
Głowno, dn. 31 stycznia 2017 r.
OR.0002.13.2017

Protokół nr XXVIII/2017
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 31 stycznia 2017 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,
- insp.  ds.  gospodarki wodnej i  ochrony środowiska w UG Głowno
Maciej Olejniczak,
- młodszy referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji
w UG Głowno Andżelika Zaręba, 
- radca prawny UG Głowno Iwona Urban,
- kierownik GOPS w Głownie Edyta Kaczmarska,

Ponadto w sesji uczestniczyli:
                - sołtysi zgodnie z załączona kopią listy obecności (zał. nr 2 do prot.),
               - dyrektor Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim Krzysztof Fortuna,
                - reporter „Wieści z Głowna i Strykowa” Liliana Jóźwiak-Staszewska.
 

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  uchwały  w  sprawie  przedłużenia  czasu  obowiązywania

taryf za wodę dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w
wodę na terenie Gminy Głowno. 

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  projektu  dostosowania  sieci  szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

9. Wolne wnioski i informacje.
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Ustalenia.

Ad.1.
        Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.   1500

otworzył  XXVIII  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 poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
Rada Gminy Głowno przyjęła porządek XXVIII sesji 14 głosami „za”, na 14
radnych obecnych i biorących udział w głosowaniu.

Ad.3.
            Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że
protokół z XXVII sesji  odbytej  w dniu 30 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 XXVII sesji.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XXVII sesji odbytej w dniu 30 grudnia
2016 roku 14 głosami „za”, (na 14 radnych uczestniczących w sesji i biorących
udział w głosowaniu).

