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Głowno, dn. 30 sierpnia 2017 r. 

OR.0002.19.2017 

 

Protokół nr XXXIV/2017 
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 30 sierpnia 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, 

               - 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 protokołów z poprzednich 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. Stan zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych 

zaplanowanych na 2017 rok. 

8. Rozpatrzenie podania Pana Tadeusza Kałuży w sprawie umorzenia 

należności za pobór wody. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w Władysławowie Popowskim. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 

oznaczonej działką ewidencyjną nr 202 w obrębie Gawronki w 

gminie Głowno poprzez wyłączenie z użytkowania. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej oraz 

uchwalenia jego statutu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z niektórych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania 

opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy 

Głowno uprawnień do stanowienia o ich wysokości. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla 

Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla 

Komisariatu Policji w Głownie. 

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

rok. 

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

Głowno na 2017 rok. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

 

Ustalenia. 

Ad.1. 

        Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  9
00

 

otworzył XXXIV 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. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie 

porządku obrad. 

Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad XXXIV sesji jednogłośnie - 14 

głosów „za”, na 14 radnych obecnych i biorących udział w głosowaniu.  

 

Ad.3. 

            Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że 

protokół z XXXII sesji odbytej w dniu 26 czerwca 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. 
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W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

przyjęcie protokołu z XXXII sesji. 

Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XXXII sesji odbytej w dniu 26 

czerwca 2017 roku jednogłośnie - 14 głosami „za”, (na 14 radnych 

uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu). 

Następnie przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XXXIII sesji odbytej 

w dniu 18 lipca 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 XXXIII sesji. 

Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XXXIII sesji odbytej w dniu 18 lipca 

2017 roku jednogłośnie - 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 28 sierpnia br., na którym po zmianie porządku obrad w 

pierwszej kolejności omówiła sprawy różne, w tym rozpatrzyła wniosek 

mieszkańca wsi Mąkolice w sprawie umorzenia opłat za wodę. Dodała, że po 

krótkiej dyskusji Komisja była przeciwna umorzeniu ale opowiedziała się za 

rozłożeniem tej zaległości na raty (na 5 lat). Powiedziała, że w tym punkcie 

również wójt przedstawił prośbę mieszkańca wsi Wola Mąkolska o odrolnienia 

części gruntów pod rozwój hodowli. Poinformowała, że także w tym punkcie 

Sekretarz Gminy omówiła projekty uchwał, które na dzisiejszej sesji będą 

rozpatrywane przez Radę Gminy Głowno. Dodała, że następnie Komisja 

realizując swój roczny plan pracy oraz porządek posiedzenia wyjechała w teren 

do gminnych szkół w celu dokonania oceny przygotowania szkół i przedszkoli 

do nowego roku szkolnego. Powiedziała, że pierwszą z odwiedzonych placówek 

był Zespół Szkół Publicznych w Mąkolicach, kolejną Zespół Szkół w Popowie 

Głowieńskim i na końcu Zespół Szkół w Lubiankowie. Powiedziała, że we 

wszystkich placówkach dyrektorzy oprowadzali Komisję po pomieszczeniach 

szkolnych wskazując, co było zrobione w czasie przerwy wakacyjnej oraz 

przedstawiali problemy, z którymi się borykają po wprowadzeniu reformy 

oświatowej (brak sal lekcyjnych, przestarzały sprzęt komputerowy).  

Dodała, że po odwiedzeniu wszystkich szkół Komisja stwierdziła, że są one 

przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 
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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 17 sierpnia br. Powiedział, że w pierwszym punkcie 

Komisja wysłuchała informację nt. funkcjonowania systemu odbioru odpadów 

komunalnych, którą przedstawiła Pani Kosiorek, młodszy referent ds. rozwoju 

gospodarczego w UG Głowno. Dodał, że w dyskusji poruszono sprawę 

utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zalecenie 

pokontrolne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska) oraz drugiej w 

tym roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji a także zadłużeń 

z tytułu zaległości w opłatach za odbiór śmieci.  Poinformował zebranych, że w 

podsumowaniu Komisja stwierdziła, że generalnie mieszkańcy Gminy nie 

skarżą się na funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych. 

