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Głowno, dn. 26 czerwca 2017 r. 

OR.0002.17.2017 

 

Protokół nr XXXII/2017 
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 26 czerwca 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, 

- inspektor koordynator ds. infrastruktury technicznej w UG Głowno 

Tomasz Kubiak, 

- radca prawny UG Głowno Iwona Urban, 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

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

               - dyrektor Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim Krzysztof Fortuna, 

               - dyrektor Zespołu Szkół w Lubiankowie Agnieszka Czubiak, 

               - dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Mąkolicach Wioletta  

               Przyżycka, 

               - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej  

               Monika Szczęsny, 

               - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie Edyta  

               Kaczmarska,  

                - 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 wykonania budżetu gminy Głowno za 2016 rok i 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu: 



2 

 

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Głowno za 2016 rok, 

- informacja o stanie mienia komunalnego Gminy, 

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Głowno za 2016 rok, 

- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Głowno.    

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

Głowno na 2016 rok. 

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

rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2017-

2026. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

 

Ustalenia. 

 

Ad.1. 

        Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  14
35

 

otworzył XXXII w obecnej kadencji sesję Rady i po powitaniu obecnych 

oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 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. 

Wójt Marek Jóźwiak zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punkt 

w brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 

2017 rok. Poprosił, aby był to punkt 9 porządku obrad. Wyjaśnił, że wychodzi 

do Rady z tym projektem uchwały, ponieważ wpłynęły kilka dni temu do UG 

Głowno środki od Wojewody Łódzkiego na dokończenie adaptacji budynku 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej. Dodał, że 

koniecznym jest wprowadzenie tych środków do budżetu Gminy. 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Wójta Gminy Głowno dot. zmiany 

porządku obrad pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno odniosła się do wniosku wójta pozytywnie – głosując 15 

głosów „za”. 

Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 

obrad po wprowadzonej zmianie. 
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Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad XXXII sesji z wprowadzoną 

zmianą jednogłośnie - 15 głosów „za”.  

 

Ad.3. 

            Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że 

protokół z XXXI sesji odbytej w dniu 31 maja 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 XXXI sesji. 

Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XXXI sesji odbytej w dniu 31 maja 

2017 roku jednogłośnie - 15 głosami „za”, (na 15 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 19 czerwca 2017  roku a w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków 

Komisji oraz Wójt Gminy Głowno Pan Marek Jóźwiak, Sekretarz Gminy Pani 

Jolanta Szkup i Skarbnik Gminy Pani Cezara Stokowska. Dodała, że w 

posiedzeniu uczestniczył również przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz 

Łukasik. Poinformowała zebranych, że Komisja w pierwszym punkcie 

posiedzenia po zmianie porządku obrad wysłuchała informację nt. 

funkcjonowania Ośrodka Upowszechniania Kultury i Biblioteki Publicznej w 

Bronisławowie w okresie wakacji, w tym dot. repertuaru imprez, godzin 

otwarcia, form zajęć dla dzieci i młodzieży, którą przekazała Komisji Pani 

Agnieszka Grzegdala, specjalista ds. kultury w UG Głowno. Powiedziała, że 

podczas dyskusji Komisja dowiedziała się, że w wakacyjnych zajęciach na 

przestrzeni ostatnich lat uczestniczy ok. 20 – 25 dzieci i są to dzieci przeważnie 

z okolic Bronisławowa. Dodała, że Komisja dowiedziała się również, że w 

wyjazdach na basen lub do ZOO bierze udział nawet 50 dzieci (młodsze razem z 

rodzicami), które płacą tylko za bilet wejścia. Poinformowała zebranych, że 

informacja dot. zajęć wakacyjnych przekazywana jest do gminnych placówek 

oświatowych oraz do lokalnej prasy a także umieszczana jest na stronie 

internetowej Gminy Głowno. Następnie powiedziała, że w drugim punkcie 

posiedzenia omówione zostało sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Głowno za 2016 rok, które przedstawiła Skarbnik Gminy, która w skrócie 

omówiła dochody i wydatki w poszczególnych działach budżetu a także wydatki 

inwestycyjne, stan należności i zobowiązań oraz przychody i rozchody. Dodała, 

że w dyskusji członkowie Komisji pytali o sprawę zaległości w opłatach za 
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odbiór odpadów komunalnych i podejmowanych kroków w celu odzyskania 

