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Głowno, dn. 30 marca 2017 r. 

OR.0002.14.2017 

 

Protokół nr XXIX/2017 
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 30 marca 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. rozwoju gospodarczego w UG Głowno 

Agnieszka Kosiorek,  

- specjalista ds. bibliotek w UG Głowno Barbara Parys, 

- specjalista ds. kultury w UG Głowno Agnieszka Grzegdala, 

- radca prawny UG Głowno Iwona Urban, 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

                - sołtysi zgodnie z załączoną kopią listy obecności (zał. nr 2 do prot.), 

- 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. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Głownie w zakresie pomocy społecznej na rzecz mieszkańców 

gminy.  
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8. Sprawozdanie z realizacji „Programu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej za 2016 rok”. 

9. Ocena działalności Ośrodka Upowszechniania Kultury i Biblioteki 

Publicznej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

w Gminie Głowno w 2017 roku". 

12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 

publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Głowno. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy 

udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zdjęcia statusu pomników przyrody. 

16.  Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej oraz 

uchylenia jego statutu. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy 

Głowno na 2017 rok. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2017 

rok. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 

2017 rok. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2017 – 

2026.    

22. Wolne wnioski i informacje. 

 

Ustalenia. 

 

Ad.1. 

        Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  14
30

 

otworzył XXIX 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.  
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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. 

Radny Jarosław Chałubiec zwracając się do Pani Iwony Urban, radcy prawnego 

UG Głowno zapytał, czy podejmując uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie 

utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy nie utracimy dotacji 

przyznanej na działalność statutową (na funkcjonowanie) tej placówki. Dodał, 

że ma taką obawę. 

Pani Urban odpowiedziała, że w sierpniu 2012 roku Rada Gminy Głowno 

podjęła uchwałę o powołaniu tej placówki jako jednostki organizacyjnej a w 

październiku powierzyliśmy prowadzenie jej Stowarzyszeniu Wspierania 

Inicjatyw. Dodała, że teraz wychwyciliśmy, że jest sprzeczność, że ŚDS nie jest 

jednostką organizacyjna Gminy. Powiedziała, że ustawa o pomocy społecznej 

mówi o zadaniu, jakie Gmina ma wykonać a my to zadanie powierzyliśmy do 

realizacji Stowarzyszeniu. Dodała, że porozumienie z Wojewodą jest zawarte na 

czas nieokreślony i jak na razie tej umowy nie wypowiedział. 

Radny Chałubiec po wysłuchaniu wyjaśnienia stwierdził, że nie będzie wnosił o 

zdjęcie tego punktu z porządku obrad.        

Więcej propozycji i uwag odnośnie proponowanego porządku obrad nie było. 

W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

przyjęcie porządku obrad. 

Rada Gminy Głowno przyjęła porządek XXIX sesji 13 głosami „za”, na 13 

radnych obecnych i biorących udział w głosowaniu. 

Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak. 

 

Ad.3. 

            Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że 

protokół z XXVIII sesji odbytej w dniu 31 stycznia 2017 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 XXVIII sesji. 

Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XXVIII sesji odbytej w dniu 31 

stycznia 2017 roku 14 głosami „za”, (na 14 radnych uczestniczących w sesji i 

biorących udział w głosowaniu). 
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Ad.4. 

        Informację z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Praworządności przedstawiła przewodnicząca tej Komisji Radna Beata 

Soczyńska. Poinformowała zebranych, że jej Komisja kolejne posiedzenia 

odbyła w dniu 15 lutego i 22 marca 2017  roku. Dodała, że w  pierwszym 

posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji a w drugim wszyscy członkowie 

Komisji. Poinformowała zebranych, że w pierwszym uczestniczył również Wójt 

Gminy Głowno Pan Marek Jóźwiak oraz Sekretarz Gminy Pani Jolanta Szkup a 

także pani Barbara Parys, specjalista ds. bibliotek  i Pani Agnieszka Grzegdala, 

specjalista ds. kultury w UG Głowno. Dodała, że tematami pierwszego 

posiedzenia było zapoznanie się Komisji z informacją o funkcjonowaniu 

Biblioteki Publicznej w Bronisławowie w 2016 roku i z planem pracy Ośrodka 

Upowszechniania Kultury (OUK) na 2017 rok a także punkt: kultura w naszej 

gminie – plan głównych imprez i spotkań na 2017 rok oraz analiza kosztów 

dowozu i liczba dowożonych dzieci do szkół. Powiedziała, że w pierwszym 

punkcie posiedzenia Pani Barbara Parys przedstawiła informację o działalności 

Biblioteki Publicznej w 2016 roku a Pani Agnieszka Grzegdala sprawozdanie z 

działalności Ośrodka Upowszechniania Kultury za 2016 roku. Dodała, że pytań i 

uwag do przedstawionej informacji oraz sprawozdania nie było. Następnie 

poinformowała zebranych, że w drugim punkcie posiedzenia Pani Grzegdala 

przedstawiła plan pracy OUK na 2017 rok., a także informację nt. głównych 

imprez, jakie zaplanowano na ten rok m.in. gminny Dzień Kobiet, Dzień 

Seniora, udział w uroczystościach przy pomniku ppłk Tadeusza Mikke. 

