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Głowno, dn. 18 lipca 2017 r. 

OR.0002.18.2017 

 

Protokół nr XXXIII/2017 
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 18 lipca 2017 roku 

w sali Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. 

 

Ustawowa liczba radnych – 15 

                                                                        Faktyczna liczba radnych  

                                                                                        w dniu odbycia sesji – 15 

Liczba radnych obecnych – 13 

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. 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

               - 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. Informacja Wójta Gminy Głowno o działalności między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 

2017 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2017-

2026. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

 

Ustalenia. 

 

Ad.1. 

        Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  10
00

 

otworzył XXXIII w obecnej kadencji sesję Rady i po powitaniu obecnych 

oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych 

(na ustawową liczbę 15 radnych), co stanowi kworum niezbędne do 

podejmowania prawomocnych uchwał.  

 

Ad.2. 
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         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 przyjęcie porządku 

obrad pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad XXXIII sesji - 12 głosami „za”, 

na 12 radnych obecnych i uczestniczących w głosowaniu. 

 

Ad.3. 

       W tym punkcie obrad przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie 

głosu Wójta Gminy Głowno. 

Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak. 

Wójt Marek Jóźwiak przedstawił zebranym informację o swojej działalności w 

okresie od 26 czerwca 2017 r. szczegółowo omawiając spotkania, w których 

uczestniczył (zał. nr 2 do protokołu). 

Dyskusja. 

Radny Jarosław Chałubiec zapytał o sprawę rozbiórki budynku po byłym 

sklepie w Woli Zbrożkowej. 

Sekretarz Gminy Jolanta Szkup odpowiedziała, że tak jak już mówiła właściciel 

tego budynku przymierza się do prac rozbiórkowych. Wyjaśniła, że Wojewoda 

Łódzki przekazał Gminie Głowno działkę a pobudowany na niej sklep jest 

własnością Gminnej Spółdzielni.   

Radny Chałubiec zapytał, czy działki po sklepie i byłej zlewni Gmina będzie 

mogła w przyszłości sprzedać lub przekazać jakiejś organizacji lub 

stowarzyszeniu. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jest to jedna działka. Odnosząc się do jej 

zagospodarowania powiedziała, że jeszcze nie została podjęta decyzja odnośnie 

jej sprzedaży lub przekazania. Dodała, że są rozważane różne możliwości. 

Wójt Marek Jóźwiak poinformował radnych o negatywnej opinii Starostwa 

Powiatowego w Zgierzu odnośnie zamontowania na zakręcie (rozwidleniu) 

drogi biegnącej w stronę Glinnika i Bronisławowa (w lesie ) lustra. 

Radny Chałubiec zapytał, czy jest decyzja na zamontowanie takiego lustra przy 

wyjeździe z Woli Zbrożkowej na ul. Bielawską. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że decyzja w tej sprawie jest pozytywna, ale 

żadnych kroków do chwili obecnej nie podjęto. 

Radny Władysław Mikołajczyk zapytał, czy podjęto jakąś decyzję odnośnie 

postawienia takiego lustra w Ostrołęce przy wyjeździe na drogę powiatową 

(przy krzyżu).  

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że taka potrzeba nie została zgłoszona. 

Radny Mikołajczyk powiedział, że on zgłaszał, ponieważ jest to bardzo 

niebezpieczne miejsce i wielu mieszkańców Ostrołęki i Lubiankowa zwracało 

się do niego z prośbą w tej sprawie. 
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Radna Soczyńska zapytała, czy można się odwołać od decyzji w sprawie 

postawienia lustra na rozwidleniu drogi w stronę Bronisławowa.  

Wójt odpowiedział, że można. 

Sekretarz Gminy dodała, że właśnie teraz powinna przyjechać na to miejsce 

komisja ze Starostwa i spróbować na tym zakręcie skręcić na Bronisławów. 

Powiedziała, że ona dzisiaj miała z tym duże trudności. 

Przewodniczący Rady odniósł się do sprawy budowy dróg z mat gumowych, o 

której w swojej informacji wspomniał wójt. Powiedział, że według niego w ten 

sposób można by robić drogi dojazdowe do pól. 

