik  poprosił  zebranych  o  zadawanie  pytań,  zgłaszanie  uwag  i
wniosków odnośnie spraw bieżących dotyczących gminy i jej mieszkańców. 
Wójt Marek Jóźwiak poinformował zebranych o wyborze nowego sołtysa we
wsi  Wola  Zbrożkowa,  którym  został  Pan  Piotr  Charusta.  Poprosił  go  o
przedstawienie się.
Pan Charusta powiedział kilka zdań o sobie.
Radny Piotr Kierus poprosił  władze Gminy o szybką naprawę uszkodzonego
przystanku autobusowego przy drodze krajowej nr 14 we wsi Kamień.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że zaraz po Nowym Roku będzie to zrobione.
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Radny Mieczysław Dałek powiedział, że miały być zasypane dziury na drodze
gruntowej w Boczkach Domaradzkich (k. posesji p. Marksa) a nie są.
Wójt odparł, że zostanie to również wykonane po Nowym Roku.
Radny Jarosław Chałubiec poruszył sprawę budynku po byłym sklepie we wsi
Wola Zbrożkowa. Zapytał, co z nim będzie, czy będzie tam jeszcze sklep.
Wójt  Marek Jóźwiak odpowiedział,  że  po  rozmowie  z  Prezesem GS „SCh”,
właścicielem tego budynku, uzyskał informację, że zostanie on prawdopodobnie
rozebrany.
Radna Jolanta Deka poinformowała wójta o braku oświetlenia ulicznego we wsi
Albinów.
Radny Eligiusz Dąbek zaapelował o wytyczenie dróg gruntowych  znajdujących
się w rejonie Mąkolic a także poprawienie ich stanu.
Sołtys wsi Wola Zbrożkowa Piotr Charusta poruszył sprawę zaśmiecania lasów.
Powiedział,  że  w  rejonie  wsi  Wola  Zbrożkowa  są  to  po  prostu  wysypiska
odpadów  i  corocznie  organizowane  przez  mieszkańców  wsi  zbiórki  tych
odpadów nic nie dają. Dodał, że w większości są to odpady ze szwalni (ścinki
materiałów).
Wójt Marek Jóźwiak odpowiedział, że wystąpi do Nadleśnictwa, niech coś zrobi
w  tej  sprawie.  Stwierdził,  że  okazało  się,  że  program  odbioru  odpadów
komunalnych jakoś nie przynosi efektów.
Sołtys wsi Kadzielin Pani Elżbieta Michalak poruszyła sprawę przekazywania
przez  firmę  odbierającą  odpady  worków  na  śmieci.  Powiedziała,  że  były
wrzucane przez pracowników tej  firmy na posesje a nikt  o tym nie wiedział
(wiatr je roznosił po całych gospodarstwach).
Wójt  odparł,  że  sprawa zostanie  wyjaśniona  i  zostaną  ustalone  jasne  zasady
wydawania  worków na odpady.  Poinformował  zebranych,  że  w wydawanym
przez  Gminę  kwartalniku dołączony  został  kalendarzyk z  terminami  odbioru
odpadów komunalnych.   
Sołtys wsi  Wola Zbrożkowa Piotr  Charusta poinformował wójta,  że  chciałby
zorganizować wśród mieszkańców zbiórkę krwi. Zapytał, czy ma to sam robić,
czy Urząd wydaje pozwolenie i czy w jakiś sposób pomoże w tej akcji.
Wójt odpowiedział, że zaprasza na rozmowę w tej sprawie.
Więcej pytań i uwag nie było. 
Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący
Łukasz Łukasik o godz. 1100 zakończył XXVII sesję Rady Gminy Głowno.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził: Obradom przewodniczył:

   Ireneusz Furga Łukasz Łukasik 

9


