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Głowno, dn. 20 kwietnia 2017 r. 

OR.0002.15.2017 

 

Protokół nr XXX/2017 
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 20 kwietnia 2017 roku 

w sali Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. 

 

Ustawowa liczba radnych – 15 

                                                                        Faktyczna liczba radnych  

                                                                                        w dniu odbycia sesji – 15 

Liczba radnych obecnych – 14 

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, 

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

Ponadto w sesji uczestniczyły zaproszone osoby zgodnie z załączoną listą (zał. 

nr 3 do protokołu): 

               - Prezes Stowarzyszenia „SENIOR” w Głownie Zofia Ogórek, 

               - Prezes Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” Maciej Lisowski, 

               - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Głowno „SZANSA” 

Monika  

                 Szadkowska, 

               - dyrektor Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim Krzysztof Fortuna, 

                - reporter gazety lokalnej „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. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za 2016 rok.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości we wsi Konarzew – obręb Wola Zbrożkowa. 



2 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

nieruchomości we wsi Domaradzyn na okres 5 lat. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głowno na lata 

2017 – 2022. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX/161/17 Rady 

Gminy Głowno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Głowno na 2017 rok. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

 

Ustalenia. 

 

Ad.1. 

        Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  8
35

 

otworzył XXX 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 przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

przyjęcie porządku obrad. 

Rada Gminy Głowno przyjęła porządek XXX 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 XXIX sesji odbytej w dniu 30 marca 2017 r. był wyłożony do wglądu 

w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Głowno, jak również przesłany radnym 

drogą elektroniczną. Dodał, że w związku z faktem, że protokół został przesłany 

radnym dość późno proponuje, aby go przyjąć na następnej sesji. 

Sprzeciwu ze strony radnych nie było. 

W związku z powyższym poddał wniosek formalny, aby protokół z XXIX sesji 

Rady Gminy Głowno przyjąć na następnej sesji Rady. 
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Rada Gminy Głowno w głosowaniu przychyliła się do wniosku 

przewodniczącego – 13 głosów „za” i 1 „wstrzymał się”. 

 

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 4 kwietnia 2017  roku a w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy 

członkowie Komisji oraz Wójt Gminy Głowno Pan Marek Jóźwiak, Sekretarz 

Gminy Pani Jolanta Szkup, młodszy referent ds. ewidencji gruntów Piotr 

Antczak a także 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 na posiedzeniu 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem rocznym z realizacji Programu 

współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016, które 

przedstawił Pan Piotr Antczak. Powiedziała, że po krótkiej dyskusji Komisja 

przyjęła sprawozdanie bez uwag i zastrzeżeń. Następnie poinformowała 

zebranych, że w drugim punkcie posiedzenia Komisja wysłuchała informacji nt. 

stanu realizacji wdrażania reformy oświatowej, którą przedstawiła Sekretarz 

Gminy Pani Jolanta Szkup. Dodała, że po dyskusji w podsumowaniu 

stwierdzono, że dzięki temu, że w Gminie Głowno funkcjonowały zespoły szkół 

nie ma teraz kłopotów z dostosowaniem sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego. Powiedziała, że w tym punkcie oraz w następnym 

dyskutowano również o sytuacji, jaka ma miejsce w Zespole Szkół w Popowie 

Głowieńskim, dyskutowano o konflikcie pewnej grupy nauczycieli z dyrektorem 

tej placówki a także o sygnałach docierających od rodziców odnośnie sytuacji w 

szkole, a dyrektor przedstawił Komisji, jak sytuacja w szkole wygląda z jego 

strony. Dodała, że Komisja nie zajęła stanowiska odnośnie zaistniałej sytuacji, 

wyraziła swój niepokój odnośnie możliwego wypisywania dzieci z tej placówki 

a Wójt zapewnił Komisję, że będzie czynił wszystko, aby dzieci nie odchodziły 

ze szkoły w Popowie. 