Powiedziała, że w trzecim punkcie posiedzenia Komisja dokonała analizy 

kosztów dowozu i liczby dowożonych dzieci do szkół a informację w tym 

zakresie przekazała Komisji Sekretarz Gminy. Dodała, że Komisja w 

podsumowaniu stwierdziła, że nie ma większych skarg od rodziców 

dowożonych dzieci, co świadczy o tym, że dowóz na terenie Gminy Głowno 

funkcjonuje dobrze. Następnie przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała 

uczestniczących w sesji, że drugie posiedzenie Komisja odbyła w dniu 22 marca 

br., na którym zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności GOPS w Głownie, 

ze sprawozdaniem z realizacji Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej w 2016 roku oraz sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno za 2016 rok. Dodała, że w 

posiedzeniu uczestniczyli oprócz członków Komisji: Wójt Marek Jóźwiak i 

Sekretarz Gminy Pani Jolanta Szkup a ponadto kierownik GOPS Pani Edyta 

Kaczmarska oraz przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (GKRPA) Pani Grażyna Korzuszek. Powiedziała, że w 

pierwszym punkcie posiedzenia na prośbę przewodniczącej GKRPA Komisja 

zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności tej komisji w 2016 roku oraz z 

rozliczeniem wydatków spożytkowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 

2016 roku, które to dokumenty Komisja po krótkiej dyskusji przyjęła bez 
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zastrzeżeń. Powiedziała, że w drugim punkcie posiedzenia Pani Edyta 

Kaczmarska przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS w 2016 roku, które 

również po dyskusji Komisja przyjęła bez uwag i zastrzeżeń. Dodała, że w 

trzecim puncie obrad Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji 

Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w 2016 roku, który 

przedstawiła Pani kierownik GOPS w Głownie. Powiedziała, że w tym 

przypadku dyskusji nie było a Komisja przyjęła sprawozdanie bez zastrzeżeń. 

Poinformowała zebranych, że  

w obu posiedzeniach w „sprawach różnych” poruszane były tematy dotyczące 

spraw bieżących Gminy, zgłaszano pytania, uwagi i wnioski od mieszkańców 

Gminy, wójt omawiał sprawy z którymi spotykał się w trakcie pełnienia swoich 

obowiązków. Dodała, że omawiano również projekty uchwał, które wójt 

przedłoży Radzie w dniu dzisiejszym pod obrady. 

Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było. W związku z powyższym 

prowadzący obrady poprosił o zabranie głosu Radną Jolantę Deka. 

Jolanta Deka, zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu i Rolnictwa poinformowała zebranych, że jej Komisja odbyła swoje 

posiedzenia w dniach:  17 lutego, 20 lutego oraz 17 marca 2017 roku. 

Powiedziała, że w pierwszym posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie 

Komisji a ponadto Wójt Marek Jóźwiak i Sekretarz Gminy Jolanta Szkup oraz 

przedstawiciele Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Aleksandrowie Łódzkim: kierownik Biura Pani Agata Grzelak – 

Makowczyńska, Pani Małgorzata Głowacka (naczelnik wydziału ds. płatności 

bezpośrednich), Pan Arkadiusz Andrzejczak (zajmujący się identyfikacją 

zwierząt) i Pani Celestyna Nockowska, specjalista z Regionalnego Zespołu 

Doradców w Zgierzu. Dodała, że tematami posiedzenia było wysłuchanie 

informacji ARiMR nt. aktualnych zmian dot. dopłat bezpośrednich, identyfikacji 

zwierząt oraz nowych programów wdrażanych w 2017 roku, zaopiniowanie 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt w Gminie Głowno na 2017 rok” a także zapoznanie się  z 

informacją o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2017 

rok. Powiedziała, że pierwszy punkt posiedzenia na wniosek przedstawicieli 

ARiMR przebiegał w formie dyskusji w związku z tym członkowie Komisji 

zadawali pytania, na które otrzymywali szczegółowe odpowiedzi. 

Poinformowała zebranych, że kierownik Biura Pani Makowczyńska-Grzelak 

wręczyła członkom Komisji Harmonogram planowanych naborów wniosków w 

ramach PROW na lata 2014-2020 w 2017 roku (który pokrótce omówiła), Pani 

Małgorzata Głowacka przedstawiła informację nt. wprowadzanych zmian w 

wypełnianiu wniosków a pan Arkadiusz Andrzejczak odpowiadał na pytania 

dot. rejestracji zwierząt. Powiedziała, że w drugim punkcie posiedzenia 

Sekretarz Gminy omówiła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Głowno na 2017 rok”, do 

którego Komisja nie wniosła uwag i zastrzeżeń pozytywnie go opiniując. 
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Dodała, że informację nt. prowadzonych przygotowań do realizacji gminnych 

inwestycji zaplanowanych na 2017 rok przedstawił Komisji wójt gminy 

rozpoczynając ją od omówienia inwestycji drogowych. Poinformowała 

zebranych, że z informacji Komisja dowiedziała się, że wyszły komplikacje 

ponieważ ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury mówiące m.in. o 

tym, jaka powinna być szerokość dróg, aby przystąpić do ich przebudowy i 

starań o środki z zewnątrz na ten cel. Dodała, że wójt wyjaśnił Komisji, że w 

przypadku dróg gminnych mowa jest o szerokości 5,40 m a zaplanowane do 

przebudowy drogi gminne nie spełniają tych warunków, są węższe. Dodała, że 

po konsultacjach ze Starostwem ustalono, że w dokumentacji trzeba zmienić 

nazwę zadania z przebudowy na położenie nawierzchni asfaltowej. Powiedziała, 

że wójt zapewnił Komisję, że inwestycje zaplanowane na 2017 rok nie są 

zagrożone. Poinformowała uczestników sesji, że w sprawach różnych wójt 

poinformował Komisję m.in. o skierowaniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska zapytania, czy może przekazać w dzierżawę park wiejski jednostce 

OSP w Lubiankowie, o pobycie redaktor Elżbiety Jaworowicz wraz z ekipą TVP 

w Woli Zbrożkowej (sprawa będącego w śpiączce Pana Romana Marczyka), o 

spotkaniu z przedstawicielem firmy SIME POLSKA odnośnie podciągnięcia 

nitki gazociągu do Miasta Głowno i możliwościami z jakimi się to wiąże dla 

Gminy Głowno a także omówiony został projekt uchwały w sprawie określenia 

zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z 

zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Następnie przewodnicząca 

Komisji Oświaty Beata Soczyńska omówiła przebieg następnego posiedzenia. 