tych należności a Skarbnik Gminy wyjaśniała Komisji poruszoną przez 

przewodniczącego Rady sprawę zmian w budżecie dokonywanych w ciągu 

roku. Poinformowała uczestników sesji, że Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień 

dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2016 rok oraz po 

zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla 

Wójta Gminy Głowno pozytywnie go zaopiniowała głosując jednogłośnie 6 

głosami „za” (na 6 członków komisji obecnych na posiedzeniu i biorących 

udział w głosowaniu). Powiedziała, że w „sprawach różnych” wójt 

poinformował Komisję o swojej bieżącej działalności oraz podejmowanych 

decyzjach, członkowie Komisji zgłaszali potrzeby w zakresie wycięcia gałęzi 

drzew wchodzących w drogę (Mąkolice), pomalowania barierki  na zakręcie 

drogi przy wiadukcie (Wola Mąkolska) a także uprzątnięcia gałęzi po wycince 

przydrożnych drzew (Antoniew). Dodała, że Komisja została również 

poinformowana o propozycji zwiększenia wydatków o 20 tys. zł na bieżące 

utrzymanie dróg w projekcie uchwały dot. zmian budżetu i w budżecie Gminy 

Głowno na 2017 rok, która będzie procedowana na dzisiejszej sesji. 

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 i w posiedzeniu uczestniczyło 7 

członków Komisji a ponadto Wójt Marek Jóźwiak, Sekretarz Gminy Jolanta 

Szkup oraz Skarbnik Gminy Głowno Cezara Stokowska. Powiedział, że w 

pierwszym punkcie Komisja po zmianie porządku obrad na prośbę Wójta zajęła 

się rozpatrzeniem „spraw różnych”, w którym poinformował on Komisję o 

podjętych działaniach i decyzjach w swojej bieżącej działalności. Dodał, że wójt 

mówił o przygotowaniach do wspólnego przetargu na zaplanowane na ten rok 

inwestycje drogowe, o zakończonym remoncie dróg gruntowych, o 

zamówionych zbiornikach na ujęcie wody w Lubiankowie a także o pracach 

przy projektach na przyłącza wodociągowe do gospodarstw w 4 wsiach, które 

tej wody jeszcze nie mają. Powiedział, że wójt poinformował również Komisję 

o przyznaniu przez Urząd Marszałkowski małych grantów dla wsi Mąkolice i 

Boczki Domaradzkie a także o mających się odbyć uroczystościach związanych 

z powstaniem OSP we wsi Boczki Domaradzkie (100-lecie) i Lubiankowie (70-

lecie). Następnie przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i 

Rolnictwa poinformował zebranych, że w drugim punkcie posiedzenia Komisja 

omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2016 rok. 

Powiedział, że  Skarbnik Gminy omówiła w skrócie dochody i wydatki w 

poszczególnych działach i rozdziałach budżetu oraz wydatki inwestycyjne, stan 

należności i zobowiązań oraz przychody i rozchody. Dodał, że Skarbnik Gminy 

podkreśliła w swojej informacji fakt, że Gmina w 2016 roku pozyskała z 
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zewnątrz znaczną kwotę środków w wysokości 2.341.124 zł a także wskazała, 

że jest to kolejny rok, w którym Gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów i 

pożyczek a inwestycje realizowane były ze środków własnych i dotacji. 

Powiedział, że Skarbnik   wskazała również na duże trudności, jakie ma Gmina 

z uzyskaniem wpływów z tytułu opłat za odbiór śmieci mimo wysyłania 

licznych upomnień. Dodał, że w dyskusji padły propozycje, aby informacje o 

dłużnikach podawać do Banku Informacji Kredytowej, bo zalegający 

niejednokrotnie mają ukryte dochody, pytano również o sprawę mienia 

komunalnego, o to, czy Gmina ma jeszcze do skomunalizowania jakieś działki. 

Poinformował zebranych, że po dyskusji Sekretarz Gminy przedstawiła Komisji 

uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu 

Gminy Głowno na 2016 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy oraz wniosek Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady Gminy Głowno 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Głowno za 2016 rok. Powiedział, że 

Komisja w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Głowno za 2016 rok – 7 głosami „za”. Dodał, że w „sprawach różnych” 

Sekretarz Gminy wyjaśniła członkom Komisji niejasności, które radni zgłaszali 

na ostatniej sesji w trakcie dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2017 rok a Radny Olejniczak poruszył 

sprawę dofinansowania zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Głownie. 

