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Głowno, dn. 31 maja 2017 r. 

OR.0002.16.2017 

 

Protokół nr XXXI/2017 
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 31 maja 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): 

               - z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Głownie nadkomisarz Rafał  

                 Szczepaniak, 

               - dzielnicowy z Komisariatu Policji w Głownie sierżant sztabowy  

                 Krzysztof Ptasiński, 

               - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Głowno  

                 Mariusz Bigos, 

               - Paweł Niemiec, urbanista - przedstawiciel firmy Dolnośląskie Biuro  

                 Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o. Wrocławia, 

               - 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 działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (za 2016 rok).  
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8. Stan ochrony przeciwpożarowej w gminie oraz realizacja zadań w 

zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi 

Bronisławowów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi 

Antoniew. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia 

poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz 

wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

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

Głowno na 2016 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2017-

2026. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania 

przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej. 

16.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 

Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy.  

18. Wolne wnioski i informacje. 

 

Ustalenia. 

 

Ad.1. 

        Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  14
35

 

otworzył XXXI 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. 
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Rada Gminy Głowno przyjęła porządek XXXI 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 XXX sesji odbytej w dniu 20  kwietnia 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 XXX sesji. 

Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XXX sesji odbytej w dniu 20 kwietnia 

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

udział w głosowaniu). 

Następnie przewodniczący Rady powiedział, 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 

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 XXIX sesji. 

Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XXIX sesji odbytej w dniu 30 marca 

2017 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 posiedzenia 

odbyła w dniu 24 maja 2017  roku. Dodała, że w posiedzeniu uczestniczyło 6 

członków Komisji oraz Wójt Gminy Głowno Pan Marek Jóźwiak, Sekretarz 

Gminy Pani Jolanta Szkup, Skarbnik Gminy Pani Cezara Stokowska oraz 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Pan Mariusz Bigos. W 

posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisariatu Policji 

(Komendant Komisariatu Policji w Głownie Pan Bogusław Gorący, Z-ca 

Komendanta Pan Rafał Szczepaniak i dzielnicowy Pan Krzysztof Ptasiński), 

kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ŁODR – Bratoszewice Pani 

Katarzyna Nowak 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. Powiedziała, że w 
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pierwszym punkcie posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją o stanie 

bezpieczeństwa w Gminie, którą przedstawił Komendant Komisariatu Policji w 

Głownie Bogusław Gorący (na wstępie przedstawił przybyłych z nim na 

posiedzenie funkcjonariuszy powołanych na nowe stanowiska). Dodała, że 

Komendant odniósł się również do prośby jaką skierował do wójta i 

przewodniczącego Rady Gminy Głowno w sprawie dofinansowania zakupu 

radiowozu dla Komisariatu Policji w Głownie. 

Powiedziała, że z przekazanej informacji Komisja dowiedziała, że stan 

bezpieczeństwa w Gminie Głowno jest na dobrym poziomie i w stosunku do 

roku ubiegłego nastąpiła nawet jego poprawa. Poinformowała zebranych, że 

informację nt. stanu ochrony przeciwpożarowej w Gminie Głowno w 2016 roku 

przedstawił Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Głowno 

Pan Mariusz Bigos, w której wskazał stan wyposażenia poszczególnych 

jednostek, stan wyszkolenia oraz wyjazdowość jednostek. Dodała, że również z 

tej informacji Komisja mogła wywnioskować, że stan ochrony 

przeciwpożarowej w Gminie jest na dobrym poziomie a według oceny 

Komendanta Gminnego jest ona zorganizowana prawidłowo. Następnie 

przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała uczestników sesji, że w 

drugim punkcie posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją  nt. praw i 

obowiązków rolnika w trakcie kontroli przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa dot. spełnienia warunków wynikających z 

otrzymywania dopłat z środków unijnych, którą przedstawiła Pani Katarzyna 

Nowak, kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ŁODR – 

Bratoszewice. Dodała, że w trzecim punkcie posiedzenia Komisja zapoznała się 

z arkuszami organizacyjnymi gminnych placówek oświatowych na rok szkolny 

2017/2018. Powiedziała, że dyrektorzy tych placówek po kolei omawiali plany 

organizacyjne swoich szkół na nowy rok szkolny, przedstawiali stan 

zatrudnienia, ilość uczniów w poszczególnych szkołach, ilości godzin 

dodatkowych oraz informowali o opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty o tych 

planach. Stwierdziła, że uwag do przedstawionych informacji odnośnie planów 

organizacyjnych nie było. Na zakończenie swojej informacji powiedziała, że w 

„sprawach różnych” radni prosili o usunięcie krzaków przy drogach, 

pomalowanie przystanków autobusowych, o wyczyszczenie rowów 

melioracyjnych w Domaradzynie, postawienie lustra na zakręcie drogi 

powiatowej biegnącej z Głowna w stronę Glinnika (w lesie), a wójt 

poinformował Komisję o swojej bieżącej działalności. 

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

przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przewodniczącego Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa. 