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 11 kwietnia 2017 roku a w posiedzeniu uczestniczyło 7 

członków Komisji i ponadto Wójt Marek Jóźwiak, Sekretarz Gminy Jolanta 

Szkup oraz młodszy referent ds. rozwoju gospodarczego w UG Głowno Pani 

Agnieszka Kosiorek Powiedział, że w pierwszym punkcie porządku obrad 

Komisja wysłuchała informacji nt. wpływów z opłaty śmieciowej w 2016 roku, 

którą przedstawiła Pani Agnieszka Kosiorek. Dodał, że w dyskusji poruszany 



4 

 

był głównie temat zadłużeń z tytułu nie płacenia za odbiór odpadów 

komunalnych oraz podejmowanych przez Urząd Gminy kroków w celu 

odzyskania niezapłaconych kwot. Powiedział, że po dyskusji Komisja przyjęła 

informację nt. wpływów z opłaty śmieciowej w 2016 roku nie wnosząc do niej 

zastrzeżeń. Poinformował zebranych, że  zgodnie z porządkiem obrad w drugim 

jego punkcie Komisja udała się w teren w celu dokonania oceny stanu dróg 

gminnych i powiatowych po zimie. Dodał, że Komisja objechała teren całej 

Gminy zwracając uwagę na stan techniczny nawierzchni asfaltowych dróg, po 

których się poruszano a także obejrzała utwardzone gruzem odcinki dróg 

gruntowych. Powiedział, że w trakcie objazdu a także w dyskusji Radni 

wskazywali miejsca, w których jest niezbędny remont danej drogi. Dodał, że 

Komisja w podsumowaniu stwierdziła, że stan dróg gminnych po zimie nie jest 

najgorszy. Następnie poinformował zebranych, że „w sprawach różnych” 

omówiono 2 projekty uchwał, które będą również na dzisiejszej sesji 

rozpatrywane. Wyjaśnił, że pierwszy dotyczył sprzedaży nieruchomości we wsi 

Konarzew a drugi dotyczył uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Głowno na lata 2017 – 2022. Dodał, że 

Komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał. 

Uwag do przedstawionej informacji 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 w omawianym okresie odbyła w 

dniu 12 kwietnia br. Powiedziała, że na posiedzeniu członkowie Komisji 

zapoznali się z informacją nt. stanu zaległości podatkowych i opłat za 2016 rok 

(ilość dłużników, kwoty zaległości, podejmowane czynności egzekucyjne, 

wykaz wyegzekwowanych środków), którą przedstawiła inspektor ds. 

windykacji w UG Głowno. Dodała, że po dyskusji Komisja przyjęła podaną 

informację bez zastrzeżeń. Przewodnicząca Komisji powiedziała, że na 

posiedzeniu zapoznano się również z informacją nt. wydatków poniesionych na 

remont budynku Urzędu Gminy Głowno w 2016 roku, która przedstawiła 

Sekretarz Gminy. Dodała, że również tą informację Komisja przyjęła bez uwag i 

zastrzeżeń. Następnie przewodnicząca Komisji poinformowała zebranych, że w 

tzw. „sprawach różnych” wójt przedstawił Komisji informację o 

podejmowanych działaniach w zakresie remontów dróg, o pracach przy 

przygotowaniu przetargu na budowę wodociągu w Feliksowie oraz o 

czynionych zabiegach w pozyskaniu środków  na przebudowę drogi w Woli 

Mąkolskiej. Dodała, że w tym punkcie posiedzenia omówiono również dwa 

projekty uchwał, które będą procedowane na dzisiejszej sesji (w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Konarzewie i uchwalenia 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Głowno na lata 2017 – 2022 – opinia pozytywna). 

Pytań, zastrzeżeń i uwag odnośnie przedstawionej informacji z posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej nie było. 
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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 13 kwietnia 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 marca 2017 r. szczegółowo omawiając spotkania, w których 

uczestniczył (zał. nr 4 do protokołu). 

Uwag i pytań do przedstawionej informacji nie było. 
 

Ad.6. 

            Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zapytał, czy ktoś z radnych ma 

jakieś interpelacje lub zapytania. 

Radny Jarosław Chałubiec powiedział, że na poprzedniej sesji informował wójta 

o tym, że podjął z sołtysem starania u Starosty Zgierskiego odnośnie remontu 

odcinka drogi powiatowej biegnącej przez  wieś Wola Zbrożkowa. Dodał, że w 

dniu wczorajszym otrzymał odpowiedź od Starosty, że niestety przez najbliższe 

dwa lata nie przewiduje się remontu tej drogi z uwagi na zbyt duże wydatki 

inwestycyjne powiatu. Powiedział, że w związku z tym ma taką prośbę a także 

zapytanie do wójta, czy w ramach zadośćuczynienia za oddanie części dotacji 

nie mógłby wskazać Staroście do remontu odcinka drogi powiatowej biegnącej 

do Woli Zbrożkowej od ul. Bielawskie do ul. Wiśniowej. 