Powiedział, że po wyjaśnieniach i dyskusji Komisja opowiedziała się za 

dofinansowaniem Komisariatu kwotą 10 tys. zł, 6 głosami „za” i 1 

„wstrzymującym się”. 

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 8 czerwca br., na którym 

rozpatrzyła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 

2016 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu. Powiedział, że te dokumenty 

przedstawiła Komisji Skarbnik Gminy zwracając uwagę członków Komisji na 

wykonanie dochodów (101%) i wydatków (94%), na fakt pozyskania znacznych 

środków finansowych z zewnątrz (2.341.124 zł) oraz na fakt, że jest to kolejny 

rok, w którym Gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek a inwestycje 

realizowane są ze środków własnych i dotacji. Dodał, że Skarbnik Gminy 

omówiła również wydatki inwestycyjne, stan należności i zobowiązań oraz 

przychody i rozchody, ale wskazała również na duże trudności, jakie ma Gmina 

z uzyskaniem wpływów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych. 

Powiedział, że Komisja podczas rozpatrywania sprawozdania pod kątem 

wydatków przeanalizowała wybrane dokumenty finansowe w dziale 400 

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, dziale 801 

„Oświata i wychowanie oraz dziale 600 „Transport i łączność”. Dodał, że 
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Komisja nie wniosła uwag do przedłożonych dokumentów. Powiedział, że w 

kolejnym punkcie posiedzenia Komisja omówiła sprawę stanu mienia 

komunalnego. Następnie stwierdził, że po rozpatrzeniu sprawozdania 

finansowego, sprawozdania Wójta Gminy Głowno z wykonania budżetu za 

2016 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz po zapoznaniu się z 

informacją o stanie mienia komunalnego Komisja Rewizyjna postanowiła 

wystąpić do Rady Gminy Głowno z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie 

sprawozdania i udzielenie absolutorium wójtowi z tego tytułu. Odczytał uchwałę 

Komisji Rewizyjnej z dnia 8 czerwca w tej sprawie (zał. nr 3 do protokołu). 

Dodał, że uchwałę Komisja podjęła jednogłośnie. Poinformował zebranych, że 

Komisja wypracowała również projekt uchwały Rady Gminy Głowno w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Głowno  oraz opinię w sprawie wykonania 

budżetu Gminy Głowno za 2016 rok, która stanowi uzasadnienie do uchwały. 

Powiedział, że w „sprawach różnych” została wyjaśniona sprawa faktury za 

wykonanie obudowy studni i wykonanie kopca na ujęciu wody w Mąkolicach, 

odniesiono się do sprawy dofinansowania zakupu radiowozu dla Komisariatu 

Policji w Głownie (10 tys. zł – 6 głosów za, 1 przeciw) a także zgłaszane były 

problemy do rozwiązania dotyczące mieszkańców Gminy.     

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 13 czerwca 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. 

 

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 maja 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. Na wstępie sam zapytał wójta o poruszoną 

przez niego kilka miesięcy temu sprawę (pytanie) dot. ponoszonych przez 

Gminę kosztów wysłanych listów. 

Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Gminy, która powiedział, że ma odpowiedź na 

to pytanie na piśmie. Wręczyła przewodniczącemu tą informację. 
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Następnie głos zabrał Radny Władysław Mikołajczyk, który zapytał radcę 

prawnego UG Głowno Panią Iwonę Urban, czy oferentom przysługuje 

odwołanie od decyzji Komisji Konkursowej. Dodał, że chodzi w tym przypadku 

o ocenę Komisji odnośnie złożonych ofert na prowadzenie Środowiskowego 

Domu Samopomocy. 

Pani Urban zapytała, czy jest to pytanie od oferenta. 

Radny Mikołajczyk odparł, że nie, że jest to pytanie od niego, jako radnego. 

Dodał, że chyba ma prawo jako radny mieć pytanie do wójta. Powiedział, że w 

zarządzeniu wójta powołującym Komisję Konkursową a konkretnie w 

załączniku do zarządzenia jest zapis, że od rozstrzygnięcia Komisji nie ma 

odwołania.  Stwierdził, że dla niego wygląda to tak, jakby konkurs miał być 

ustawiony, bo inne podmioty nie mogą się odwołać. Dodał, że według niego jest 

to niesprawiedliwe. 