Mieczysław Dałek, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu 

i Rolnictwa poinformował zebranych, że jego Komisja odbyła swoje 

posiedzenie w dniu 10 maja 2017 roku. Dodał, że w posiedzeniu uczestniczyło 8 

członków Komisji (pełny skład) a ponadto Wójt Marek Jóźwiak, Sekretarz 



5 

 

Gminy Jolanta Szkup oraz insp. ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska w 

UG Głowno Maciej Olejniczak i młodszy referent ds. pozyskiwania środków 

zewnętrznych w UG Głowno Andżelika Zaręba. Powiedział, że w pierwszym 

punkcie porządku obrad Komisja wysłuchała informację nt. wpływu promocji 

gminy na jej postrzeganie i rzeczywisty rozwój, którą przedstawiła Pani 

Andżelika Zaręba. Dodał, że w dyskusji stwierdzono, że dzięki temu, że Gmina 

ma całościowy plan zagospodarowania przestrzennego osoby przyjezdne mają 

doskonałą wiedzę o tym, gdzie można się pobudować a gdzie jest miejsce na 

działalność gospodarczą. Powiedział, że Wójt poinformował Komisję o 

zabezpieczeniu środków z przeznaczeniem na tzw. małą promocję gminy, czyli 

na zakup gadżetów związanych z Gminą Głowno, które będą rozdawane przy 

różnego rodzaju okazjach, a także poinformował o pomyśle zrobienia wspólnie 

z Lokalną Grupą Działania POLCENTRUM filmu o Gminie Głowno, w którym 

pokazane byłoby 5 wybranych miejsc na terenie Gminy. Następnie 

przewodniczący Dałek poinformował zebranych, że w drugim punkcie 

posiedzenia Komisja dokonała oceny stanu oświetlenia ulicznego na terenie 

Gminy Głowno a informację w tym zakresie przedstawił Komisji Pan Maciej 

Olejniczak. Powiedział, że w dyskusji poruszono bulwersującą sprawę dot. 

żądań PGE od samorządów opłaty dzierżawnej za słupy oraz stacje 

transformatorowe znajdujące się na terenie gmin. Dodał, że członkowie Komisji 

sugerowali, aby również rolnicy wystąpili do PGE z żądaniem zapłaty za 

dzierżawę gruntów, na których stoją słupy energetyczne i stacje 

transformatorowe a samorządy powinny naliczać PGE opłaty za zajęcie pasa 

drogowego przez urządzenia służące do przesyłu energii. Powiedział, że wójt 

sugerował, że sami jako Gmina nie załatwimy tej sprawy, tylko wspólnie z 

innymi samorządami również wyższego szczebla należy oprotestować te 

działania. Stwierdził, że do przedstawionej informacji Komisja nie miała uwag, 

nie wniosła również zastrzeżeń do stanu oświetlenia ulicznego. Na zakończenie 

powiedział, że w „sprawach różnych” członkowie Komisji zgłaszali potrzeby w 

sprawie napraw dróg gminnych, awariach oświetlenia ulicznego, wyrzucaniu 

śmieci do rowów a wójt poinformował Komisję o działaniach jakie podejmował 

w okresie od ostatniej sesji. 

Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak. 

Uwag do przedstawionej informacji nie było.  

Wobec powyższego przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Radny Jarosław Chałubiec, przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował 

zebranych, że jego Komisja obradowała w dniu 18 maja br., a w posiedzeniu 

uczestniczyło 6 członków Komisji oraz Wójt Gminy Głowno, Sekretarz i 

Skarbnik Gminy Głowno a także kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Głowno. 

Powiedział, że wprowadził do porządku obrad dodatkowy punkt w sprawie 

wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który członkowie 
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Komisji w głosowaniu przyjęli jednogłośnie. Następnie poinformował 

zebranych, że w pierwszym punkcie porządku posiedzenia Komisja dokonała 

analizy zadań bieżących GOPS w zakresie opieki społecznej ze szczególnym 

uwzględnieniem dożywiania, usług opiekuńczych, zasiłków celowych i zadań 

zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Dodał, 

że informację w tym zakresie przedstawiła Komisji kierownik GOPS w Głownie 

a Komisja po analizie zagadnień i zadań ujętych w informacji oraz dyskusji nie 

wniosła zastrzeżeń do realizacji przez GOPS zadań bieżących w zakresie opieki 

społecznej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że w drugim 

punkcie posiedzenia Komisja zajęła się wydatkami w dziale 754 

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”. Informację dot. 

wydatków przedstawiła na wniosek Komendanta Gminnego Ochrony 

Przeciwpożarowej Gminy Głowno Skarbnik Gminy Głowno. Dodał, że 

wyjaśniano sprawę wysokich wydatków na energię elektryczną poniesionych 

przez OSP w Woli Zbrożkowej, rozliczeń jednostek za paliwo, a także 

poruszono sprawę zawodów strażackich. Powiedział, że po dyskusji i 

dodatkowych wyjaśnieniach Skarbnika i Komendanta Gminnego Komisja 

przyjęła przedstawioną informację bez zastrzeżeń. Następnie przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej poinformował zebranych, że w kolejnym punkcie 

posiedzenia wybrano jednogłośnie zastępcę przewodniczącego Komisji, którym 

została Radna Dorota Kulawczyk. Dodał, że w „sprawach różnych” członkowie 

Komisji zgłaszali potrzeby w zakresie remontów dróg (Lubinków – Borki, 

Ostrołęka – Lubianków, przy wyjeździe na drogę powiatową, drogę we wsi 

Kamień), wykonania przepustu przy skrzyżowaniu dróg do Mąkolic i Woli 

Mąkolskiej a także o wyrzucanych worków ze śmieciami na granicy wsi 

Kamień. 

Mówiąc o sprawie śmieci zasugerował zamontowanie w takich miejscach foto 

pułapek w celu identyfikacji osób, które to robią. Na zakończenie swojej 

informacji przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował Radnych, że 

kolejne posiedzenie komisji w związku ze sprawą rozpatrzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu za 2016 rok oraz przygotowania wniosku o udzielenie 

absolutorium planuje na 8 czerwca br. na godz. 8
00

. 