Następnie przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i 

Rolnictwa poinformował zebranych, że w drugim punkcie posiedzenia Komisja 

zapoznała się z informacją nt. realizacji programu finansowania budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków, którą przedstawił Maciej Olejniczak, 

inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska w UG Głowno. Dodał, że 

w dyskusji członkowie Komisji zaprzeczyli pojawiającym się pogłoskom o 

trudnościach związanych z załatwieniem spraw związanych z otrzymaniem 

dotacji oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Powiedział, że 

członkowie Komisji wskazali na nikłe, jak na razie zainteresowanie 

mieszkańców otrzymaniem dotacji. Poinformował, że w sprawach różnych 

Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy omówiły projekty uchwał, które w dniu 

dzisiejszym na sesji będą przez Radę rozpatrywane a Wójt Marek Jóźwiak 

przedstawił krótką informację o swojej bieżącej działalności oraz o 

wyjazdowości i podjętych działach przez gminne jednostki OSP po przejściu 

przez teren Gminy nawałnicy. Dodał, że wójt przedstawił również Komisji 

wniosek jednego z mieszkańców wsi Mąkolice w sprawie umorzenia należności 

za pobór wody - Komisja opowiedziała się za nieumarzaniem tej należności 

tylko za rozłożeniem jej na raty do spłaty w przeciągu 5 lat. 

Uwag i pytań odnośnie 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 sierpnia br., na którym 

dokonała kontroli inwestycji drogowej pn. przebudowa drogi gminnej we wsi 

Mąkolice zrealizowanej w 2016 roku a także dokonała analizy pozyskanych 

środków zewnętrznych w 2015 roku z wyłączeniem środków pozyskanych na 

remont dróg. Powiedział, że Komisja skontrolowała takie dokumenty jak: 

protokół z rozstrzygnięcia przetargu, umowę z wykonawcą, protokół z odbioru 
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oraz faktury. Dodał, że po sprawdzeniu dokumentów oraz dodatkowych 

wyjaśnieniach udzielanych przez Skarbnika Gminy Komisja nie wniosła uwag 

do kontrolowanych dokumentów.  Powiedział, że z kontroli został sporządzony 

protokół, który został doręczony wójtowi, Skarbnikowi Gminy oraz 

przewodniczącemu Rady. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

poinformował zebranych, że po zapoznaniu się z informacją nt. ilości 

pozyskanych środków zewnętrznych w 2015 roku, którą przedstawiła Komisji 

Skarbnik Gminy wypowiedział taką konkluzję, że Gmina mało pozyskuje 

środków zewnętrznych na inne cele oprócz środków na remont dróg, ponieważ 

w większości to szkoły czy sołectwa występują o te środki. Dodał, że w 

„sprawach różnych” podobnie jak miało to miejsce na posiedzeniach innych 

komisji stałych rozpatrzono podanie-wniosek mieszkańca wsi Mąkolice o 

umorzenie należności za wodę,  wójt przedstawił krótkie sprawozdanie ze 

swojej bieżącej działalności, a Sekretarz i Skarbnik Gminy omówiły projekty 

uchwał, które będą rozpatrywane na dzisiejszej sesji.  

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 22 sierpnia 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. Następnie poinformował zebranych, 

że otrzymał pismo od rodziców dot. sytuacji jaka panuje w Zespole Szkół w 

Popowie Głowieńskim. Dodał, że pismo podpisane jest tylko do jego 

wiadomości a bez podpisów przekazuje Radzie i wójtowi. Zwracając się do 

dyrektora tej szkoły poprosił o informację, ile dzieci odeszło ze szkoły do 10 

września br. 

 

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 18 lipca 2017 r. szczegółowo omawiając spotkania, w których 

uczestniczył (zał. nr 3 do protokołu). 

Uwag i pytań do przedstawionej informacji nie było. 

Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak. 
 

Ad.6. 

            Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zapytał, czy ktoś z radnych ma 

jakieś interpelacje lub zapytania.  
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Nikt się nie zgłosił wobec powyższego sam złożył interpelację dot. utworzenia 

stanowiska ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (zał. nr 4 do protokołu). W 

interpelacji zadaje 3 pytania:  

1) czy poza zadaniami związanymi z promocją Gminy Głowno stanowisko, 

o którym mowa, zajmuje się również pozyskiwaniem środków 

zewnętrznych, tak jak zakładała jego pierwotna idea; 

2) które środki zewnętrzne zostały pozyskane dzięki stworzonemu 

stanowisku i w jakiej ilości; 

3) jak przedkładają się koszty utrzymania stworzonego stanowiska pracy na 

wymierne korzyści finansowe płynące z programów operacyjnych Unii 

Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł.  

Radny Jarosław Chałubiec poprosił przewodniczącego o możliwość odczytania 

oświadczenia. Po uzyskaniu zgody odczytał swoje oświadczenie(zał. nr 5 do 

protokołu). 

 

Ad.7. 

            Informację nt. stanu realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu 

drogownictwa i zaopatrzenia w wodę przedstawił inspektor-koordynator ds. 

infrastruktury technicznej w UG Głowno Tomasz Kubiak (zał. nr 6 do 

protokołu). 

Dyskusja, 

Radny Eligiusz Dąbek zapytał o szerokość pasa drogowego drogi Wola 

Mąkolska – Mąkolice. 

Tomasz Kubiak odpowiedział, że szerokość pasa asfaltu wynosi 4 m a poboczy 

po 50 cm. Dodał, że firma wykonująca remont tej drogi wytyczy pas drogowy. 

Radny Dąbek zwrócił się z prośbą do wójta, aby pozostały gruz po 

wybudowaniu przepustów na wspomnianej przez niego drodze wysypać na 

drogi gruntowe w rejonie Mąkolic. 

Tomasz Kubiak odpowiedział, że tak też będzie. Dodał, że firma wykonująca 

remont tej drogi zrobiła dużo więcej niż jest w specyfikacji. Dodał, że jak było 

to powiedziane wcześniej wykonała dwa przepusty na skrzyżowaniu dróg w 

Woli Mąkolskiej. 

Radny Piotr Kałuża zapytał o termin wykonania projektu na budowę wodociągu 

we wsi Feliksów. 

Tomasz Kubiak odpowiedział, że z aneksem będzie gotowy na 22 września br. 

Wójt Marek Jóźwiak odnosząc się do sprawy wytyczania pasa drogowego 

powiedział, że jedni mieszkańcy chwalą to, inni ganią. Dodał, czy ktoś dawniej 

pytał się o to stawiając ogrodzenie lub płot. Stwierdził, że słupki wytyczające 

pas drogowy pokażą jak to jest w rzeczywistości z tymi ogrodzeniami. 

Powiedział, że prawdopodobnie niektórzy mieszkańcy musieliby je przesuwać. 

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik stwierdził, że należy robić to przy okazji 

remontu danej drogi. Dodał, że może w ciągu 60 lat te sprawy zostały by 

uporządkowane.  
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Radny Eligiusz Dąbek ponowił prośbę o wytyczenie drogi Mąkolice – Jasionna. 

Sołtys wsi Wola Mąkolska Marek Szczepaniak zaapelował o postawienie lustra 

na zakręcie drogi w Woli Mąkolskiej, gdzie jest bardzo wąsko. 

Więcej pytań i uwag nie było.  

Rada Gminy Głowno nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionej informacji. 

 

Ad.8. 

           W tym punkcie obrad Rada Gminy Głowno przystąpiła do rozpatrzenia 

wniosku (podania) jednego z mieszkańców wsi Mąkolice odnośnie umorzenia 

zaległości za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia.  

Wójt Marek Jóźwiak wprowadzając zebranych w temat powiedział, że sprawa 

jest zanana wszystkim radnych, była omawiana na wszystkich posiedzeniach 

komisji stałych Rady. Przypomniał, że przy wymianie wodomierza u tej osoby 

okazało się, że różnica między podawanym stanem licznika a stwierdzonym 

przy jego wymianie jest bardzo duża (sprawdzano kilkakrotnie sprawność 

wodomierza). Powiedział, że naliczona kwota zaległości jest tak duża, że 

zgodnie z uchwałą Rady, to ona a nie wójt musi podjąć decyzję o sposobie 

załatwienia złożonego wniosku (podania). 