Radca prawny UG Głowno odpowiedziała, że sprawdzi dokładnie zapisy 

zarządzenia, ale według niej przysługuje prawo do odwołania się. 

Następnie Radny Mikołajczyk zwracając się do wójta zapytał, czy uzgadniał z 

przewodniczącym Rady przekazanie jednostce OSP parku w Lubiankowie. 

Wójt odpowiedział, że sprawa przekazania parku była omawiana na 

posiedzeniach komisji stałych Rady i komisje wydały opinie w tej sprawie. 

Radny Mikołajczyk stwierdził, że jego pytanie wynika z stad, że według niego 

dzisiaj powinien być odwołany z funkcji radnego i powinno go nie być na 

posiedzeniu Rady. Dodał, że sytuacja jest podobna do zaistniałej w Mieście 

Głowno, gdzie Burmistrz był we władzach OSP, która zarządzała mieniem 

gminy i w tej chwili toczy się sprawa jego odwołania. Dodał, że zarządzeniem 

wójta z 9 maja 2017 roku Gmina przekazała OSP Lubianków w użyczenie 

majątek Gminy, czyli zachodzi sytuacja podobna do powstałej w Mieście 

Głowno.       

Radca prawny zwracając się do Radnego Mikołajczyka zapytała, czy będąc 

radnym już kilka kadencji dopiero teraz to zauważył. 

Radny Mikołajczyk odparł, że do tej pory OSP Lubianków nie korzystała z 

mienia gminnego. Dodał, że jeżeli by podpisał umowę, to byłaby podstawa do 

jego odwołania z funkcji radnego. Stwierdził, że według niego robi się jakieś 

podchody, aby go usunąć z Rady. 

Sekretarz Gminy zauważyła, że umowa na użyczeniu do tej pory nie została 

podpisana. 

Radny Mikołajczyk odparł, że zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

i jeżeli to zarządzenie „poszło” by do Wojewody, to on automatycznie jest 

odpowiedzialny za sytuację jaka powstała. Dodał, że to z zarządzenia wójta już 

wynika, że są powody do jego odwołania. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że według niego nie do końca tak musi być, 

ponieważ radny nie czerpie z faktu przekazania w użyczenie parku korzyści i nie 

będzie czerpał a także nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z 
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parkiem. Zwracając się do władz Gminy poprosił o pomoc Urzędu w tej 

sprawie. 

Wójt Marek Jóźwiak zauważył, że sprawa została załatwiona po myśli władz 

OSP Lubianków i nie bardzo rozumie sugestie radnego. 

Radny Chałubiec zapytał Radnego Mikołajczyka, czy to jest oficjalne zapytanie  

odnośnie jego sytuacji w tej sprawie.    

Przewodniczący Rady wziął tą sprawę na siebie i powiedział, że składa 

zapytanie do wójta, czy zachodzi w tej sprawie konflikt interesów między 

zarządzeniem wójta a zaistniałą sytuacją Radnego Mikołajczyka. 

Radny Mieczysław Dałek zgłosił zastrzeżenie, że UG Głowno nie informuje 

radnych o prowadzonych pracach na terenie danego sołectwa. 

Więcej pytań nie było.     

 

  

Ad.7. 

         Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik realizując porządek obrad w tym 

punkcie poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy Głowno. 

Wójt Marek Jóźwiak przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu 2016 roku 

(zał. nr 5 do protokołu). 

Pytań do przedstawionego sprawozdania nie było. 

Informację o stanie mienia komunalnego gminy na koniec 2016 roku 

przedstawiła Sekretarz Gminy Jolanta Szkup. 

Prowadzący obrady zapytał, czy są jakieś pytania odnośnie stanu mienia 

komunalnego Gminy. 

Radny Władysław Mikołajczyk zwrócił uwagę na brak w przedstawionej 

informacji działki w Woli Lubiankowskiej (świetlica wiejska).  

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że Gmina nie jest właścicielem tej działki, 

tylko jej użytkownikiem. 

Radny Mikołajczyk zapytał o sprawę własności działki pod budynkiem sklepu w 

Lubiankowie. Powiedział, że od kilku lat pyta się o jej stan prawny. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że Gmina stara się o skomunalizowanie tej 

działki, trwają procedury, na które nie mamy wpływu. Dodała, że odzyskaliśmy 

już wiele nieruchomości, ale sprawy ciągną się bardzo długo. 