Pytań 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 24 maja 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. Powiedział, że wpłynęło do Rady 

pismo-rezygnacja Radnego Mikołajczyka z członkostwa w Komisji Rewizyjnej 

oraz pismo Pana Artura Łukasika odnośnie chęci wykupu gruntów stanowiących 

drogę we wsi Gawronki (propozycja, aby komisje stałe Rady zajęły się tą 
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sprawą). Dodał, że wpłynęło również w dniu 9 maja br. pismo od Wojewody 

Łódzkiego zawierające rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność 

uchwały Nr XXIX/157/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 marca 2017 r. 

uchylające uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Woli Zbrożkowej oraz uchwalenia jego statutu. Odczytał 

najważniejsze części tego rozstrzygnięcia. 

Stwierdził, że były kontrowersje przy podejmowaniu tej uchwały i podjęto ją 

tylko 5 głosami. Powiedział, że jeżeli radni, którzy głosowali za jej podjęciem 

chcą się odwoływać, to on może podpisać takie pismo, ale to ci radni powinni 

przygotować takie odwołanie. Dodał, że według niego nie ma po co się 

odwoływać.    

O głos w tej sprawie poprosiła radca prawny UG Głowno Pani Iwona Urban. 

Powiedziała, że jest dalszy ciąg tej sprawy . Wyjaśniła, że nie chodziło o to, aby 

zlikwidować Środowiskowy Dom Samopomocy i nie taka była intencja tej 

uchwały. Dodała, że uchylona została uchwała i nic poza tym. Powiedziała, że 

rozmawiała z Wydziałem Prawnym, Nadzoru i Kontroli ŁUW w Łodzi, który 

wskazał, że w uchwale powinno być jakieś merytoryczne rozstrzygnięcie. 

Poinformowała zebranych, że zdaniem władz nie ma co się odwoływać, ale 

zostaną podjęte kroki w celu wyprostowania tej sprawy. Stwierdziła, że nigdy 

nie były zagrożone środki, które ŁUW przekazuje na funkcjonowanie 

Środowiskowego Domu Samopomocy i nikt nie miał zamiaru likwidować tej 

placówki, która świetnie prosperuje, ale w tej formie nie może ona dalej 

funkcjonować. Dodała, że niepotrzebne były opinie niektórych osób o tym, że 

się likwiduje tą placówkę i według niej należy ważyć wypowiadane słowa. 

Radny Jarosław Chałubiec powiedział, że chciałby podziękować radnym, którzy 

nie głosowali za podjęciem tej uchwały lub wstrzymali się od głosu. Zaapelował 

do radnych, aby umożliwić przewodniczącemu występowanie w imieniu Rady o 

opinie do zewnętrznych radców prawnych i osób, które będą mogły udzielić 

takiej porady w sposób konkretny i prawidłowy. Dodał, że czasami wydaje się, 

że radni wprowadzani są w błąd, nie wie czy świadomie, czy nie a tak były by 

dwie opinie, które można by skonfrontować i podjąć prawidłową decyzję. 

Stwierdził, że na pewno było by to pomocne dla radnych. 

Radny Władysław Mikołajczyk powiedział, że on nie rozumie tego, że uchwała 

niby została podjęta prawidłowo a Wojewoda ją uchylił. Dodał, że nie zna 

uzasadnienia, ale z tego co wie, to tam były zagrożone środki na 

funkcjonowanie tej placówki. Według niego podjęta na poprzedniej sesji 

uchwała faktycznie likwidowała Środowiskowy Dom Samopomocy.      

Przewodniczący Rady potwierdził, że według niego intencją tej uchwały była 

likwidacja ŚDS. Ma lekki żal do władz Gminy, że głosy radnych, którzy 

głosowali przeciw nie zostały wysłuchane, ponieważ mieliśmy (klub radnych) 

wątpliwości cały czas  temu dawaliśmy wyraz na posiedzeniach komisji i sesji. 

Dodał, że oczekiwałby, aby te działania wyjaśniające, które zostały podjęte 

przez władze Gminy były podjęte w chwili, kiedy zgłaszano uwagi. Stwierdził, 
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że teraz wg. opinii publicznej jest tak, że to Rada podjęła złą uchwałę. 

Powiedział, że to samo mówił Pan wójt na łamach prasy, odnośnie wyjścia ze 

Związku „Bzura”. Dodał, że przychodzi nam zapłacić ponad 140 tys. kary i nie 

mówi się o tym, kto miał pierwszą intencję i kto przygotowywał uchwałę, ale o 

tym kto ją podjął. Zaapelował, aby pomoc Gminy w sprawach spornych była 

wcześniej, aby wysłuchiwać również zdania i opinii radnych, bo oni również 

swój rozum mają. Wracając do wniosku złożonego przez Radnego Jarosława 

Chałubca zapytał radnego, czy to jest wniosek formalny, na co uzyskał 

odpowiedź, że tak. Powiedział, że w związku z tym wniosek musi został 

przegłosowany. 

Przewodniczący Rady uściślając wniosek stwierdził, że wniosek dotyczy tego, 

aby mógł w imieniu Rady Gminy Głowno występować w spornych sprawach o 

opinię prawną do radcy lub biura prawnego z zewnątrz. 

Radny Chałubiec potwierdził, że o to właśnie wnioskuje. 