Wójt odpowiedział, że jednak powinno się tak robić właśnie na większych 

drogach, ponieważ na ten cel są dużo większe środki do pozyskania. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że może trzeba zapytać mieszkańców, gdzie 

taką drogę można by było zrobić. 

Wójt powiedział, że według niego są dwie takie drogi na terenie Gminy, już 

utwardzone. 

Więcej uwag i pytań odnośnie przedstawionej informacji nie było. 

 

Ad.4. 

         W tym punkcie Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2017 rok.  

Poproszona przez prowadzącego obrady o wyjaśnienia do projektu uchwały 

Skarbnik Gminy powiedziała, że dokonuje się w nim zwiększenia budżetu 

Gminy Głowno na 2017 r. po stronie wydatków o kwotę 460.000 zł z 

przeznaczeniem na remont dróg gminnych (wydatki majątkowe w dziale 

„Transport i łączność” –drogi publiczne gminne) zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

uchwały. Dodała, że w związku ze zwiększeniem wydatków zmieniają się 

załączniki nr 4 i 6 w uchwale nr XXVII/147/16 Rady Gminy Głowno z dnia 30 

grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głowno na 2017 rok 

zgodnie z   się  załącznikiem nr 2 i 3 niniejszej uchwały. Omówiła szczegółowo 

zmiany w załącznikach. 

Wójt Marek Jóźwiak podał kwoty, jakie zaproponowały poszczególne firmy   w 

swoich ofertach przetargowych na remont dróg gminnych (położenie nowych 

nakładek asfaltowych). Powiedział, że po konsultacjach i rozmowach z wójtami 

i starostą zdecydował się na wybór firmy Drogomex z Pruszkowa. 

Dyskusja. 

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik stwierdził, że on osobiście nie nalega na 

podjęcie decyzji, ale sam by zdecydował się na unieważnienie tych przetargów z 

powodu zbyt wysokich według niego kosztów w przedłożonych ofertach, tak jak 

to zrobił Starosta. Zapytał, ile jeszcze zostało wolnych środków w budżecie. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że 45.000 zł. 

Przewodniczący Rady zauważył, że jeżeli przyjmiemy tą uchwałę to trzeba 

„trzymać kciuki”, aby nie wypadło coś niespodziewanego, bo nie mielibyśmy 

środków, aby temu czemuś zaradzić. Dodał, że nie może tak być, że wykonawca 
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dyktuje nam warunki. Powiedział, że można by tą inwestycję zostawić do 

wykonania w przyszłym roku, bo ceny być może spadną.   

Radny Piotr Kałuża stwierdził, że należy się zastanowić, czy w przyszłym roku 

wykonawcy obniżą swoje ceny. Dodał, że jemu wydaje się, że nie, ponieważ 

ruszą budowy autostrad oraz dróg szybkiego ruchu i dlatego jest za podjęciem 

tej uchwały. 

Rady Eligiusz Dąbek powiedział, że jest przeciwny odrzuceniu tej inwestycji 

(przebudowa drogi w Mąkolicach), ponieważ jest to duża inwestycja, na którą 

można pozyskać sporo środków a także dlatego, że droga ta nie była naprawiana 

z uwagi na zaplanowany jej remont. 

Radna Dorota Kulawczyk również opowiedziała się za remontem tej drogi, 

ponieważ po rozmowach z wieloma osobami zauważany jest wzrost kosztów 

budowy dróg. Dodała, że według niej te koszty będą wzrastać z roku na rok i 

dlatego uważa, że należy tą inwestycję wykonać. 

Radny Jarosław Chałubiec stwierdził, że tak naprawdę nikt nie wie, dlaczego tak 

wzrosły koszty remontów dróg. Dodał, że on będzie głosował za, ale chciałby, 

aby w przyszłym roku skierować środki na remonty w mniejszych 

miejscowościach. Poinformował zebranych, że w sierpniu będzie wnioskował za 

przejęciem od Starostwa Powiatowego w Zgierzu części drogi przebiegającej 

przez wieś Wola Zbrożkowa. 