Więcej pytań i uwag odnośnie stanu mienia komunalnego nie było.      

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zauważył, że sprawozdania finansowe 

oraz z wykonania budżetu za 2016 rok były szczegółowo omawiane na 

posiedzeniach komisji stałych Rady i na wszystkich uzyskały pozytywną opinię. 

Odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o 

sprawozdaniu Wójta Gminy Głowno z wykonania budżetu za 2016 rok oraz 

projekt uchwały Rady Gminy Głowno w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głowno za 

2016 rok. 
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Zapytał, czy są jakieś uwagi lub pytania odnośnie przedstawionego projektu 

uchwały.                  

Nie było. 

W związku z powyższym przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poddał projekt 

uchwały w w/w sprawie pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głowno za 

2016 rok 11 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymał się” – na 15 radnych 

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

protokołu). 

Następnie przewodniczący Rady przystępując do procedury udzielenia 

absolutorium wójtowi przypomniał, że Komisja Rewizyjna w dniu 8 czerwca br. 

wystąpiła do Rady Gminy Głowno z wnioskiem (w formie uchwały) o 

udzielenie absolutorium wójtowi za 2016 rok. Dodał, że do wniosku dołączona 

została opinia Komisji o wykonaniu budżetu Gminy Głowno za 2016 rok 

stanowiąca uzasadnienie do wniosku (projektu uchwały). Odczytał tą opinię a 

następnie uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Głowno za 2016 rok (bez zastrzeżeń). Następnie odczytał projekt 

uchwały Rady Gminy Głowno w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Głowno i w związku z brakiem pytań i uwag poddał go pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Głowno 11 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymał się i 1 „przeciw” -  na 15 

radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 7 do 

protokołu). 

Przewodniczący Rady pogratulował wójtowi uzyskanego absolutorium i życzył, 

aby tak było również w przyszłym roku. 

Wójt Marek Jóźwiak podziękował radnym za udzielone absolutorium. 

Podziękował również najbliższym współpracownikom, kierownikom jednostek 

organizacyjnych gminy oraz sołtysom. 

 

Ad.8. 

      W tym punkcie obrad oraz w następnych Rada Gminy Głowno przystąpiła 

do rozpatrywania projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie Gminy 

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

na 2017 rok. 

Poproszona przez prowadzącego obrady o wyjaśnienia Skarbnik Gminy 

powiedziała, że jest to ta sama uchwała, której Rada nie podjęła na sesji w maju. 

Przypomniała, że w tym projekcie zwiększa się budżet po stronie dochodów i 

wydatków o kwotę 8.081 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu 

Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników. Powiedziała, że zwiększa się równie budżet po 
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stronie wydatków o kwotę 356.853 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i 

majątkowe (omówiła, w których działach dokonuje się zwiększenia wydatków).      

 Dodała, że w tym projekcie uchwały w stosunku do omawianego w maju 

zostały zwiększone wydatki w dziale „Transport i łączność” o 20 tys. zł na 

bieżące utrzymanie dróg gminnych. Powiedziała, że wynika to z dużego 

wykonania wydatków w tym dziale budżetu. 

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

Wobec powyższego przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody radnych, aby 

mógł nie czytać całej uchwały poddał ją 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 8 do 

protokołu). 

 

Ad.9. 

          Kolejny rozpatrywany przez Radę projekt uchwały dotyczył zmian 

budżetu Gminy Głowno na 20117 rok. 

Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienia do uchwały Skarbnika Gminy. 

Skarbnik Gminy, Cezara Stokowska poinformowała zebranych, że w tym 

projekcie uchwały zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o 

kwotę 680.000 zł.  Dodała, że jest to dotacja z Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dokończenie 

adaptacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej”. 

Powiedziała, że wójt mówił już o tej sprawie na początku sesji.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś pytania lub uwagi do 

przedstawionego projektu uchwały. 

Nie było. 

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

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w zmian budżetu Gminy Głowno na 2017 

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

biorących udział w głosowaniu (zał. nr 9 do protokołu). 

 

Ad.10. 

           Następny rozpatrywany przez Radę projekt uchwały dotyczył zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Głowno na lata 2017-2026. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że na skutek podjętych wcześniej zmian w 

budżecie musimy te zmiany wprowadzić do wieloletniej prognozy finansowej. 

Dodała, że przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji nie uległy zmianie. 