Powiedziała, że na posiedzeniu w dniu 20 lutego br. Komisja zajęła się 

problemem szkód w uprawach rolnych wyrządzanych przez dziką zwierzynę na 

terenie Gminy Głowno, rozpatrzyła sprawę odsprzedania przez Gminę Głowno 

działki stanowiącej drogę we wsi Gawronki mieszkańcowi tej wsi oraz 

rozpatrzyła sprawę wykupienia przez Gminę Głowno gruntów pod drogę 

publiczną we wsi Boczki Domaradzkie. Dodała, że w posiedzeniu uczestniczyli 

wszyscy członkowie komisji, Wójt Gminy Głowno i Sekretarz Gminy oraz 

przewodniczący Rady Gminy Głowno. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła 

nieliczna grupa przedstawicieli Kół Łowieckich mających obwody łowieckie na 

terenie Gminy Głowno. Poinformowała zebranych, że w pierwszym punkcie 

posiedzenia dyskutowano nt. szkód w uprawach rolnych wyrządzanych przez 

dziką zwierzynę na terenie Gminy Głowno a w dyskusji radni apelowali o 

zwiększenie odstrzału głównie dzików, które wyrządzają największe szkody w 

uprawach, na co prezesi Kół Łowieckich odpowiadali, że odstrzał jest 

zwiększony, że wykonują tylko zatwierdzony plan odstrzałów. Dodała, że Radni 

wskazywali na niskie odszkodowania wypłacane przez Koła Łowieckie a 

przedstawiciele Kół Łowieckich mówili o bardzo małej ilości zgłoszeń dot. 

szkód. Powiedziała, że w drugim punkcie posiedzenia Komisja rozpatrzyła 

sprawę odsprzedaży przez Gminę Głowno działki stanowiącej drogę we wsi 

Gawronki mieszkańcowi tej wsi. Dodała, że  Komisja pozytywnie odniosła się 
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do prośby mieszkańca wsi Gawronki, ale z zastrzeżeniem, że Gmina nie 

poniesie żadnych kosztów przy tej sprawie. Poinformowała zebranych, że w 

trzecim punkcie Komisja rozpatrzyła sprawę wykupienia przez Gminę Głowno 

gruntów pod drogę publiczną we wsi Boczki Domaradzkie. Dodała, że po 

wyjaśnieniach dotyczących sprawy, które przedstawiła Komisji Pani Sekretarz 

oraz krótkiej dyskusji i w związku z nieprzybyciem na posiedzenie właściciela 

nieruchomości Komisja nie zajęła stanowiska w powyższej sprawie. 

Powiedziała, że postanowiono ponowić zaproszenie dla obecnego właściciela tej 

działki, aby wysłuchać jego stanowiska w tej sprawie. Następnie przeszła do 

przedstawienia informacji z kolejnego posiedzenia Komisji Oświaty, które 

odbyło się w dniu 17 marca br. Powiedziała, że Komisja zapoznała się z 

informacją nt. zamierzeń Gminnej Spółki Wodnej w zakresie napraw i 

konserwacji urządzeń melioracyjnych w 2017 roku, z informacją nt. zasad 

wypełniania wniosków o przyznanie płatności oraz zasad przyznawania 

płatności obszarowych w 2017 roku a także ponownie rozpatrzyła sprawę 

wykupienia przez Gminę Głowno od prywatnego właściciela gruntów pod drogę 

publiczną we wsi Boczki Domaradzkie. Dodała, że w posiedzeniu oprócz 

członków Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Głowno, Sekretarz Gminy 

Głowno oraz insp. ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska w UG Głowno a 

ponadto specjalista z Regionalnego Zespołu Doradców w Zgierzu oraz 

właściciel nieruchomości w Boczkach Domaradzkich Radosław Marks i 

Zygmunt Marks poprzedni właściciel tej nieruchomości. Poinformowała 

zebranych, że informację nt. zamierzeń Gminnej Spółki Wodnej w zakresie 

napraw i konserwacji urządzeń melioracyjnych w 2017 roku przedstawił 

Komisji insp. ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska w UG Głowno 

dodając, że uwag do informacji nie było, ale Komisję zaniepokoiła sprawa 

zmniejszenia przez Marszałka Województwa Łódzkiego kwoty 

dofinansowywania gminnych spółek wodnych do 1 miliona złotych (było 3 

miliony). Przechodząc do drugiego punktu posiedzenia powiedziała, że w tym 

punkcie specjalista z Regionalnego Zespołu Doradców przypomniała radnym 

zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności oraz zasady przyznawania 

płatności obszarowych w 2017 roku. Następnie poinformowała zebranych, że 

realizując trzeci punkt posiedzenia Komisja udała się do wsi Boczki 

Domaradzkie do właściciela działki, od którego Gmina zamierzała wykupić 

odcinek drogi  stanowiący część tej działki. Dodała, że na miejscu Komisja 

obejrzała odcinek tej drogi i wysłuchała argumentów właściciela odnośnie 

odmowy sprzedaży (właściciel zadeklarował umożliwienie przejazdu 

mieszkańcom Gminy przez jego posesję). Powiedziała, że  po przyjeździe do 

UG Głowno po krótkiej dyskusji stanowisko Komisji było takie, aby zaprzestać 

starań o wykupienie tego odcinka drogi i utwardzić tylko drogę gminną po obu 

stronach rzeki a w „sprawach różnych” Komisja zapoznała się z projektami 

uchwał, które będą procedowane na obecnej sesji a wójt przedstawił informację 

odnośnie spraw bieżących gminy. 
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Wójt Marek Jóźwiak odnosząc się do ostatniej sprawy z informacji powiedział, 