Radny Władysław Mikołajczyk zapytał, jak to się stało, że jest tak duże 

zadłużenie. 

Sekretarz Gminy Jolanta Szkup odpowiedziała, że wodomierz został 

zainstalowany w chwili oddania wodociągu do użytkowania, czyli bardzo 

dawno. Dodała, że prawdopodobnie osoba ta podawała stan licznika sołtysowi a 

ten na słowo zapisywał zużycie wody. 

Radny Piotr Kałuża zapytał, jakie kwoty za wodę płacił ten rolnik. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że niewielkie. 

Przewodniczący Rady zapytał wójta o czym ma rada zadecydować w tej 

sprawie. 

Wójt odpowiedział, że o tym, czy ma umorzyć zaległości, czy nie.  

Radny Kałuża powiedział, że jego zdaniem po spłaceniu zadłużenia temu 

rolnikowi można by umorzyć odsetki. 

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zwracając się do sołtysa wsi Mąkolice 

powiedział, aby poinformował tego mieszkańca, że odmowa umorzenia nie 

zamyka sprawy, że powinien on złożyć kolejne podanie o inny rodzaj spłaty. 

Stwierdził, że trzeba się trzymać trybu postępowania w takich przypadkach i 

jeżeli były umorzenia w takich sprawach, to w tym przypadku też należy się nad 

tym zastanowić. 

Radca prawny UG Głowno Iwona Urban powiedział, że Rada ustosunkowuje się 

do wniosku. Dodał, że osoba ta powinna złożyć kolejny wniosek np. o spłatę 

zadłużenia w ratach. 

Radny Radosław Olejniczak zauważył, że wójt umarzał zadłużenie w 

przypadkach zdarzeń losowych a w tym przypadku nic takiego nie zgłoszono. 

Więcej pytań i uwag do sprawy nie zgłoszono. 
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Rada Gminy Głowno w głosowaniu opowiedziała się przeciw umorzeniu, 

głosując – 1 głos „za” umorzeniem, 1 „wstrzymał się”, 13 głosów „przeciw”.  

Rada zasugerowała, aby rolnik złożył ponowny wniosek o rozłożenie zadłużenia 

na raty. 

 

Ad.9. 

           W tym punkcie oraz następnych Rada Gminy Głowno przystąpiła do 

rozpatrzenia projektów uchwał, które przedłożył Radzie wójt gminy. 

Pierwszy dotyczył wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Władysławowie 

Popowskim. 

Wyjaśnienia odnośnie tego projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy 

Jolanta Szkup, która powiedziała, że sprawa dotyczy nieruchomości, którą 

Gmina odzyskała od Skarbu Państwa, a którą użytkuje od wielu lat mieszkaniec 

Łodzi. Dodała, że nieruchomość zostanie wystawiona na sprzedaż w drodze 

przetargu. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w w/w 

sprawie pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w Władysławowie Popowskim jednogłośnie – 15 głosami „za”, 

na 15 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 

7 do protokołu). 

 

Ad.10. 

            Drugi projekt uchwały, którym zajęła się Rada dotyczył pozbawienia 

kategorii drogi gminnej oznaczonej działką ewidencyjną nr 22 w obrębie 

Gawronki w gminie Głowno poprzez wyłączenie z użytkowania.  

Poproszona o wyjaśnienia do projektu uchwały Sekretarz Gminy przypomniała, 

że z chęcią wykupu tej działki wystąpił do Rady mieszkaniec wsi Gawronki 

argumentując, że droga ta jest nieużytkowana a dzieli jego grunty. 

Poinformowała zebranych, że Gmina wystąpiła z wnioskiem do Zarządu 

Powiatu Zgierskiego o pozbawienie kategorii dróg i wyłączenie z użytkowania 

tej działki i wniosek został pozytywnie rozpatrzony. 

Pytań nie było. 