Wójt Marek Jóźwiak stwierdził, że dochodzą do niego z tereny głosy na temat 

zadłużenia Gminy. Dodał, że mówi się o bardzo dużym zadłużeniu a to 

nieprawda, bo od wielu lat nie zaciągamy kredytów, spłacamy je bez zaciągania 

nowych. 
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Pytań i uwag nie było.  

W związku z powyższym przewodniczący Łukasz Łukasik poddał projekt 

uchwały w w/w sprawie pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2017-

2026 jednogłośnie - 15 głosami „za”, na 15 radnych uczestniczących w sesji i 

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

 

Ad.11. 

             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 nawiązując do składanych przez radnych apeli o 

wycięcie krzaków na zakręcie drogi biegnącej z Głowna w stronę Glinnika (w 

lesie) powiedział, że rozmawiał o tej sprawie z leśniczym, który oznajmił mu, że 

nie pozwoli wyciąć tam żadnego krzaczka. Dodał, że leśniczy sugerował, aby 

władze postawiły na zakręcie lustro w celu poprawy widoczności. 

Radny Jerzy Cybulski poinformował wójta, że na opuszczonej posesji w 

Piaskach Rudnickich jest coraz więcej bezpańskich psów i ktoś nocą przywozi 

tym zwierzętom jedzenie. Powiedział, że przy okazji ten ktoś karmi również 

rozmnażające się tam szczury i dlatego prosi o interwencję w tej sprawie. 

Radny Jarosław Chałubiec zwrócił się do wójta z prośbą o monitorowanie 

sprawy sklepu w Woli Zbrożkowej. Powiedział, że jest już czerwiec a nic tam 

się nie dzieje, właściciel rzeczy pozostawionych w sklepie nie pojawia się i tych 

rzeczy do tej pory nie zabrał.  

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że działka pod sklepem jest już Gminy a 

właściciel budynku, czyli Gminna Spółdzielnia obiecała go rozebrać. 

Sołtys wsi Kadzielin Elżbieta Michalak zapytała, czy firma odbierająca śmieci 

ma obowiązek zabrania śmieci z przystanku autobusowego.  Będąc przy głosie 

zaprosiła wójta do obejrzenia wykonanych prac remontowych wykonanych przy 

Domu Ludowym w Kadzielinie. 

Na pytanie dotyczące śmieci odpowiedziała Sekretarz Gminy Głowno. 

Powiedziała, że firma odbierająca śmieci ma obowiązek zabierania ich również 

z przystanków. Następnie poinformowała zebranych, że na terenie Gminy 

pracują robotnicy zatrudnieni w ramach robót publicznych. Dodała, że w chwili 

obecnej malują oni stację wodociągową w Mąkolicach i jak skończą to będą 

malować przystanki autobusowe. Poprosiła radnych i sołtysów o zgłaszanie 

potrzeb dot. wykonania jakichś niezbędnych prac na terenie Gminy. 

Radny Jarosław Chałubiec poruszył po raz kolejny sprawę zamontowania foto 

pułapek w miejscach nielegalnego wyrzucania śmieci. Powiedział, że jeżeli 

Gmina nie ma na to środków, to może weszłaby w porozumienie w tej sprawie z 

Nadleśnictwem.  
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Wójt Marek Jóźwiak nawiązując do działań szkodliwych i bezprawnych, które 

zdarzają się na terenie Gminy powiedział, że był kłopot z ciśnieniem wody na 

wodociągu zasilanym z ujęcia w Boczkach Domaradzkich. Dodał, że pobór 

zwiększył się na tym ujęciu 3-krotnie, ale po nagłośnieniu sprawy zużycie wody 

na tym wodociągu nagle spadło do wysokości normalnego poboru. Stwierdził, 

że ktoś prawdopodobnie podłączył się pod hydrant i pobierał wodę nielegalnie. 

Dodał, że niestety zdarzają się również takie sytuacje i w związku z tym uczula 

radnych oraz sołtysów, aby reagowali na te sprawy.    

Więcej pytań i uwag nie było.  

Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący 

Łukasz Łukasik o godz. 16
20

 zakończył XXXII sesję Rady Gminy Głowno. 

Na tym protokół zakończono. 

(pełny zapis sesji w wersji elektronicznej znajduje się w biurze Rady Gminy 

Głowno) 

 

Protokół sporządził: Obradom przewodniczył: 
 

    Ireneusz Furga Łukasz Łukasik 