że jeden z mieszkańców nie mógł przejechać przez posesję p. Marksa. Dodał, że 

będzie z nim rozmawiał o tej sprawie. 

Więcej uwag nie było. Wobec powyższego prowadzący obrady Łukasz Łukasik 

poprosił o zabranie głosu Radną Dorotę Kulawczyk. 

Na salę obrad przybył Radny Mieczysław Dałek.  

Radna Dorota Kulawczyk, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała 

zebranych, że jej Komisja swoje posiedzenia w omawianym okresie odbyła w 

dniu 24 lutego i 15 marca br. Powiedziała, że w pierwszym posiedzeniu 

uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji oraz Wójt Gminy Głowno, Sekretarz 

i Skarbnik Gminy Głowno oraz insp. ds. gospodarki wodnej i ochrony 

środowiska i młodszy referent ds. ewidencji gruntów w UG Głowno. Dodała, że 

na posiedzeniu Komisja zapoznała się ze wstępnym sprawozdaniem z 

współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi z realizacji zadań 

publicznych określonych w gminnym Programie. Dodała, że Komisja przyjęła 

to sprawozdanie bez zastrzeżeń. Poinformowała, że na posiedzeniu Komisja 

dokonała również kontroli inwestycji wodociągowej pn. połączenie wodociągu 

w Popowie Głowieńskim z wodociągiem w Karnkowie. Powiedziała, że po 

kontroli dokumentów oraz dyskusji Komisja sporządziła stosowny protokół, w 

którym m.in. wniesiono zastrzeżenia, że inwestycja została wykonana w 2015 

roku a cała dokumentacja i odbiór nastąpiły w 2016 r., wskazano na rozbieżność 

w nazwie inwestycji (używano 2 różnych nazw tej inwestycji) a także Komisja 

zaleciła, aby przed rozpoczęciem prac, czy usług podpisywać umowy z 

wykonawcami a nie po zakończeniu prac. Dodała, że w protokole Wójt Gminy 

Głowno odniósł się do tych zastrzeżeń. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

poinformowała zebranych, że w „sprawach różnych” Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania 

przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej (dotacji do przydomowych oczyszczalni 

ścieków) a także omawiano sprawy bieżące gminy i jej mieszkańców. Następnie 

przechodząc do omówienia drugiego posiedzenia powiedziała, że tym 

posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji (na stan 7) a także Wójt Gminy 

Głowno, Sekretarz i Skarbnik Gminy Głowno oraz radca prawny UG Głowno. 

Dodała, że tematem posiedzenia było zapoznanie się z informacją nt. bieżącej 

działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej oraz nt. 

wykorzystania dotacji przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego na rozbudowę 

tej placówki. Powiedziała, że na wstępie wniosła uwagę odnośnie zmiany treści 

punktu pierwszego porządku obrad w zawiadomieniu, który według niej nie jest 

zgodny z punkiem ujętym w planie pracy Komisji na miesiąc marzec przyjętym 

uchwałą Rady Gminy Głowno. Dodała, że przed posiedzeniem otrzymała 

informację z Urzędu Gminy, że Komisja Rewizyjna nie może kontrolować 

stowarzyszeń, co wynika z przepisów prawa a właśnie stowarzyszenie prowadzi 

ŚDS. Stwierdziła, że według niej aby dokonać zmiany w planie pracy Komisji 
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Rewizyjnej potrzebna jest zmiana uchwały w tej sprawie. Dodała, że w związku 

z tym zaproponowała, aby zdjąć ten punkt z porządku obrad, aby nie doszło do 

złamania zapisów ustawy o samorządzie gminnym. Powiedziała, że zwróciła się 

o wyjaśnienie tej kwestii radcy prawnego UG Głowno, która stwierdziła, że 

Komisja może kontrolować wójta, jednostki organizacyjne Gminy a także 

jednostki pomocnicze a stowarzyszenie takimi jednostkami nie jest (chociaż w 

Statucie Gminy tak jest). Powiedziała, że zgłosiła swoją uwagę, że jeżeli środki 

na prowadzenie ŚDS przechodzą przez Gminę, to Komisja Rewizyjna powinna 

mieć prawo do kontroli tej placówki. Dodała, że po dyskusji na wniosek 

formalny jednego z członków Komisji zdjęto z porządku obrad sporny punkt z 

powodu niezgodnego z przyjętym uchwałą planie pracy Komisji zapisem a na 

najbliższej sesji zmienić uchwałą załącznik uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Komisji Rewizyjnej. Powiedziała, że Komisja poparła również 

wniosek formalny tego samego radnego w sprawie wystosowania przez 

przewodniczącą Komisji zapytania do radcy prawnego UG Głowno, w jakim 

zakresie Komisja Rewizyjna może kontrolować ŚDS w Woli Zbrożkowej.  