Ad.4.
        Informację  z  posiedzenia  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia  i
Praworządności  przedstawiła  przewodnicząca  tej  Komisji  Radna  Beata
Soczyńska.  Poinformowała  zebranych,  że  jej  Komisja  kolejne  posiedzenie
odbyła w dniu 18 stycznia 2017 roku a w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków
Komisji (na stan 7) oraz Wójt Gminy Głowno Pan Marek Jóźwiak, Sekretarz
Gminy Pani Jolanta Szkup oraz dyrektorzy gminnych placówek oświatowych,
Pani Wioletta Przyżycka, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Mąkolicach,
Pani  Agnieszka  Czubiak,  dyrektor  Zespołu  Szkół  w  Lubiankowie  i  Pan
Krzysztof Fortuna, dyrektor Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim. Dodała, że
tematem posiedzenia było zapoznanie się Komisji  z ofertą zajęć dla uczniów
zaproponowaną przez gminne placówki oświatowe na czas ferii zimowych.
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Poinformowała zebranych, że z informacji jakie uzyskała Komisja wynikało, że
tylko w Zespole Szkół w Lubiankowie podczas ferii szkoła oferowała uczniom
duży zakres zajęć różnego typu, w tym również wyjazd dzieci do kina, chociaż
jak  mówiła  dyrektor  tej  placówki  największym  powodzeniem  jak  zwykle
cieszyły się zajęcia sportowe. Dodała, że z informacji Pani dyrektor Komisja
dowiedziała się, że w Lubiankowie nie było problemu z nauczycielami, którzy
zadeklarowali  chęć  pełnienia  dyżurów  (nawet  dwukrotnie).  Następnie
przewodnicząca  Komisji  Oświaty  poinformowała  zebranych,  że  w  Zespole
Szkół Publicznych w Mąkolicach z uwagi na trwający remonty i na prośbę wójta
nie planowano zajęć w tym czasie mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów,
ale zaplanowano jednak wyjazd dzieci z klas 4 – 5 do parku trampolinowego.
Przechodząc do omówienia oferty szkoły w Popowie powiedziała, że dyrektor
tej placówki Pan Krzysztof Fortuna poinformował Komisję,  że według niego
takiego punktu na posiedzeniu nie powinno się omawiać, ponieważ wg Karty
Nauczyciela  ferie  i  wakacje  w  szkołach,  to  czas  urlopowy  dla  nauczycieli.
Dodała, że Pan Fortuna powiedział, że z taką interpretacją przepisów wystąpili
do  niego  nauczyciele  w  jego  placówce  i  musiał  się  z  tym  zgodzić,  ale
zorganizował  jednak  zajęcia  różnego  rodzaju  dla  dzieci  z  jego  szkoły  a
nauczyciele  dyżurujący  pracowali  na  zasadzie  wolontariatu  i  w  ramach  tych
zajęć  zaplanowano  również  wyjazd  dzieci  do  Figloraju.  Powiedziała,  że  na
prośbę  wójta  Pan  Krzysztof  Fortuna  przedstawił  Komisji  szczegółową
informację ze zdarzeń, jakie zaszły w ostatnich tygodniach w jego placówce a w
podsumowaniu  swojej  wypowiedzi  stwierdził,  że  według niego cała  sytuacja
związana jest z niezadowoleniem pewnej grupy nauczycieli po wprowadzonych
przez  niego  na  początku  roku  szkolnego  zmianach.  Dodała,  że  Pan  Fortuna
poinformował  Komisję,   że  w  związku  z  tymi  wydarzeniami  Kuratorium
Oświaty przeprowadziło kontrolę w jego szkole, która miała miejsce w dniu 2
stycznia  br.,  a  które  według  niego  wypadła  dobrze.  Na  zakończenie  swojej
informacji  przewodnicząca  Komisji  Oświaty  powiedziała,  że  w  sprawach
rożnych poruszano temat zimowego utrzymania dróg a także przygotowań do
przeprowadzenia zaplanowanych inwestycji na ten rok oraz omówiona została
sprawa małych grantów dla sołectw. Dodała, że przedstawiony również został
wniosek wójta o przedłużenie czasu obowiązywania taryf za wodę dostarczaną z
urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę wraz z planowanymi dochodami ze
sprzedaży  wody i  planowanymi  kosztami  utrzymania  i  eksploatacji  urządzeń
zaopatrzenia w wodę na 2017 rok. Poinformowała zebranych, że Komisja nie
zajmowała stanowiska w tej sprawie.
Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było. W związku z powyższym
prowadzący obrady poprosił o zabranie głosu Radnego Mieczysława Dałka.
Mieczysław Dałek, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i  Rolnictwa  poinformował  zebranych,  że  jego  Komisja  odbyła  swoje
posiedzenie w dniu 20 stycznia br. i w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków
Komisji  (na  pełny  stan  8)  oraz  Wójt  Gminy  Głowno  Pan  Marek  Jóźwiak,
Sekretarz Gminy Pani Jolanta Szkup a także Pani Andżelika Zaręba, młodszy
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referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji w UG Głowno i
Pan Maciej Olejniczak, insp. ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska w UG
Głowno. Dodał,  że ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Pani Zuzanna Zaik,
przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zgierzu. Poinformował
zebranych, że w pierwszym punkcie posiedzeniu Komisja wysłuchała informacji
nt.  aktualnych  wymogów  stosowania  się  przy  produkcji  pasz  we  własnym
gospodarstwie  a  także  o  2  groźnych  chorobach,  które  zaistniały  na  terenie
Polski, czyli afrykańskim pomorze świń (ASF) oraz tzw. ptasiej grypie (HPAI),
którą   przedstawiła  Pani  Zuzanna  Zaik,  przedstawiciel  Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Zgierzu. Dodał, że w drugim punkcie posiedzenia
Komisja zapoznała się z informacją nt. funkcjonowania wodociągów w Gminie
(dyskutowano nad problemem zaległości w płatnościach za odbiór wody oraz o
możliwych sposobach ich ściągnięcia) a także z projektem uchwały w sprawie
przedłużenia obowiązywania taryf za wodę dostarczaną z urządzeń zbiorowego
zaopatrzenia w wodę wraz z uzasadnieniem (planem dochodów ze sprzedaży
wody na 2017 rok i planowanych kosztach utrzymania i eksploatacji urządzeń
zaopatrzenia  w wodę w 2017 roku).  Poinformował  uczestników sesji,  że  po
dyskusji  Komisja  pozytywnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w tej  sprawie  –
jednogłośnie, 7 głosów za, na 7 radnych obecnych na posiedzeniu. Dodał, że w
„sprawach  różnych”  członkowie  Komisji  wysłuchali  informacji  nt.  naboru
wniosków  o  przyznanie  pomocy  jednostkom  samorządu  terytorialnego
województwa  łódzkiego  w  formie  dotacji  celowej,  przeznaczonej  na
dofinansowanie  projektów realizowanych przez  rady  sołeckie  danej  gminy  a
także z wnioskiem Zarządu OSP Lubianków w sprawie  przekazania na rzecz tej
jednostki  w użytkowanie wieczyste działki figurującej  w ewidencji  jako park
wiejski  w  Lubiankowie.  Powiedział,  że  Komisja  opowiedziała  się  za
przekazaniem tego parku OSP Lubianków,  ale  z  zastrzeżeniem,  że  wszystko
odbędzie w oparciu o obowiązujące przepisy i z możliwością określenia przez
Radę czasu dzierżawy.
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  19  stycznia  br.
Dodała,  że  w  posiedzeniu  uczestniczyli  Wójt  Gminy  Głowno  Pan  Marek
Jóźwiak, Sekretarz Gminy Pani Jolanta Szkup a także Pani Andżelika Zaręba,
młodszy referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w UG Głowno i Pan
Maciej  Olejniczak,  insp.  ds.  gospodarki wodnej i  ochrony środowiska w UG
Głowno.  Powiedziała,  że  w  pierwszym  punkcie  Komisja  dokonała  analizy
uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  wodę  dostarczaną  z  urządzeń
zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Głowno. Dodała, że wniosek wójta
o przedłużenie czasy obowiązywania dotychczasowych taryf za wodę a także
informację  o  planowanych  dochodach   ze  sprzedaży  wody  w  2017  roku
przedstawiła  Pani  Zaręba  a  Pan  Olejniczak  przedstawił  informację  o
planowanych kosztach utrzymania i eksploatacji urządzeń zaopatrzenia w wodę
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w 2017 roku. Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej poinformowała zebranych,
że po analizie przedstawionych informacji członkowie Komisji  w głosowaniu
pozytywnie  zaopiniowali  projekt  uchwały  w  sprawie  przedłużenia  czasu
obowiązywania taryf za wodę dostarczana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia
w wodę na terenie gminy Głowno (6 głosów za, 1 wstrzymał się). Powiedziała,
że  w  drugim  punkcie  posiedzenia  Komisja  dokonała  analizy  dochodów  i
wydatków w dziale 400, rozdział 40002 - „dostarczanie wody” w 2016 roku.
Dodała,  że  w  sprawach  różnych  Komisja  wysłuchała  informacji  wójta  nt.
zimowego utrzymania dróg a także przygotowań do wykonania zaplanowanych
na 2017 rok prac i inwestycji. Powiedziała, że wysłuchała również szczegółowej
informacji nt. naboru wniosków o przyznanie pomocy jednostkom samorządu
terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej
na  dofinansowanie  projektów  realizowanych  przez  rady  sołeckie,  którą
przedstawiła Pani Zaręba.
Bez pytań i uwag do przedstawionej informacji.
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 18 stycznia br. i jak zwykle
zajęła  się  głównie przygotowaniem obecnej  sesji  Rady. Dodał,  że  omówiono
również projekty uchwał, które będą w dniu dzisiejszym procedowane a wójt
omówił  sprawy i  problemy, z  którymi spotkał  się  w czasie  pełnienia swoich
obowiązków. 
Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.