Radna Marzena Doardo zapytał przewodniczącego Rady, czy konsultuje z radcą 

prawnym UG Głowno projekty uchwał. Czy jest na piśmie, że był u radcy, że 

konsultował projekty uchwał. 

Przewodniczący odpowiedział, że dyskutuje o nich na posiedzeniach komisji. 

Radna Doardo powiedziała, że jej konkretnie chodzi o to, czy przewodniczący 

konsultuje z radcą prawnym UG Głowno projekty uchwał, które mają być 

procedowane na sesjach, bo skoro chce konsultować z innymi radcami, to pyta, 

czy konsultuje z naszym radcą 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że konsultuje na komisjach. 

Radca prawny Iwona Urban stwierdziła, że żaden z radnych dotychczas nie 

konsultował z nią żadnego projektu uchwały. 

Radny Chałubiec powiedział, że nie chodzi o to, aby występować o opinię z 

zewnątrz w każdym przypadku, tylko w razie jakichś wątpliwości. Stwierdził, że 

niepokoi go to, że nie informuje się Rady o sprawach niekorzystnych dla Gminy 

lub Rady. Dodał, że pismo Wojewody wpłynęło miesiąc temu a Rada dowiaduje 

się dopiero teraz. 

Sekretarz odpowiedziała, że wszystkie pisma wpłynęły do biura Rady w 

terminie. 

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik stwierdził, że nie może być tak, że 

wszystkie pisma, które wpływają do biura Rady zostaną rozesłane do radnych. 

Dodał, że każdy radny może w każdej chwili przyjść do biura Rady i zawsze 

może z dokumentami się zapoznać. Stwierdził, że rozumie też intencje Radnego 

Chałubca i jeżeli jest duży problem, to nie należy czekać na radnych w biurze 

tylko zadzwonić w danej sprawie. 

Ponownie zapytał Radnego Chałubca, czy podtrzymuje swój wniosek formalny. 

Po potwierdzeniu, że tak przewodniczący Rady poddał wniosek Radnego 

Chałubca w sprawie umożliwienia przewodniczącemu Rady występować w 

imieniu Rady Gminy Głowno o opinię prawną do radcy prawnego z zewnątrz. 
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Rada Gminy Głowno opowiedziała się za przyjęciem wniosku głosując – 8 

głosów „za”, 7 „wstrzymał się”.   
 

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 20 kwietnia 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. 

Nie było. W związku z powyższym przewodniczący Rady przeszedł do 

realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

W związku z nieprzybyciem przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowym Pani Grażyny Korzuszek przewodniczący 

zaproponował, aby przejść do następnego punktu z porządku obrad. 

Sprzeciwu ze strony radnych nie było.  

 

Ad.8.   

         Przewodniczący Rady powitał przybyłych na sesję przedstawicieli 

Komisariatu Policji w Głownie: z-cę Komendanta Komisariatu nadkomisarza 

Rafała Szczepaniaka i  dzielnicowego z Komisariatu Policji Krzysztofa 

Ptasińskiego. Stwierdził, że wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z 

informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy 

Miasta Głowno i Gminy Głowno w roku 2016. Poprosił o zabranie głosu Z-cę 

Komendanta Pana Szczepaniaka, aby w krótkich słowach przedstawił, jak 

wygląda obecnie sytuacja w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie 

Gminy Głowno. 

Nadkomisarz Szczepaniak na wstępie powiedział, że porównując stan 

bezpieczeństwa Miasta i Gminy Głowno do roku ubiegłego to jest on wyższy. 

Dodał, że przestępczość wg statystyk zdecydowanie spadła a wykrywalność 

wrosła. Poinformował zebranych, że cały czas funkcjonariusze Policji w 

Głownie angażują się w działania profilaktyczne, co daje jak widać efekt. 

Powiedział, że Komisariat Policji w Głownie zabezpiecza również różnego 

rodzaju imprezy masowe, np. w ostatnim czasie wyścig kolarski, który odbywał 

się m.in. na ulicach Głowna. Następnie w imieniu Komendanta Komisariatu 

ponowił prośbę o rozważenie możliwości dofinansowania zakupu radiowozu dla 

Komisariatu Policji w Głownie. 

Radny Jarosław Chałubiec zapytał, czy kwota 35 tys. zł, to jest kwota 

dofinansowania przez Miasto i Gminę Głowno. 



10 

 

Pan Szczepaniak odpowiedział, że tak. Dodał, że resztę dołoży Komenda 

Główna. 

Przewodniczący Rady poinformował przedstawicieli Policji, że była rozmowa o 

dofinansowaniu na posiedzeniu Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady 

Gminy. Dodał, że podjęte zostaną rozmowy z Burmistrzem Głowna o wysokości 

dotacji, jaką będą mogły przekazać oba samorządy. Stwierdził, że Gmina 

Głowno proporcjonalnie do liczby mieszkańców mogłaby przekazać 12 tys. zł, 

ale decyzja zostanie podjęta po dyskusji na pozostałych komisjach Rady. 

Wójt Marek Jóźwiak zapytał, czy to jest warunek konieczny, aby 50% kwoty 

było od samorządów. 

Pan Szczepaniak odpowiedział, że tak. 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym i sołtysom nowego dzielnicowego 

Gminy Pana Krzysztofa Ptasińskiego.  

Pan Ptasiński w krótkich słowach przedstawił się a następnie podał numer 

swojego służbowego telefonu, na który można dzwonić z każdą ważną sprawą 

dot. bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. 

Więcej pytań i uwag do przedstawicieli Komisariatu Policji w Głownie nie było. 