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

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie dotyczył pozbawienia 

kategorii drogi gminnej oznaczonej działką ewidencyjną nr 22 w obrębie 

Gawronki w gminie Głowno poprzez wyłączenie z użytkowania jednogłośnie – 

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

głosowaniu (zał. nr 8 do protokołu). 

 

Ad.11. 
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          Kolejny projekt, który rozpatrzyła Rada dotyczył zmiany uchwały w 

sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej 

oraz uchwalenia jego statutu. 

Wyjaśnienia do projektu uchwały przedstawiła radca prawny UG Głowno Pani 

Iwona Urban. Poinformowała ona zebranych, że tą uchwałą zmieniamy status 

Środowiskowego Domu Samopomocy. Dodał, że chodzi o to, aby ta placówka 

nie była jednostką organizacyjną gminy tylko jednostką organizacyjna pomocy 

społecznej. 

Radny Jarosław Chałubiec zapytał, czy treść uchwały została przekazana 

kierownikowi tej placówki. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała twierdząco.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy projekt uchwały był konsultowany z 

Urzędem Wojewódzkim w Łodzi. 

Radca prawny UG Głowno odpowiedziała, że tak. 

Więcej pytań nie było. 

W związku z powyższym przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poddał projekt 

uchwały w w/w sprawie pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej oraz 

uchwalenia jego statutu 14 głosami „za” i 1 „wstrzymał się” -  na 15 radnych 

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

protokołu). 

 

Ad.12. 

            Następny projekt uchwały, który rozpatrzyła Rada dotyczył zasad 

korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu 

ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Głowno 

uprawnień do stanowienia o ich wysokości. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że chodzi o to, aby Gmina mogła pobierać opłaty za 

korzystanie z gminnych obiektów. Dodała, że chodzi głównie o korzystanie z 

pomieszczeń w Ośrodku Upowszechniania Kultury, które dotychczas były 

wynajmowane praktycznie za darmo. Powiedziała, że minęło już 5 lat od 

remontu tej placówki za środki unijne i teraz możemy pobierać opłaty za 

korzystanie z tego obiektu a środki uzyskane mogą być przeznaczane na jego 

remonty. Dodała, że uchwała będzie regulować te sprawy a wysokość opłat 

ustali Wójt Gminy Głowno w drodze zarządzenia. 

Pytań i uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący Łukasz Łukasik poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod 

głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zasad korzystania z niektórych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za 

korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Głowno uprawnień do 

stanowienia o ich wysokości 13 głosami „za”, przy 2 „wstrzymał się” - na 15 



10 

 

radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 109 do 

protokołu). 

 

Ad.13. 

            Kolejne projekty uchwał, które rozpatrzyła Rada dotyczyły budżetu 

Gminy Głowno. Pierwszy z nich był w sprawie przekazania środków 

finansowych dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

samochodu dla Komisariatu Policji w Głownie. 

Przewodniczący Rady powiedział, że temat jest dobrze znany od czerwca. 

Dodał, że Rada na sesji gościła Komendanta Komisariatu Policji w Głownie, 

który złożył taką prośbę. Następnie odczytał projekt uchwały w w/w sprawie i 

poddał go pod głosowanie.   

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przekazania środków 

finansowych dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

samochodu dla Komisariatu Policji w Głownie jednogłośnie – 15 głosami „za”, 

na 15 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 

11 do protokołu). 

 

Ad.14. 

            Kolejny rozpatrywany przez Radę Gminy Głowno projekt uchwały z tej 

grupy dotyczył zmian budżetu Gminy Głowno na 2017 rok. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zwiększa się w nim budżet po stronie dochodów i 

wydatków o kwotę 48.455 zł. Dodała, że chodzi głównie o zwiększenie 

dochodów o kwotę 10.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji na zakup sprzętu 

dla OSP a także o zabezpieczenie środków w kwocie 10.000 zł na 

dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody Rady o to, aby nie czytał całego 

projektu uchwały poddał go pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno 

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

w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 12 do protokołu). 

 

Ad.15. 