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 grudnia  2016 r.  szczegółowo omawiając  spotkania,  w których
uczestniczył (zał. nr 3 do protokołu).
Radny  Piotr  Kałuża  odnosząc  się  do  sprawozdania  z  wysokości  średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
gminnych szkołach, o którym mówił w swojej informacji wójt zapytał, czym
jest spowodowane to, że kwota różnicy jest na minusie.
Wójt Marek Jóźwiak poprosił, aby tą sprawę wyjaśnił dyrektor Zespołu Szkół
Krzysztof Fortuna.
Pan Fortuna powiedział, że na każdym stopniu awansu nauczyciel musi zarobić
pewną zagwarantowaną sumę.  Dodał,  że  sporne jest  to,  że  nawet  jak będzie
zatrudniony  na  pełnym  etacie  i  zarobi  określoną  kwotę,  to  może  otrzymać
dodatkowo  wyrównanie.  Powiedział,  że  algorytm  przeliczenia  jest  bardzo
skomplikowany  i  nie  do  końca  według  niego  sprawiedliwy,  przez  co  przez
ostatnie  lata  wywoływał  kontrowersje.  Powiedział,  że  kwota  różnicy  zależy
również od poziomu wykształcenia i dorobku nauczyciela.
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Radny Jarosław Chałubiec  powiedział,  że  kwota  różnica  na  minusie  wynika
również z tego, że wskaźnik zarobków na terenie Gminy Głowno jest niższy niż
wskaźnik krajowy.      
Więcej pytań nie było.