Przewodniczący Rady podziękował funkcjonariuszom Policji za przybycie i 

udzielone informacje. 

Następnie informację nt. stanu ochrony przeciwpożarowej w Gminie Głowno w 

2016 roku przedstawił zebranym Komendant Gminny Ochrony 

Przeciwpożarowej Gminy Głowno Mariusz Bigos (zał. nr 5 do protokołu). 

Pytań i uwag do informacji ze strony radnych nie było. 

Salę obrad opuścił za zgodą przewodniczącego Rady Radny Piotr Kałuża.    

 

Ad.7. 

        Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik powitał przybyłą na sesję Panią 

Grażynę Korzuszek, przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych a następnie poprosił ją o zabranie głosu.             

Pani Korzuszek przedstawiła informację z działalności Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w 2016 roku (zał. nr 6 do 

protokołu). 

Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było. 

 

Ad.9. 

      W tym punkcie obrad i w następnym Rada przystąpiła do rozpatrzenia 

projektów uchwał dot. uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Bronisławów 

i Antoniew.           

Przewodniczący Rady powitał przybyłego na sesję przedstawiciela firmy 

urbanistycznej oraz pracownika UG Głowno Pana Piotra Antczaka a następnie 

poprosił o wyjaśnienia do projektów uchwał. 
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Wyjaśnień udzielił Pan Paweł Niemiec, przedstawiciel Dolnośląskiego Biura 

Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o. z Wrocławia, który omówił projekt 

zmiany miejscowego planu przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi 

Bronisławów. Powiedział, że zmiany w planie, które będą przedmiotem debaty 

Rady są efektem podjętej w maju 2015 roku uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Głowno dla obszaru wsi Bronisławów. Dodał, że omawiany projekt planu 

miejscowego przeszedł całą procedurę przewidzianą przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym uzyskał pozytywna 

opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz od wszystkich 

określonych przepisami instytucji. Poinformował również, że w określonym 

terminie został wyłożony do konsultacji społecznych, do publicznego wglądu i 

nie została wniesiona do niego żadna uwaga. Dodał, że sam plan w swoich 

założeniach określa szczegółowo przeznaczenie wszystkich terenów objętych 

zmianą tego planu oraz na każdym z tych terenów określa sposób i rodzaj 

możliwej zabudowy. Powiedział, że jego wyjaśnienia odnoszą się również do 

uchwały dotyczącej zmiany planu dla obszaru wsi Antoniew.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy w tym planie jest również mowa o 

poszerzeniu drogi w Bronisławowie. 

Pan Paweł Niemiec wyjaśnił, że jeżeli mówimy o poszerzeniu drogi, to 

szerokość dróg publicznych reguluje stosowne rozporządzenie. Dodał, że w 

związku z tym wójt sporządzając projekt planu jest zobligowany, aby każdą 

drogę publiczną, która ma przypisaną stosowna klasę techniczną poszerzyć do 

wymaganych przez te przepisy szerokość. Powiedział, że w związku z tym w 

planie rezerwuje się odpowiedni pas na poszerzenie tej drogi w momencie, 

kiedy byłaby potrzeba jej przebudowy lub remontu. 

Wójt Marek Jóźwiak stwierdził, że ustawodawca założył, że najwęższa droga 

publiczna ma mieć szerokość 5,5 m szerokości ale są gospodarstwa i są 

ogrodzenia, które po wejściu w życie rozporządzenia znalazły się w pasie 

drogowym takiej drogi. Zapytał, co mamy robić, czy burzyć te ogrodzenia. 

Dodał, że nikt nie wyda zezwolenia na przebudowę takiej drogi kiedy nie będzie 

miała określonej szerokości. Powiedział, że kombinuje się wtedy i robi remont 

na istniejącym pasie drogi, ale nie o to przecież chodzi. Dodał, że prawo nie 

może działać wstecz. 

Więcej pytań i uwag nie było. 

W związku z powyższym przewodniczący Rady po uzyskaniu pozwolenia, aby 

nie czytał całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie.  

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla 

obszaru wsi Bronisławowów 14 głosami „za”, na 14 radnych uczestniczących w 

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

 

Ad.10. 
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        W tym punkcie Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew. 

Paweł Niemiec wyjaśnił, że procedury i zasady jakie przeszedł projekt tej 

uchwały są bliźniaczo podobne do omawianego wcześniej. Dodał, że ten projekt 

uchwały jest wynikiem dwóch wcześniej podjętych uchwał, w tym jednej 

korygującej załącznik graficzny do podjętej wcześniej. 

Pytań nie było. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady po uzyskaniu pozwolenia, aby nie 

czytał całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla 

obszaru wsi Antoniew 14 głosami „za”, na 14 radnych uczestniczących w sesji i 

biorących udział w głosowaniu (zał. nr 8 do protokołu). 

 

Ad.11. 

          Kolejny rozpatrywany przez Radę projekt uchwały dotyczył zmiany 

uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, 

wynagrodzenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Na wstępie wójt Marek Jóźwiak powiedział, że uchwała jest podejmowana 

ponieważ zmarł sołtys wsi Karnków. Powiedział kilka słów o zmarłym a 

następnie poprosił zebranych o powstanie i uczczenie zmarłego chwilą ciszy.  

Następnie przewodniczący Rady poinformował zebranych, że w dniu 

wczorajszym został wybrany nowy sołtys wsi Karnków i w związku z tym 

możemy podjąć uchwałę regulującą sprawę poboru podatków. 