Przewodniczący Rady zapytał wójta, czy w związku z przeniesieniem tych 

środków nadal jest deklaracja, że Gmina nie zaciągnie kredytu. 

Wójt odpowiedział, że tak. 

Wobec braku dalszych pytań i uwag przewodniczący Rady odczytał a następnie 

poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Głowno na 2017 rok 11 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 0 ”wstrzymał się” – na 

13 radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 3 do 

protokołu). 

 

Ad. 5. 

            W tym punkcie porządku obrad Rada zajęła się rozpatrzeniem projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2017-2026. 

Skarbnik Gminy powiedziała, w związku z wprowadzonymi zmianami w 

przyjętej wcześniej uchwale należy również dokonać zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Głowno. Omówiła pokrótce te zmiany. 

Pytań i uwag do przedłożonego projektu uchwały nie było. 

W związku z powyższym przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody radnych, 

aby nie czytał całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2017-2026 11 głosami „za” i 2 
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„wstrzymał się” – na 13 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w 

głosowaniu (zał. nr 4 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. 

Wójt Marek Jóźwiak poinformował Radnego Mikołajczyka, że w biurze Rady 

Gminy Głowno jest odpowiedź dla niego na zapytanie postawione na ostatniej 

sesji dot. jego sytuacji jako radnego w odniesieniu do przepisów ustawy o 

działalności gospodarczej. 

Radny Marek Zgierski zaapelował do wójta, aby ponowił prośbę do Starosty o 

postawienia lustra na zakręcie drogi powiatowej w lesie. 

Radna Dorota Kulawczyk poprosiła o pomalowanie farbą odblaskową barierki 

przy drodze w Woli Mąkolskiej. 

Radny Jarosław Chałubiec mając na uwadze duży problem z wyrzucaniem 

śmieci do lasu w Woli Zbrożkowej zaapelował ponownie o rozważenie 

zainstalowania (w porozumieniu z Nadleśnictwem) foto pułapek. 

Radny Jerzy Cybulski po raz kolejny zgłosił problem z osobami, które 

dokarmiają bezpańskie psy we wsi Piaski Rudnickie. 

Sekretarz Gminy Jolanta Szkup poinformowała radnych o wizycie z-cy 

Komendanta Komisariatu Policji w Głownie w sprawie dofinansowania zakupu 

radiowozu. Zapytała, czy będzie jakaś decyzja Rady w tej sprawie. 

Wójt Marek Jóźwiak dodał, że rozmawiał o tej sprawie z Burmistrzem Głowna, 

który poinformował go, że Miasto Głowno przekaże na ten cel 25 tys. zł.  

Przewodniczący Łukasz Łukasik aby wypracować decyzję Rady w tej sprawie 

zarządził głosowanie.  

Rada Gminy Głowno opowiedziała się za dofinansowaniem zakupu radiowozu 

dla Komisariatu Policji w Głownie kwotą 10 tys. zł – 13 głosów „za”.  

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w tej sprawie zostanie 

przygotowany na następną sesję. 

Radny Mieczysław Dałek poinformował wójta o problemie z podjazdem pod 

most w Boczkach Domaradzkich. Powiedział, że tworzy się tam dziura i narusza 

się konstrukcja mostu.  

Radny Radosław Olejniczak zgłosił potrzebę remontu drogi w Mięsosni (k. 

posesji p. Suszki). 

Radny Mikołajczyk wskazał na potrzebę dołożenia 1 kręgu do przepustu pod 

drogą przy posesji p. Mikulskiego w Lubiankowie. 

Wójt Marek  Jóźwiak odnosząc się do sprawy podjętych na sesji uchwał 

stwierdził, że była to decyzja trudnią zarówno dla niego jak i dla radnych. 

Dodał, że będzie się starał, aby jednak zrealizować wszystkie zaplanowane na 

ten rok inwestycje gminne.     
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Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący 

Łukasz Łukasik o godz. 10
45

 zakończył XXXIII 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 
 