Wójt odpowiedział, że nie rozmawiał o tej sprawie ze Starostą, ale z pierwszych 

nieoficjalnych rozmów wynikało, że ma być to remont części drogi w 

Lubiankowie. Dodał, że chciałby aby był to remont drogi gminnej, ponieważ to 

są nasze środki. 

Radny Jarosław Chałubiec poinformował zebranych, że w sierpniu po przerwie 

wakacyjnej złoży wniosek do Rady i wójta o przejęcie przez Gminę Głowno 

części drogi biegnącej przez wieś Wola Zbrożkowa należącej do powiatu. 

Powiedział, że dla niego taka sytuacja, że część drogi należy do powiatu a część 

tej samej drogi należy do Gminy jest niezrozumiała i powoduje wiele kłopotów 

np. z odśnieżaniem, czy z jej remontowaniem. Dodał, że ma nadzieje na 

poparcie jego wniosku przez Radę i wójta a także na przychylne 

ustosunkowanie się Zarządu Powiatu Zgierskiego do tej sprawy. 

Przewodniczący Rady zapytał, ile Gmina wydała w 2015 i 2016 roku na zwykłe 

listy wysyłane do mieszkańców. Powiedział, że jego pytanie wynika z tego, że 
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są takie serwery, które mogą powiadamiać mieszkańców gminy za pomocą sms 

o różnych zdarzeniach np. takich jak, brak prądu, brak wody, czy 

powiadamianie o różnych wydarzeniach kulturalnych. Dodał, że byłoby to 

również ułatwienie pracy dla urzędników, bo wysyłanie pism zajmuje wiele 

czasu, a tym przypadku wystarczy kliknięcie myszką na komputerze. 

Powiedział, że jest to wniosek do przemyślenia. 

Wójt Marek Jóźwiak odpowiedział, że na początku kadencji robił rozeznanie w 

tej sprawie, ale nie było zainteresowania radnych i po rozmowie z niektórymi 

mieszkańcami zrezygnował z tego pomysłu. Dodał, że według niego jest to 

dobry pomysł i należy do niego wrócić. Powiedział, że zorientuje się jak to 

działa w innych gminach. 

Sekretarz Gminy zauważyła, że jeżeli chodzi o komunikaty, to się sprawdzi, ale 

procedury przy sprawach podatkowych wymagają, aby było potwierdzenie 

otrzymania np. upomnienia. 

Radny Jarosław Chałubiec stwierdził, że pomysł bardzo się mu podoba i uważa, 

że dobrze by było zaprosić przedstawiciela firmy oferującej taką usługę na jedną 

z najbliższych sesji Rady.  

Radny Piotr Kierus posługując się własnym przykładem powiedział, że w 

przeddzień zbierania podatku wysyła do mieszkańców swojej wsi 

przypominającego sms i to działa.  

Więcej pytań nie było. 

 

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zaproponował Radzie, aby w związku z 

nieprzybyciem zaproszonych na sesję przedstawicieli stowarzyszeń przesunąć 

punkt 7 porządku obrad do rozpatrzenia w dalszej kolejności. 

Sprzeciwu ze strony radnych nie było. 

 

Ad.8. 

            W tym punkcie porządku obrad i w następnych Rada Gminy Głowno 

przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał przedłożonych przez Wójta 

Gminy Głowno. Pierwszy dotyczył wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

we wsi Konarzew – obręb Wola Zbrożkowa. Przewodniczący Rady poprosił 

Panią Sekretarz Gminy o krótkie wyjaśnienia do projektu uchwały. 

Sekretarz Gminy poinformowała radnych, że od 30 lat zamieszkuje na tej 

działce małżeństwo na podstawie umowy - dzierżawy. Dodała, że w bieżącym 

roku Gmina odzyskała całość tej nieruchomości i w związku z tym chcemy tą 

sprawę uregulować od strony prawnej a nieruchomość sprzedać np. obecnym 

dzierżawcom. Powiedziała, że nieruchomość składa się dodatkowo z dwóch 

działek stanowiących drogę do siedliska, a całość została wyceniona przez 

rzeczoznawcę. 

Pytań do projektu uchwały nie było. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady odczytał a następnie poddał projekt 

uchwały w w/w sprawie pod głosowanie. 
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Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości we wsi Konarzew – obręb Wola Zbrożkowa 14 głosami „za”, na 

14 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 5 

do protokołu). 