Bez pytań i uwag do projektu uchwały. 

Prowadzący obrady Łukasz Łukasik poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod 

głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 14 głosami „za”, na 14 radnych 

uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 9 do 

protokołu). 

 

Ad.12. 

         Przewodniczący Rady poinformował radnych, że w tym punkcie porządku 

obrad Rada przystąpi do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie gminy Głowno na 2017 rok. Poprosił o wyjaśnienia do 

uchwały Skarbnika Gminy Głowno.  

Skarbnik Gminy Cezara Stokowska poinformowała zebranych, że zmiany 

polegały będą na zwiększeniu budżetu Gminy Głowno na 2017 rok po stronie 

dochodów i wydatków o kwotę 8.081 zł w związku z otrzymaniem środków z 

Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 
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młodocianych pracowników oraz zwiększeniu wydatków po stronie wydatków o 

kwotę 336.853 zł. Dodała, że kwotę tą przeznacza się na wydatki bieżące oraz 

majątkowe (omówiła w jakich działach i rozdziałach dokonuje się zwiększenia 

wydatków). Powiedziała, że wydatki te będą pokryte z wolnych środków. 

Radny Jarosław Chałubiec zapytał, na co konkretnie zwiększa się wydatki o 50 

tys. zł w dziale 400,  § 4300 „zakup usług pozostałych” oraz w dziale 750 

również o 50 tys. zł. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w dziale 400 zwiększa się wydatki o 50 tys. 

zł na zapłatę za wykonanie obudowy studni głębinowej oraz jej podłączenie na 

ujęciu w Mąkolicach.  

Radny Władysław Mikołajczyk zauważył, że studnia była wybudowana w 2015 

roku. Zapytał, kiedy została wystawiona faktura. 

Wójt odpowiedział, że studnia była wykopana w 2015 roku ale jej obudowę i 

podłączenie wykonano w 2016 roku. 

Skarbnik Gminy dodała, że faktura musiała być wystawiona w 2017 roku w 

przeciwnym razie wójt narażony by był na sankcje z powodu naruszenia 

dyscypliny finansowej. Dodała, że sprawa nie była załatwiona do końca przez 

pracownika, który odszedł z UG Głowno. 

Radny Jarosław Chałubiec stwierdził, że martwi go zaistniała sytuacja, że o tych 

wydatkach nie byli poinformowani radni, bo 50 tys. zł to nie jest mała kwota. 

Dodał, że dziwi go również to, że faktura została zawieruszona i nie wpisano jej 

do księgi faktur. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że faktury nie było. Powiedziała, że dopiero 

pracownik, który został zatrudniony na opuszczone stanowisko poinformował 

wójta i ją o nie zakończonych niektórych sprawach, m.in. również o tej. 

Radny Chałubiec zapytał, czy wykonawca nie domagał się pieniędzy za 

wykonane prace. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wykonawca nie zgłosił się do UG Głowno. 

Radny Chałubiec podsumowując sprawę stwierdził, że to chyba jakiś św. 

Mikołaj. Następnie zapytał, na co wydatkowano 30 tys. zł w dziale 750. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że środki te wydatkowano na remont budynku 

UG Głowno, remont budynku gospodarczego (archiwum) oraz naprawę 

oświetlenia w szkole w Mąkolicach. 

Radny Chałubiec zapytał, czy radni mogą się dowiedzieć, na co przeznaczone 

zostaną środki zaplanowane na promocje Gminy.  

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że będą zamówione i zakupione materiały 

promocyjne oraz gadżety związane z Gminą Głowno.  

Przewodniczący Rady zapytał, co to znaczy zamówione, bo jeżeli uchwała nie 

zostanie podjęta, to kto za to zapłaci. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że na razie zostało wystosowane zapytanie ofertowe 

na gadżety promocyjne. 

Radny Chałubiec odnosząc się do przychodów z zaciągniętych kredytów 

zapytał, czy kwotę 538 tys. zł bierze się do wydatków. 
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Skarbnik odparła, że nie. Dodała, że Gmina będzie spłacać kredyty z wolnych 

środków i nie będzie brać kredytu na spłatę wcześniej już zaciągniętych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że chciałby, aby było to sprecyzowane. 

Powiedział, że mamy zabezpieczone w grudniu 583 tys. zł na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów. Dodał, że to są nasze wolne środki na spłatę kredytów i 

teraz, gdy zwiększymy wydatki z wolnych środków, to znaczy, że zabieramy je 

z tych zabezpieczonych na spłatę kredytów. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie. Powiedziała, że bierzemy z 

dodatkowych wolnych środków, które wynikają z rozliczenia kredytów i 

pożyczek. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie wie skąd te środki skoro od 5 lat po raz 

pierwszy nie mamy nadwyżki budżetowej a budżet na 2017 rok jest na zero. 

Dodał, że niepokoi go to, że mamy mieć w 2017 roku deficyt w budżecie. 

Stwierdził, że nadal nie wie skąd weźmiemy te 381.459 zł na pokrycie deficytu. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że momencie uchwalania budżetu budżet nam się 

równoważył, dochody były równe wydatkom, nie było deficytu. Dodała, że 

przez kilka lat z rzędu nie uchwalaliśmy wolnych środków, ponieważ były to 

małe kwoty, które przechodziły z roku na rok i wynikały z rozliczenia kredytów 

i pożyczek. Powiedziała, że w związku z tym, że były zabezpieczone tylko 

wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, a wysokość tych 

wolnych środków okazała się większa, to możemy je przeznaczyć na spłatę 

kredytów i na wydatki.  