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.

Ad.7.
          W tym punkcie obrad Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu
uchwały  w  sprawie  przedłużenia  czasu  obowiązywania  taryf  za  wodę
dostarczaną  z  urządzeń  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  na  terenie  gminy
Głowno.
Przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  poinformował  zebranych,  że  Wójt
Gminy Głowno w dniu 19  stycznia 2017 roku wystąpił do Rady Gminy Głowno
z wnioskiem o przedłużenie  czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za
wodę  na  terenie  Gminy  oraz  projektem  uchwały  w  tej  sprawie.  Poprosił
przedstawiciela UG Głowno o wyjaśnienia do przedłożonego projektu uchwały.
Pan Maciej Olejniczak, insp. ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska w UG
Głowno  na  wstępie  wyjaśnił  zebranym,  że  zgodnie  z  art.  24  ustawy  o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfy
podlegają  zatwierdzeniu  w  drodze  uchwały  rady  gminy.  Dodał,  że  projekt
uchwały  w  tej  sprawie  był  szczegółowo  omawiany  i  uzasadniany  na
posiedzeniach komisji stałych Rady, które pozytywnie go zaopiniowały.
Dyskusja.
Radny  Władysław  Mikołajczyk  zapytał,  czy  z  opłat  za  pobór  wody  można
wybudować wodociąg. Dodał, że chciałby wiedzieć jak ta sprawa wygląda od
strony prawnej.
Pani  Iwona  Urban  odpowiedziała,  że  została  przedstawiona  kalkulacja  dot.
wniosku wójta i teraz do Rady należy zaopiniowanie tej propozycji.
Radny Mikołajczyk stwierdził,  że  według niego z  opłat  za  wodę nie  można
prowadzić inwestycji i w związku z tym podwyżka taryf za wodę, jaka miała
miejsce w ubiegłym roku była  bezzasadna.  Dodał,  że  stąd jego pytanie,  czy
środki z opłat za wodę powinny iść na budowę wodociągu. 
Wójt Marek Jóźwiak zwracając się do Radnego Mikołajczyka powiedział, że nie
wie  z  jakich  źródeł  czerpał  informacje  w  tej  sprawie,  ponieważ  według
informatora  samorządowego  z  2016  roku  przy  kalkulacjach  dotyczących
ustalania taryf za wodę należy sprawdzić, czy zostały one opracowane zgodnie z
przepisami a w planowaniu powinny mieć m.in. takie dane jak plan rozwoju i
modernizacji  urządzeń  wodociągowych  oraz  nakłady  inwestycyjne  na  te
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zadania.  Dodał,  że  można  dyskutować,  czy  to  jest  prawidłowe,  czy  nie.
Powiedział,  że  oczywiście  są  inne  sposoby  finansowania  tych  spraw,  jak
również oczywiste jest również to, że Gmina nie może zarabiać na sprzedaży
wody.
Radny Mikołajczyk stwierdził, że może on jest w błędzie, ale chciałby wiedzieć
przy  podejmowaniu  tej  uchwały,  czy  nie  za  bardzo  sięgamy  do  kieszeni
mieszkańców Gminy.
Przewodniczący  Rady  zaproponował,  aby  radca  prawny  na  najbliższym
posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa przedstawił
opinię  prawną  w  tej  sprawie.  Powiedział,  że  osobiście  jest  przeciwny
przedłużania  czasu  obowiązywania  dotychczasowych  taryf  za  wodę i  jest  za
przywróceniem taryf przed podwyżką. Odnosząc się do wyliczeń stwierdził, że
nie wiadomo dokładnie ile będą kosztowały badania wody i według niego te
wyliczenia nie do końca są jasne.
Więcej pytań i uwag nie było. W związku z powyższym przewodniczący Rady
odczytał a następnie poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie. 
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  w  sprawie  przedłużenia  czasu
obowiązywania taryf za wodę dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia
w wodę na terenie gminy Głowno 12 głosami „za”, przy 2 „wstrzymał się”, na
14 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 4
do protokołu).