Poinformowała zebranych, że w związku ze zdjęciem z porządku obrad punktu 

pierwszego Komisja rozpatrzyła tylko punkt „sprawy różne”, w którym 

zapoznała się m.in. z projektami uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, w sprawie określenia 

kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głowno, w 

sprawie zniesienia statusu pomników przyrody a także projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia ŚDS i jego statutu. Kończąc swoją 

informację powiedziała, że w związku z zaistniałą sytuacją, jaka miała miejsce 

na ostatnim posiedzeniu Komisji i w związku z utrudnieniami stwarzanymi 

przez Urząd Gminy Komisji Rewizyjnej a także w związku z trudnością 

pogodzenia obowiązków przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z pracą 

zawodową składa rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej. 

Odczytała tekst rezygnacji (zał. nr 3 do protokołu - kopia). 

Przewodniczący Rady zwracając się do Radnej zapytał, czy w związku z 

koniecznością podjęcia różnego rodzaju decyzji w tej sprawie może jeszcze 

przez miesiąc pełnić funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.  

Radna Dorota Kulawczyk odpowiedział, że jeszcze tydzień lub dwa poprowadzi 

Komisję. 

Radny Władysław Mikołajczyk odnosząc się do zaistniałej sytuacji powiedział, 

że nie dziwi się Pani Przewodniczącej ponieważ według niego została złamana 

ustawa o samorządzie gminnym. Dodał, że teraz z przebiegu sprawy wynika, że 

to przewodnicząca sama zmieniła tematy posiedzenia. Dodał, że jeżeli były 

jakieś zastrzeżenia, to można było zostawić tematy, jakie były w planie a na 

posiedzeniu dokonać zmiany. Powiedział, że teraz widzi, że w porządku obrad 

sesji jest punkt, w którym Rada będzie zmieniać załącznik w uchwale w sprawie 
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zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej i na październik jest znowu 

wpisana kontrola Środowiskowego Domu Samopomocy i znowu może być 

problem. 

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik powiedział, że podziela zdanie Radnego 

Mikołajczyka i w związku z tym wystąpi o możliwość uzyskania opinii prawnej 

z zewnątrz w tej sprawie. Zapytał, dlaczego nikt przy przyjmowaniu uchwały w 

sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej nikt nie zgłaszał zastrzeżeń odnośnie 

kontroli ŚDS.  

Pani Iwona Urban, radca prawny UG Głowno powiedziała, że nikt z radnych z 

nią się nie konsultował przy ustalaniu planów pracy komisji i tak jest od lat. 

Dodała, że dopiero od niedawna, jak zaczęła się sprawa z ŚDS zaczęto się do 

niej zgłaszać. Stwierdziła, że zwalanie winy na Urząd Gminy i na nią uważa za 

niewłaściwe. Dodała, że na przyszłość jeżeli radni będą chcieli jakiejś opinii 

prawnej, to prosi, aby zwracać się w tej sprawie do wójta a nie do niej. 

Odnosząc się do opiniowania projektów uchwał powiedziała, że często nie czyta 

załączników albo ich w ogóle nie widzi.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy to znaczy, że w projekcie uchwały o sieci 

szkół też nie widziała załączników. 

Pani Urban odpowiedziała, że tak. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy może liczyć na to, że radca będzie również 

przeglądać załączniki i parafować uchwałę i załączniki. 

Pani Urban odpowiedziała, że nie może podpisywać załączników, bo na 

wszystkim się nie zna. 

Radny Mikołajczyk stwierdził, że radca prawny odpowiada za zgodność uchwał 

ze stanem prawym.  Dodał, że mamy na dzisiaj przygotowany stos uchwał i 

wierzymy, że wszystko jest zgodne z prawem. Powiedział, że tak samo było z 

uchwałą dot. planu pracy Komisji Rewizyjnej. Stwierdził, że okazało się, że 

jednak nie było. Dodał, że tak nie może być. 

Radny Jarosław Chałubiec zwracając się do radcy prawnego zapytał, czy można 

te dotację otrzymane przez ŚDS skontrolować, czy nie. Dodał, że z nagrania z 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej nie można tego wywnioskować. 

Pani Iwona Urban odpowiedziała, że można. Wracając do posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej powiedziała, że otrzymała informację tydzień wcześniej i do niej się 

ustosunkowała mówiąc, że Stowarzyszenia Komisja nie może kontrolować, ale 

powierzone zadanie tak, w tym również dotacje. Uważa, że w tej sprawie doszło 

do nieporozumienia. 

Radny Mikołajczyk stwierdził, że według niego dyskusję należy zakończyć a 

sprawę dokładnie wyjaśnić. Dodał, że w planie pracy Komisji Rewizyjnej jest 

zapisane, że kontrola dotyczy rozliczenia dotacji przekazanych ŚDS przez 

Gminę Głowno w 2016 r. Dodał, że dotację od Wojewody przechodzą przez 

budżet Gminy i tu nie chodziło o kontrolę Stowarzyszenia, ale kontrole 

przekazanych środków. 
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Wójt Marek Jóźwiak zwracając się do radnych powiedział, że jeżeli będą jakieś 

wątpliwości odnośnie przygotowanych uchwał, to radca prawny jest do 

dyspozycji również radnych. 

Więcej pytań, zastrzeżeń i uwag odnośnie przedstawionej informacji z 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej nie było. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady będący również przewodniczącym 

Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy przedstawił informację z 

jej prac. Powiedział, że odbyła ona swoje posiedzenie w dniu 23 marca 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 31 stycznia 2017 r. szczegółowo omawiając spotkania, w których 

uczestniczył (zał. nr 4 do protokołu). 