Przewodniczący Rady zauważył, że jeżeli dobrze rozumie są to środki, które 

zostały nam na koniec 2016 roku. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2016 rok wynika, że dochody były większe od wydatków o 250 tys. 

złotych. 

Skarbnik odparła, że wolnych środków nie starczało nam na spłatę kredytów i w 

związku z tym, część była zabezpieczona z wolnych środków a część z 

dochodów. 

Przewodniczący Radu zapytał, co by było, jak trzeba by było zapłacić zaległe 

składki na Związek „Bzura”. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że też były by zapłacone z wolnych środków. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że z tego wynika, że Gmina Głowno całkiem 

nieźle stoi finansowo. 

Radny Władysław Mikołajczyk zapytał, kiedy została wystawiona faktura za 

wykonanie obudowy studni i kiedy została zapłacona. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że sesja nie odbywa się w budynku UG 

Głowno, nie ma dostępu do dokumentów i w związku z tym nie może w tej 

chwili odpowiedzieć na to pytanie. Dodała, że w najbliższym czasie odpowie 

radnemu. 
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Radny Mikołajczyk odnosząc się do wydatków w dziale „Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego” zapytał, na co wydatkowano 40 tys. zł. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w tym dziale były zaplanowane bardzo małe 

środki na wydatki bieżące. Dodała, że zaplanowano środki jedynie na 

wynagrodzenie i bardzo małe na tzw. „rzeczówkę”. Poinformowała zebranych, 

że tylko na remont świetlicy wiejskiej w Woli Lubiankowskiej wydano ok. 20 

tys. zł. Powiedziała, że ponadto planuje się zorganizowanie kilku imprez 

kulturalnych na terenie Gminy (m.in. Noc Świętojańska, Dzień Seniora) a środki 

te są na całą szeroko rozumiana kulturę a nie tylko na OUK w Bronisławowie. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy te wolne środki mogłyby być przeznaczone 

na wcześniejszą spłatę kredytów, czyli na nadpłatę. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie mieliśmy takiej sytuacji i nie wiadomo, 

co na to „powiedzą” banki. 

Po tej odpowiedzi prowadzący obrady przewodniczący Łukasz Łukasik ogłosił 

10 minut przerwy w obradach. 

Po przerwie przewodniczący Rady zapytał Panią Skarbnik o ilość wolnych 

środków, jakie zostaną po przyjęciu rozpatrywanej uchwały. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w tej chwili jeszcze nie wie, ponieważ nie 

wiadomo, jak wyjdą przetargi, nie wiadomo ile trzeba będzie wydać na 

inwestycje. 

Przewodniczący Rady zapytał, dlaczego na 2017 rok nie zaplanowano nadwyżki 

budżetowej. 

Skarbnik odpowiedziała, że w momencie uchwalania budżetu budżet był 

zrównoważony. Dodała, że zaplanowano w nim zaciągnięcie kredytu na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ponieważ nie było tylu 

zaplanowanych dochodów, żeby z nich spłacać kredyty. 

Radny Władysław Mikołajczyk zaproponował, aby te zmiany omawiać na 

posiedzeniach komisji stałych Rady. 

Radny Jarosław Chałubiec powiedział, że jego cały czas bulwersuje sprawa 

faktury za obudowę studni. 

Skarbnik powiedziała, że faktura została zapłacona z innych środków. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że z jego wyliczeń wynika, że i tak powinno 

zostać wolnych środków i w związku z tym, może nie warto ich teraz 

przesuwać. 

Wójt Marek Jóźwiak powiedział, że będą zakładane dodatkowe lampy 

oświetlenia ulicznego i te środki są potrzebne. 

Radny Chałubiec mając na uwadze sprawę faktury za obudowę studni 

powiedział, że nie lubi być stawiany przed faktem dokonanym. 

Przewodniczący Rady powiedział, że prosił, aby wszystkich zmian w wydatkach 

nie zawierać w jednej uchwale tylko rozbijać je na kilka uchwał. 

Więcej pytań i uwag nie było. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie. 
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Rada Gminy głosami 6 „za, 8 „przeciw” nie podjęła uchwały w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2017 r.  

Skarbnik Gminy powiedziała, że po nie podjęciu przez Radę tej uchwały może 

zajść sytuacja, że będą płacone odsetki od niezapłaconych faktur, może 

brakować środków na inne rzeczy. 

Radna Marzena Doardo powiedziała, że chciałby, aby zgodnie ze Statutem 

Gminy Głowno przewodniczący Rady pełnił dyżur w UG Głowno, ponieważ są 

sprawy kontrowersyjne i może ktoś chciałby je na takim dyżurze omówić lub 

wyjaśnić.       

 

Ad.13. 

          Przewodniczący Rady stwierdził, że wobec nie podjęcia uchwały w 

sprawie zmian budżetu i w budżecie uchwała w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 

2017-2026 też nie powinna zostać podjęta. Poddał jednak ją pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno nie podjęła uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2017-

2026 głosując – 0 głosów „za”, 5 „wstrzymał się”, 9 głosów „przeciw” (na 14 

radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu). 

 

Ad.14. 

           W tym punkcie obrad Rada rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie 

określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na 

realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w przyjętej na ostatniej sesji uchwale w tej 

sprawie nie został wpisany w załączniku numer tej uchwały i RIO wskazała, że 

należy ją podjąć jeszcze raz a uprzednio przyjętą anulować. 

Bez pytań i uwag. 