         Ostatni projekt uchwały, jaki rozpatrzyła Rada dotyczył zmian budżetu i w 

budżecie Gminy Głowno na 2017 rok. 

Skarbnik Gminy Cezara Stokowska powiedziała, że w tym projekcie budżetu 

zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.600 zł, a związane to jest z 

otrzymaniem dotacji celowej na realizację projektów lokalnych pn. „Wykreujmy 

własne zacisze” tzw. granty sołeckie. 

Bez pytań i uwag. 

Przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody na to, aby mógł nie czytać całego 

projektu chwały poddał go pod głosowanie. 
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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 13 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 poprosił Kierownika GOPS o przedstawienie informacji nt. 

ilości złożonych wniosków o przyznanie środków finansowych na zasiłek 

celowy z przeznaczeniem na remont budynków mieszkalnych uszkodzonych 

wskutek wystąpienia huraganu w dniu 10 sierpnia br.  

Pani Edyta Kaczmarska, kierownik GOPS w Głownie odpowiedziała, że 

komisja oszacowała straty na 2 budynkach (w jednym przypadku w ok. 50% 

zniszczenie dachu, w drugim 30%). Dodała, że Gmina wystąpiła do Wojewody 

Łódzkiego o środki w wysokości 9 tys. zł i teraz czekamy na decyzję. Następnie 

odniosła się do sprawy składanych wniosków z programu 500+. Wyjaśniła, że 

wbrew pojawiającym się informacjom, wnioski można jeszcze składać we 

wrześniu i październiku, aby mieć ciągłość w uzyskaniu tego świadczenia. 

Powiedziała, że wszystko w tej akcji idzie sprawnie i do chwili obecnej złożono 

240 wniosków. 

Radny Piotr Kałuża odnosząc się do sprawy wniosków na remont budynków 

zapytał, czy to chodzi w jednym przypadku o budynek w Mąkolicach.  

Pani Kaczmarska potwierdziła, że tak. 

Radny Piotr Kierus podziękował wójtowi za odnowienie przystanków 

autobusowych w Kamieniu i Kadzielinie. 

Sołtys wsi Ostrołęka Bożena Krzemińska poprosiła o wykoszenie poboczy na 

zakręcie drogi w jej wsi. 

Sołtys wsi Popówek Włościański Bożena Bursiak odnosząc się do sprawy 

poboczy dróg gminnych zwróciła uwagę na fakt, że w wielu miejscach zasiewy 

sięgają poboczy dróg. 

Przewodniczący Rady potwierdził, że jest to ważna sprawa i dlatego 

rozpoczęliśmy wytyczanie pasa drogowego na gminnych drogach, co umożliwi 

nakładanie kar na tych rolników, którzy wchodzą z zasiewami w ten pas. 

Sołtys wsi Kadzielin Elżbieta Michalak zaapelowała do wójta o wysypanie 

tłuczniem miejsca zawracania autobusu szkolnego. Zasugerowała również, aby 

w połowie drogi biegnącej do Kadzielina porobić miejsca (zatoczki), które 

ułatwiałyby mijanie samochodów z autobusem szkolnym. 

Wójt odpowiedział, że na tej drodze zostały zrobione dwa przepusty, w tym 

jeden został poszerzony i według niego ułatwi to mijanie się pojazdów. Dodał, 

że droga ta ma szerokość 3,5 m i jeżeli dojdą jeszcze utwardzone pobocza, to 

będzie się można spokojnie mijać. 
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Radny Mieczysław Dałek zapytał, jak wygląda sprawa udostępniania drogi 

przez mieszkańca Boczek Domaradzkich (drogi biegnącej przez  posesję tego 

mieszkańca). 

Sekretarz Gminy Jolanta Szkup odpowiedziała, że wójt czeka na jakieś pismo od 

mieszkańców Gminy w tej sprawie.  

Sołtys wsi Karnków Henryk Kapka zaapelował o remont drogi łączącej 

Karnków i Popów z Domaradzynem.           

Więcej pytań i uwag nie było.  

Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący 

Łukasz Łukasik o godz. 10
45

 zakończył XXXIV 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: 

 

 
 