Uwag i pytań nie było. 

 

Ad.6. 

            Na wstępie przewodniczący Rady poinformował zebranych, że otrzymał 

zgłoszenie o utworzeniu w Radzie Gminy Głowno Klubu Radnych o nazwie 

„Radni dla Gminy Głowno”. Odczytał to zgłoszenie (kopia - zał. nr 5 do 

protokołu). Następnie zapytał radnych, czy mają jakieś zapytania lub 

interpelacje. Radny Jarosław Chałubiec powiedział, że na początku marca złożył 

wspólnie z sołtysem wsi Wola Zbrożkowa pismo (z podpisami 40 mieszkańców 

wsi) do Starosty Zgierskiego z prośbą o wyremontowanie odcinka drogi 

powiatowej biegnącej przez wieś. Zapytał wójta, czy może poprzeć ich starania i 

ułożyć się ze Starostwem odnośnie zapłacenia przez Gminę kary za 

niedociągnięcia wskazane po kontroli inwestycji powiatowej. 

Wójt powiedział, że anonsował na posiedzeniach komisji, że po kontroli Urzędu 

Wojewódzkiego zadania inwestycyjnego pn. przebudowa dróg powiatowych i  

gminnych na terenie miasta i gminy Głowno (…) okazało się, że wykonawca 

przeszacował długość przebudowanej drogi. Powiedział, że w związku z tym 

służby wojewody nakazały zwrot 44 000 zł z przekazanej Gminie dotacji. 

Dodał, że czyni starania, aby jakoś porozumieć się z wojewodą odnośnie 

odstąpienia od tej kary. Powiedział, że rozmawiał o sprawie ze Starostą, ale nie 

chce wchodzić na razie w szczegóły sprawy, bo to pracownicy powiatu ten błąd 

popełnili. 
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Następnie Radny Chałubiec przechodząc do drugiej sprawy powiedział, że 

zgłaszają się na Facebooku do radnych skupionych w Klubie Radnych dla 

Gminy Głowno osoby z wieloma sprawami, pytaniami i spostrzeżeniami. Dodał, 

że ostatnio dużo jest pytań odnośnie sytuacji w szkole w Popowie Głowieńskim. 

Zapytał wójta, czy wie coś o konflikcie w tej placówce. Stwierdził, że według 

niego on tam jest i narasta a także jest jakiś problem w Radzie Rodziców dot. 

wyborów do Rady. 

Radny Marek Zgierski wyjaśnił, jak wyglądała sprawa wyborów do Rady 

Rodziców w tej szkole. 

Na sugestię radcy prawnego, że są to sprawy osobowe i sesja nie jest miejscem 

na omawianie takich przewodniczący Rady powiedział, że sprawa jest poważna, 

bo z powodu konfliktu w tej placówce we wrześniu może w tej szkole być o 

kilkadziesiąt dzieci mniej.  

Sekretarz Gminy zasugerowała, aby tą sprawę rozpatrzyć na posiedzeniu 

Komisji Oświaty. Dodała, że będą na tym posiedzeniu dyrektorzy szkół i 

wszystko będzie wyjaśnione. 

Radny Chałubiec powiedział, że chciałby aby Komisja Oświaty podjęła się 

wyjaśnienia całej sprawy.  

Wójt stwierdził, że temat jest bardzo trudny a sprawa jest mu znana. Zwracając 

się do Radnego Chałubca powiedział, że podjął kroki w celu rozwiązania całej 

zaistniałej tam sytuacji, organizował zebranie, namawiał do zgody, ale jest kilka 

osób, które negują działalność dyrektora. Dodał, że nie może być tak, że kilku 

nauczycieli chce zdyskredytować pozycję dyrektora a straszenie, że rodzice 

zabiorą dzieci ze szkoły to jest szantaż. 

Więcej pytań nie było. 

 

Ad.7. 

          W tym punkcie obrad przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poprosił o 

zabranie głosu Panią Edytę Kaczmarską, kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

Pani Kaczmarska w krótkich słowach przedstawiła zebranym informację o 

działalności GOPS w Głownie w zakresie udzielanej pomocy społecznej 

mieszkańcom gminy (zał. nr 6 do protokołu). 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na swoim posiedzeniu Komisja Oświaty 

pozytywnie oceniła działalność GOPS. Dodał, że w związku z tym składa 

wniosek o pozytywne zaopiniowanie działalność GOPS w Głownie w zakresie 

udzielanej pomocy społecznej mieszkańców gminy. 

Rada Gminy Głowno jednogłośnie poparła wniosek Przewodniczącego Rady – 

15 głosów „za”. 
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Ad.8. 

          W tym punkcie obrad kierownik GOPS przedstawiła sprawozdanie z 

realizacji „Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 

rok” (zał. nr 7 do protokołu). Na zakończenie swojego wystąpienia 

poinformowała zebranych, że Komisja Oświaty pozytywnie oceniła realizację 

w/w programu. 

Pytań i uwag nie było. 

Rada Gminy Głowno przyjęła sprawozdanie bez zastrzeżeń. 

 

Ad.9. 

          Realizując kolejny punkt porządku obrad przewodniczący Rady udzielił 

głosu Pani Agnieszce Grzegdali, specjaliście ds. kultury w UG Głowno która 

przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Upowszechniania Kultury 

(zał. nr 8 do protokołu). 