Przewodniczący Rady po uzyskaniu pozwolenia, aby nie czytał całego projektu 

uchwały poddał go pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie  określenia zasad i trybu 

postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej 13 głosami „za” i 1 „wstrzymał się”, 

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

10 do protokołu). 

 

Ad.15. 

            Kolejne uchwały, nad którymi obradowała Rada Gminy Głowno 

dotyczyły zmian w obsadzie komisji stałych Rady. Pierwszy z nich był w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zmiany zaszły z powodu rezygnacji z funkcji 

przewodniczącej Komisji Radnej Doroty Kulawczyk oraz w wyniku rezygnacji 

z członkostwa w tej Komisji Radnego Władysława Mikołajczyka. 
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Zapytał, czy są jakieś uwagi odnośnie projektu tej uchwały. 

Nie było.    

W związku z powyższym odczytał a następnie poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w w/w sprawie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej 14 głosami „za”, na 14 radnych uczestniczących 

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

 

Ad.16. 

          Kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały w sprawie powołania 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności.  

Przewodniczący Rady powiedział, że te zmiany spowodowana są 

przesunięciami radnych w składach Komisji wynikających wcześniej podjętej 

uchwały. 

Pytań i uwag nie było.    

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności 14 głosami 

„za”, na 14 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu 

(zał. nr 12 do protokołu). 

 

Ad.17. 

         Następny rozpatrywany przez Radę projekt uchwały dotyczył zmiany 

uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady 

Gminy. 

Przewodniczący Komisji powiedział, że wyjaśnienia do podjęcia tej uchwały są 

takie same jak do dwóch poprzednio podjętych. 

Pytań i uwag ze strony radnych nie było. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w w/w sprawie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

powołania Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy 14 głosami 

„za”, na 14 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu 

(zał. nr 13 do protokołu). 

 

Ad.18. 

          W tym punkcie porządku obrad przewodniczący Rady Gminy Głowno 

Łukasz Łukasik poprosił zebranych o zadawanie pytań, zgłaszanie uwag i 

wniosków odnośnie spraw bieżących dotyczących gminy i jej mieszkańców. 

Radny Jarosław Chałubiec zgłosił wniosek, aby sprawę faktury zgłosić do 

zbadania przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Głowno. Dodał, że chodzi o to, 

aby Komisja Rewizyjna dokładnie wyjaśniła tą sprawę. 

Wójt Marek Jóźwiak odnosząc się do sprawy wymiany zbiorników na ujęciu 

wody w Lubiankowie powiedział, że zgłosiła tylko jedna firma, która dostarczy 
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i zamontuje te zbiorniki i jest to Centrum Badawczo-Wdrożeniowe UNITEX 

Spółka z o.o. z Gdańska. 

Radny Władysław Mikołajczyk zapytał wójta, czy będą jeszcze naprawiane 

drogi na terenie Gminy. Dodał, że jego pytanie bierze się stad, że nie 

naprawiono jeszcze w Lubiankowie wyjazdu z drogi biegnącej z Ostrołęki na 

drogę powiatową w stronę Głowna (przy szkole). 

Radny Chałubiec zapytał wójta, czy na wyremontowanej drodze na tzw. 

przydatkach w Woli Zbrożkowej jest tylko nawieziony piach. 

Wójt odpowiedział, że nie, że pod piaskiem jest nawieziony i ubity gruz. 

Sołtys wsi Rudniczek zwracając się do sołtysów oraz radnych powiedział, że 

jeżeli ktoś wybiera się do biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Aleksandrowie Łódzkim w sprawie dopłat, to musi znać datę 

wysłania wniosku, bo inaczej nic się tam nie załatwi. 

Sołtys wsi Ziewanice Jan Danych zwracając się do wójta powiedział, że podczas 

zbierania podatków mieszkańcy jego wsi zgłaszali złą jakość wody dostarczanej 

z wodociągu. 

Sołtys wsi Bronisławów potwierdził, że na terenie jego wsi jest to samo. 

Sołtys wsi Wola Lubiankowska Genowefa Jankowska zgłosiła sprawę zniszczeń 

w uprawach spowodowanych przez dziki. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa jest znana radnym i władzom 

Gminy, ale jest problem, ponieważ rolnicy nie zgłaszają szkód do Kół 

Łowieckich, które tym się zajmują. Dodał, że są również problemy stwarzane 

przez rolników przy stawianiu na ich polach tzw. ambon dla myśliwych. 

Powiedział, że rolnicy na to nie wyrażają zgody. 

Radny Mikołajczyk stwierdził, że jest rzeczywiście problem z dzikami, bo np. w 

Lubiankowie ich nie było a teraz są. 

Radny Piotr Kierus zwracając się do wójta powiedział, że przy drodze biegnącej 

od torów do drogi nr 14 we wsi Kamień wyrastają samosiejki. Dodał, że jest 

prośba o ich wycięcie. 

Radny Jerzy Cybulski zapytał wójta, czy w tym roku będzie zrobiony odcinek 

drogi we wsi Piaski Rudnickie. 

Wójt odpowiedział, że tak. 

Radny Władysław Mikołajczyk zaprosił wszystkich radnych na uroczystość 70-

lecia powstania OSP w Lubiakowie. 

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poinformował zebranych, że będzie 

pełnił dyżur w UG Głowno w dniu 6 czerwca od godz. 16
30

.     

Więcej pytań i uwag nie było.  

Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący 

Łukasz Łukasik o godz. 17
16

 zakończył XXXI 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 