Ad.8.
          Kolejny realizowany punkt porządku obrad dotyczył rozpatrzenia projektu
uchwały  w  sprawie  projektu  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik
poprosił Panią Sekretarz Gminy o wyjaśnienia do projektu uchwały.
Pan  Jolanta  Szkup,  Sekretarz  Gminy  Głowno  na  wstępie  powiedziała,  że
Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie systemu oświaty, zgodnie z którą rady
gminy  podejmują  uchwały  w  sprawie  projektu  dostosowania  sieci  szkół
podstawowych  i  gimnazjów  do  nowego  ustroju  szkolnego.  Dodała,  że  stąd
projekt  uchwały  przedłożony jest  Radzie  Gminy Głowno.  Powiedziała,  że  w
przypadku naszej  gminy sytuacja jest dość jasna,  ponieważ gimnazja gminne
funkcjonowały  w  zespołach  szkół,  co  znacznie  upraszcza  wprowadzenie  tej
zmiany. Przedstawiła uzasadnienie do uchwały.
Dyskusja.
Radna Marzena Doardo zapytała, co będzie z uczniem klasy I gimnazjum jeżeli
nie otrzyma promocji do klasy II.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że pójdzie do klasy VII szkoły podstawowej.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody, aby nie czytał
całego projektu uchwały w w/w sprawie poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół  podstawowych  i  gimnazjów do  nowego  ustroju  szkolnego  14  głosami
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„za”, na 14 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu
(zał. nr 5 do protokołu). 

Ad.9.
          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  Eligiusz  Dąbek  zapytał  o  przyczynę  przerwy  w  odbiorze  odpadów
komunalnych.
Sekretarz  Gminy  odpowiedziała,  że  spowodowane  to  było  chorobą
pracowników firmy odbierających „śmieci”.
Radny Piotr Kierus zapytał,  czy było wysłane pismo do Generalnej Dyrekcji
Dróg  Krajowych  i  Autostrad  w  sprawie  ograniczenia  prędkości  na  drodze
krajowej nr 14 we wsiach Kamień i Kadzielin.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że wszystkie dokumenty tej sprawy są u niej,
ale nie ma w nich pisma mieszkańców tych wsi.  Dodała, że chcielibyśmy w
piśmie wójta do GDDKiA podeprzeć się inicjatywą mieszkańców w tej sprawie. 
Radny  Piotr  Kałuża  poinformował  władze  gminy  o  rozerwanym ogrodzeniu
ochraniającym autostradę w rejonie wsi Mąkolice.
Radny  Kierus  zapytał  wójta,  czy  będą  prowadzone  dalsze  prace  przy
odnowieniu przystanku autobusowego we wsi Kamień (przy drodze nr 14).
Wójt  odpowiedział,  że  będzie  położony  nowy  dach,  ale  czeka  na  poprawę
pogody, aby go zamontować i pomalować.
Sekretarz  Gminy  poinformowała  zebranych  o  spotkaniu  zorganizowanym  w
Starostwie  Powiatowym  w  Zgierzu  w  sprawie  zabezpieczenia  gospodarstw
przed „ptasią grypą”. Omówiła pokrótce wnioski i wytyczne z tego spotkania.
Poinformowała również o kursach chemizacyjnych dla rolników, które zamierza
organizować  WODR.  Poruszyła  również  sprawę  firm,  które  organizują  takie
kursy nie mając do tego uprawnień i które nie wydają zaświadczeń o ukończeniu
takiego kursu.
Wójt odnosząc się do sprawy tzw. ptasiej grypy powiedział, że sprawa ta była
również poruszana na posiedzeniu Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Dorzecza
Bzury.  Następnie  zaprosił  wszystkich  na  ogólnopolski  turniej  tańca
towarzyskiego, który odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół w Popowie
Głowieńskim w dniu 4 lutego br.
Więcej pytań i uwag nie było. 
Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący
Łukasz Łukasik o godz. 1615 zakończył XXVIII sesję Rady Gminy Głowno.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził: Obradom przewodniczył:

   Ireneusz Furga Łukasz Łukasik 
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