 

Ad.9. 

          Następny projekt uchwały, którym zajęła się Rada Gminy Głowno 

dotyczył wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości we wsi Domaradzyn. 

Poproszona o wyjaśnienia do projektu uchwały Sekretarz Gminy powiedziała, 

że jest to działka do użytkowania rolniczego. Dodała, że w ubiegłym roku 

odstąpiono od jej wydzierżawienia, ale obecnie wójt chciałby, aby ona nie 

zarastała, aby ktoś o nią dbał i użytkował a także płacił jakieś pieniądze dla 

Gminy.  

Radny Jarosław Chałubiec zapytał, jak będzie wyglądała sprawa przetargu.  

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że będą opracowane warunki przetargu i kto 

zaoferuje więcej temu Gmina wydzierżawi te grunty. 

Więcej pytań nie było. 

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

poddał go pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

nieruchomości we wsi Domaradzyn na okres 5 lat - 14  głosami „za”, na 14 

radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 6 do 

protokołu). 

 

Ad.10. 

           Kolejny rozpatrywany projekt uchwały dotyczył uchwalenia 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Głowno na lata 2017 – 2022. 

Sekretarz Gminy  wyjaśniła, że do przyjęcia takiego programu obliguje nas 

ustawa mimo, że mamy tylko 1 lokal mieszkalny w swoich zasobach. Dodała, że 

po podjęciu uchwały wójt będzie miał możliwość w drodze zarządzenia ustalić 

czynsz dla tego lokalu. Powiedziała, że czynsz w tym lokalu wynosi 1,90 zł za 

m
2
 i był niezmieniany od 2002 roku. Poinformowała zebranych, że cały ten 

budynek, w tym również lokal, o którym mowa będzie ogrzewany przez jedną 

kotłownię. Dodała, że dlatego też w umowie najmu musi być ujęta również w 

drodze aneksu stawka za ogrzewanie 1 m
2
 tego mieszkania. Poinformowała 

zebranych, że lokal ten znajduje się w budynku Środowiskowego Domu 

Samopomocy, a także że budynek został cały ocieplony, wymieniono okna, 

zrobione zostało osobne do tego lokalu wejście. 

Radny Jarosław Chałubiec powiedział, że w trakcie dyskusji nad projektem tej 

uchwały na posiedzeniu Komisji Oświaty  zaapelował, aby w razie ustalania 

podwyżki czynszu nie była ona zbyt duża. Przypomniał, że lokal ten 
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zamieszkuje emerytowana nauczycielka, która przez wiele lat uczyła dzieci w 

szkole we wsi Wola Zbrożkowa. 

Radny Eligiusz Dąbek zapytał, czy ta osoba będzie ten lokal zajmowała do 

końca życia. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że tak. 

Radny Dąbek zapytał, czy Gmina nie powinna mieć kilka lokali socjalnych na 

wypadek jakiegoś kataklizmu. Dodał, że zapewniamy pomieszczenia dla 

odebranych zwierząt a nie mamy lokali dla ludzi. 

Wójt odpowiedział, że zgadza się z tym, że Gmina powinna mieć takie lokale, 

ale na dzień dzisiejszy jest jeszcze tylko jeden taki lokal w Karnkowie. 

Więcej pytań i uwag nie było.  

Salę obrad opuścił za zgodą przewodniczącego Radny Piotr Kierus. 

W związku z powyższym przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody Rady aby 

nie czytał całej uchwały poddał ją pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głowno na lata 

2017 – 2022,  13 głosami „za”, na 13 radnych uczestniczących w sesji i 

biorących udział w głosowaniu (zał. nr 7 do protokołu). 

 

Ad. 11. 

             Następny projekt uchwały dotyczył odwołania Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Głowno. 

Pierwszy głos w dyskusji nad projektem uchwały zabrał Radny Władysław 

Mikołajczyk. Powiedział, że nie można nikogo zmuszać do pełnienia jakichś 

obowiązków, ale ma tylko taką uwagę, co się dzieje, że przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej rezygnuje z przewodniczenia Komisji. Zapytał, czy Rada nie 

powinna zająć się tym, dlaczego do takiej sytuacji dochodzi. Dodał, że w 

poprzedniej kadencji był przewodniczącym Rady i Pani Skarbnik pomówiła go 

o to, że działa jako przewodniczący Rady na szkodę Gminy. Stwierdził, że Rada 

tym się nie zajęła, ale nie ma pretensji. Powiedział, że dzisiaj mamy następną 

sprawę o odwołanie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i pyta się dlaczego tak 

się dzieje, czy my jako Rada nie podchodzimy do tych spraw tak sobie lekko. 