 Następnie Pani Barbara Parys, specjalista ds. bibliotek w UG Głowno 

przedstawiła sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2016 rok (zał. 

nr 9 do protokołu). 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że Komisja Oświaty 

pozytywnie zaopiniowała działalność obu placówek w 2016 roku. Dodał, że w 

związku z powyższym wnioskuje o pozytywne zaopiniowanie działalności 

Ośrodka Upowszechniania Kultury i Biblioteki Publicznej w 2016 r. 

Rada Gminy Głowno poparła jednogłośnie wniosek przewodniczącego Rady. 

 

Ad.10. 

        W tym punkcie obrad i następnych Rada Gminy Głowno przystąpiła do 

rozpatrzenia projektów uchwał przedłożonych przez wójta. 

Pierwszy dotyczył funduszu sołeckiego. 

Pytań i uwag do przedstawionego 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 funduszu sołeckiego 

jednogłośnie – 15 głosami „za”, na 15 radnych uczestniczących w sesji i 

biorących udział w głosowaniu (zał. nr 10 do protokołu). 

 

Ad.11. 

            Następny projekt uchwały dotyczył przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie 

Głowno w 2017 roku". 

Poproszona o wyjaśnienia Sekretarz Gminy powiedziała, że jak co roku do 31 

marca Rada Gminy zobligowana jest do podjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi. Dodała, że program musi mieć pozytywną opinię 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacji społecznych oraz dzierżawców 



14 

 

obwodów łowieckich. Poinformowała radnych, że takie pozytywne opinie 

program, który jest przedłożony Radzie ma. 

Pytań i uwag nie było. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody radnych, aby 

mógł nie czytać całej uchwały poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod 

głosowanie. 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie 

Głowno w 2017 roku" jednogłośnie – 15 głosami „za”, na 15 radnych 

uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 11 do 

protokołu). 

 

Ad.12. 

           Kolejny projekt uchwały nad którym pochyliła się Rada Gminy Głowno 

dotyczył dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego. 

Sekretarz Gminy powiedziała, że Łódzki Kurator Oświaty pozytywnie 

zaopiniował uchwałę Rady Gminy Głowno w sprawie projektu dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i ten 

przedłożony teraz projekt uchwały ustala nową sieć szkół na terenie Gminy 

Głowno. 

Bez pytań i uwag ze strony Radnych.     

Przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody radnych, aby mógł nie czytać całej 

uchwały poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie. 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego jednogłośnie – 15 

głosami „za”, na 15 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w 

głosowaniu (zał. nr 12 do protokołu). 

 

Ad.13. 

        Następnie Rada przystąpiła do procedowania projektu uchwały w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głowno. 

Sekretarz Gminy powiedziała, że taka uchwała w naszej gminie nie do końca 

jest potrzebna z uwagi na fakt, że wszystkie dzieci są przyjmowane do 

przedszkoli, ale zgodnie z przepisami prawa musimy taką uchwałę mieć. 

Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody radnych, aby 

mógł nie czytać całej uchwały poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod 

głosowanie. 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 

publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Głowno jednogłośnie – 15 głosami „za”, na 15 
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radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 13 do 

protokołu). 

 

Ad.14. 

        Kolejny projekt uchwały dotyczył zasad i trybu postępowania przy 

udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej. 

Poproszony o wyjaśnienia do uchwały Pan Maciej Olejniczak powiedział, że 

uchwała ustala zasady i tryb postępowania przy ubieganiu się o dotację na 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W skrócie omówił je. 

Pytań i uwag nie było. 

W związku z powyższym przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody radnych na 

nieczytanie całej uchwały poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod 

głosowanie. 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy 

udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej jednogłośnie – 15 głosami „za”, na 15 radnych 

uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 14 do 

protokołu). 

 

Ad.15. 

           Następny projekt uchwały, którym zajęła się Rada dotyczył zdjęcia 

statusu pomników przyrody. Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienia do 

projektu Panią Sekretarz Gminy. 

Pani Jolanta Szkup powiedziała, że uchwała dotyczy zniesienia statusu 

pomników przyrody z 2 drzew (kasztanowiec pospolity i jesion wyniosły) 

rosnących na terenie parku we wsi Domaradzyn. Powiedziała, że drzewa te 

praktycznie są już suche oraz połamane i w związku z tym otrzymaliśmy 

pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o możliwości 

zdjęcia statusu pomników przyrody z tych drzew. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody radnych, aby mógł nie czytać całej 

uchwały poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie. 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zdjęcia statusu pomników przyrody 

jednogłośnie – 15 głosami „za”, na 15 radnych uczestniczących w sesji i 

biorących udział w głosowaniu (zał. nr 15 do protokołu). 

 

Ad.16. 

         Następnie Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały uchylającej 

uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli 

Zbrożkowej oraz uchylenia jego statutu. 
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Przewodniczący Rady powiedział, że sprawa była już omówiona przy okazji 

dyskusji nad informacją z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Dodał, że dla 

niektórych radnych jest jeszcze nie do końca jasna. 

Radny Chałubiec powiedział, że nie jest do końca przekonany o słuszności 

podjęcia takiej uchwały i w związku z tym wstrzyma się od głosu. 

Więcej uwag nie było. 

Przewodniczący Rady odczytał a następnie poddał projekt uchwały w w/w 

sprawie pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę  uchylającą uchwałę w sprawie 

utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej oraz 

uchylenia jego statutu 5 głosami „za”, 1 „przeciw” i 9 „wstrzymał się”, na 15 

radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 16 do 

protokołu). 