Dodał, że według niego źle się dzieje a jego stanowisko jest takie, że jest 

przeciwny odwołaniu przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Dodał, że w 

związku z zaistniałą sytuacją składa rezygnację z członkostwa w Komisji 

Rewizyjnej. 

Wójt Gminy Marek Jóźwiak powiedział, że jednym z podanych powodów 

rezygnacji przewodniczącej była według niej słaba współpraca z Urzędem 

Gminy. Dodał, że jest trochę zaskoczony taką argumentacją ponieważ i 

Sekretarz i Skarbnik oraz pracownicy Urzędu Gminy są zawsze gotowi do 

współpracy z Komisją Rewizyjną. Zauważył, że nie zdarzyło się nigdy, aby ktoś 

z Urzędu odmówił takiej współpracy i dlatego nie do końca zgadza się z tą 

argumentacją. 
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Radny Mikołajczyk powiedział, że złamana została ustawa o samorządzie 

gminnymi i nie rozumie tego, że konsekwencje ponosi przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej a nie ma winnego, kto zdecydował o zmianie porządku posiedzenia 

Komisji. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że prawdopodobnie dzisiaj wybrany zostanie 

nowy przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dodał, że oczywiście popiera 

stanowisko Radnego Mikołajczyka aby wyjaśnić sprawę do końca, co według 

niego będzie również zadaniem dla nowego przewodniczącego Komisji. 

Zwracając się do Radnego Mikołajczyka poprosił go, aby wstrzymał się z 

decyzją o rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej do przyszłej sesji. 

Następnie zapytał przewodnicząca Komisji Dorotę Kulawczyk, czy podtrzymuje 

swoją decyzję o rezygnacji. 

Radna Kulawczyk potwierdziła, że podtrzymuje swoją rezygnację z 

przewodniczenia Komisji Rewizyjnej. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady odczytał a następnie poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie odwołania Przewodniczącej 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno 9 głosami „za”, przy 2 „wstrzymał 

się” i 2 „przeciw” – na 13 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w 

głosowaniu (zał. nr 8 do protokołu). 

 

Ad.12. 

            Przechodząc do kolejnego projektu uchwały przewodniczący Rady 

powiedział, że ustawa o samorządzie nie mówi, jakie głosowanie musi być przy 

wyborze przewodniczącego Komisji Rewizyjnej tylko odsyła do statutu gminy. 

Dodał, że Statut Gminy Głowno określa, że wybór m.in. przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy składu Rady. Powiedział, że będzie trzeba zrobić 

przesunięcia w składzie Rady. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

Radna Dorota Kulawczyk zgłosiła kandydaturę Radnego Jarosława Chałubca. 

Radny Chałubiec wyraził zgodę na kandydowanie. 

Więcej zgłoszeń nie było. 

Rada Gminy Głowno poparła w głosowaniu zgłoszonego kandydata na 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – 11 głosów „za”, 1 „wstrzymał się” i 1 

„przeciw”. 

Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w 

sprawie. 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej 13 głosami „za”,  na 13 radnych uczestniczących w sesji i biorących 

udział w głosowaniu (zał. nr 9 do protokołu).  
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Przewodniczący Rady pogratulował Radnemu Chałubcowi wyboru na 

przewodniczącego a byłej przewodniczącej Komisji Rewizyjnej podziękował za 

dotychczasową pracę w komisji. 

Radny Chałubiec podziękował radnym za wybór. Powiedział, że liczy na dobrą 

współprace ze wszystkimi członkami Komisji a także z pozostałymi radnymi.  

   

Ad.13. 

           W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX/161/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 

marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2017 rok. 

Skarbnik Gminy poproszona przez przewodniczącego Rady o wyjaśnienia do 

projektu powiedziała, że 30 marca Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2017 rok. Dodała, że Regionalna 

Izba Obrachunkowa w trakcie badania tej uchwały zleciła nam, aby do tej 

uchwały dopisać w § 5, że „ustala się deficyt budżetu Gminy Głowno w kwocie 

44.606 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środkó15.

w kwocie 44.606 zł”.  Powiedziała, że w związku z tym zmienia się również 

numeracja uchwały z 30 marca 2017 r. 

Pytań i uwag do wyjaśnień nie było. 

W związku z powyższym przewodniczący Rady Łukasz Łukasik odczytał a 

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

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę zmieniającej uchwałę nr XXIX/161/17 

Rady Gminy Głowno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Głowno na 2017 rok 13 głosami „za”, na 13 radnych uczestniczących w sesji i 

biorących udział w głosowaniu (zał. nr 10 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 Marek Zgierski odczytał w imieniu Rady Rodziców Zespołu Szkół w 

Popowie Głowieńskim pismo ze stanowiskiem odnośnie zaistniałej sytuacji 

wokół SZ w Popowie. Następnie złożył je na ręce przewodniczącego Rady 

(pismo znajduje się w dokumentach przewodniczącego Rady – teczka nr 

OR.0004). 

Radny Chałubiec odniósł się do sprawy zaproszenia, które wystosował Radny 

Zgierski. Powiedział, że zaproszenie na wybory do Rady Rodziców zostało 

przekazane radnym na sesji, czyli również w dniu odbywania się tych wyborów, 

dlatego też według niego radni nie uczestniczyli w nim prawdopodobnie z 

powodu zaplanowanych już na ten dzień innych zajęć. 

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik przypomniał radnym o terminie złożenia 

oświadczeń majątkowych, który upływa z dniem 30 kwietnia br. 
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Wójt Marek Jóźwiak pogratulował Radnemu Chałubcowi wyboru na 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Dodał, że liczy na dobrą współpracę z 

nowym przewodniczącym. Podziękował również Radnej Dorocie Kulawczyk, 

byłej przewodniczącej za dotychczasową współpracę. 

Radny Marek Zgierski zapytał wójta, czy place zabaw są na gwarancji, 

ponieważ niektóre urządzenia już uszkodziły się. 

Wójt odpowiedział, że tak. 

Radny Mieczysław Dałek zwrócił uwagę na jakość wykonywanych prac przy 

łataniu dziur. Powiedział, że w Boczkach Zarzecznych załatano dziurę, ale obok 

tej dziury nawierzchnia drogi jest bardzo spękana i nic nie zrobiono. Dodał, że 

miała być również łatana droga w Boczkach Domaradzkich a nie jest. 

Wójt odpowiedział, że w tej chwili trwają prace na drodze we wsi Jasionna i 

będą prawdopodobnie wykonywane we wsi Dąbrowa. Dodał, że chce zakończyć 

pewien etap prac i nie może się rozdrabniać.  

Więcej pytań i uwag nie było. 

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 

 

Ad.7. 

              Po przerwie przewodniczący Rady powitał przybyłych na sesję 

zaproszonych przedstawicieli stowarzyszeń, które realizowały zadania z 

gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku (lista 

zaproszonych osób załączona do protokołu – nie przybył przedstawiciel LKS 

„Sokół” Popów). Następnie poprosił, aby kolejno przedstawili krótkie 

sprawozdania z realizacji zadań, na które otrzymali środki z budżetu Gminy 

Głowno.  

W pierwszej kolejności sprawozdanie przedstawiła Pani Zofia Ogórek, Prezes 

Stowarzyszenia „Senior” (zał. nr 11 do protokołu). Pani Ogórek wyraziła żal, że 

w tym roku Gmina Głowno nie przekazała dotacji Stowarzyszeniu „Senior”. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że Gmina fundowała puchary na turniej piłki 

siatkowej pracowników oświaty zorganizowany przez Stowarzyszenie” i uważa, 

że w tym roku też tak będzie. 

Następnie Prezes Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” Pan Maciej Lisowski 

przedstawił sprawozdanie z realizacji zadania, na które otrzymał gminne środki 

(zał. nr 12 do protokołu). 

Pytań do przedstawionego sprawozdania nie było. 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Głowno 

„Szansa” za 2016 rok przedstawiła Prezes Stowarzyszenia Pani Monika 

Szadkowska (zał. nr 13 do protokołu). 

Również do tego sprawozdania nie było pytań i uwag. 
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Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poinformował zebranych, że na tym 

wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym o godz. 10
20

 zakończył 

XXX sesję Rady Gminy Głowno. 

Na tym protokół zakończono. 

(zapis elektroniczny sesji znajduje się w biurze Rady Gminy Głowno) 

 

 

Protokół sporządził:                                                     Obradom przewodniczył: 

 

   Ireneusz Furga Łukasz Łukasik 