 

Ad.17. 

         Przechodząc do rozpatrzenia kolejnego projektu uchwały przewodniczący 

Rady powiedział, że był pomysł, aby kontrolę w Środowiskowym Domu 

Samopomocy przeprowadzić w październiku. Dodał, że przyjętą uchwałą ŚDS 

został zlikwidowany i teraz nie wie, czy ta placówka istnieje, czy nie.  

Radny Mikołajczyk stwierdził, że nie rozumie tej sytuacji, ponieważ ŚDS już 

nie ma. Dodał, że kontrolę jednak tych środków Rada może przeprowadzić w 

każdej chwili. 

Radca prawny Iwona Urban powiedziała, że rozmawiała o tym z 

przewodniczącą Komisji Rewizyjnej i sugerowała, aby napisać kontrolę zadania 

przekazanego Stowarzyszeniu. 

Przewodniczący Rady zapytał, jak ma brzmieć ten punkt w planie pracy. 

Radca prawny powiedziała, że kontrola dotacji przekazanej przez Gminę 

Głowno Stowarzyszeniu Centrum Wspierania Inicjatyw na prowadzenie ŚDS w 

Woli Zbrożkowej w 2016 roku. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek formalny, aby w pkt 2 w planie pracy na  

październik wpisać temat w brzmieniu zaproponowanym przez Radce prawnego 

UG Głowno. 

Rada Gminy Głowno poprała wniosek przewodniczącego Rady jednogłośnie.  

Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 14 głosami „za”, przy jednym 

„wstrzymał się, na 15 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w 

głosowaniu (zał. nr 17 do protokołu). 
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Ad.18. 

          Kolejne projekty uchwał, nad którymi Rada obradowała dotyczyły zmian 

w budżecie Gminy. Pierwszy z nich dotyczył zmian budżetu i w budżecie 

Gminy Głowno na 2017 rok.  O wyjaśnienia do projektu przewodniczący Rady 

poprosił Skarbnika Gminy. 

Pani Cezara Stokowska, Skarbnik Gminy Głowno powiedziała, że projekt tej 

uchwały składa się z dwóch załączników. Dodała, że pierwszy dotyczy 

zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 28.000 zł a drugi przeniesienia 

dochodów między paragrafami. Omówiła pokrótce oba załączniki.  

Pytań i uwag ze strony radnych nie było. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody radnych, aby mógł nie czytać całej 

uchwały poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie 

Gminy Głowno na 2017 rok jednogłośnie – 15 głosami „za”, na 15 radnych 

uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 18 do 

protokołu). 

 

Ad.19. 

          Kolejny projekt uchwały dotyczył zmian budżetu Gminy Głowno na 2017 

rok. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w tym projekcie uchwały zmniejsza się budżet po 

stronie dochodów i wydatków o kwotę 84.365 zł. Powiedziała to zmniejszenie 

wynika głównie z otrzymania mniejszej subwencji oświatowej niż było to 

zaplanowane w budżecie Gminy na 2017 rok. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody radnych, aby 

mógł nie czytać całej uchwały poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod 

głosowanie 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno 

na 2017 rok jednogłośnie – 15 głosami „za”, na 15 radnych uczestniczących w 

sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 19 do protokołu). 

 

Ad.20. 

           Następny projekt uchwały rozpatrywany w tej grupie uchwał dotyczył 

zmiany budżetu Gminy Głowno na 2017 rok. 

Poproszona o wyjaśnienia do uchwały Skarbnik Gminy powiedziała, że w tej 

uchwale zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 44.606 zł. Kwotę tą 

przeznacza się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w dziale 600 – 

Transport i łączność, na zwrot dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur 

(nie z winy Gminy). 

Bez pytań i uwag. 
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W związku z powyższym przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody radnych, 

aby mógł nie czytać całej uchwały poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod 

głosowanie 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu  Gminy 

Głowno na 2017 rok – 14 głosami „za” i 1 „wstrzymał się”, na 15 radnych 

uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 20 do 

protokołu). 

 

Ad.21. 

          Ostatni projekt uchwały, jaki rozpatrzyła Rada Gminy Głowno dotyczył 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Głowno na lata 2017-2026. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że w związku z przyjętymi zmianami musimy 

dokonać zmiany WPF w zakresie dochodów, wydatków i przychodów oraz 

urealnić z uwagi na podjęte uchwałami zmiany budżetu w 2017 roku. 

Pytań i uwag ze strony radnych do projektu uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody radnych, aby mógł nie czytać całej 

uchwały 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 – 14 głosami „za” i 1 

„wstrzymał się”, na 15 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w 

głosowaniu (zał. nr 21 do protokołu). 

 

Ad.22. 

          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 poprosił o naprawę dróg gruntowych w rejonie Mąkolic, 

a jeżeli będzie to możliwe to skierować na nie równiarki. 

Wójt odpowiedział, że nie planuje prac równiarką. Odnosząc się do napraw dróg 

gruntowych powiedział, że do Świąt Wielkanocnych powinny być zrobione. 

Radny Piotr Kierus zapytał, kiedy będzie położony dach na wyremontowanym 

przystanku autobusowym w Kamieniu (przy drodze krajowej nr 14). 

Wójt odpowiedział, że w przyszłym tygodniu będzie to zrobione.        

Więcej pytań i uwag nie było.  

Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący 

Łukasz Łukasik o godz. 17
05

 zakończył XXIX sesję Rady Gminy Głowno. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokół sporządził:                                                      Obradom przewodniczył: 

 

   Ireneusz Furga Łukasz Łukasik 


