Głowno, dn. 27 września 2017 r.
OR.0002.20.2017

Protokół nr XXXV/2017
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 27 września 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,
Ponadto w sesji uczestniczyli:
- sołtysi zgodnie z załączoną kopią listy obecności (zał. nr 2 do prot.),
- 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 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. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Głowno na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w
drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
10.Wolne wnioski i informacje.

Ustalenia.
Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz. 835
otworzył XXXV w obecnej kadencji sesję Rady i po powitaniu obecnych
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oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 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.
Wobec powyższego przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
porządku obrad.
Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad XXXV sesji jednogłośnie - 13
głosów „za”, na 13 radnych obecnych i biorących udział w głosowaniu.
Ad.3.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że
protokół z XXXIV sesji odbytej w dniu 30 sierpnia 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 XXXIV sesji.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XXXIV sesji odbytej w dniu 30
sierpnia 2017 roku jednogłośnie - 13 głosami „za”, na 13 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 21 września 2017 roku i w posiedzeniu uczestniczyło 7
członków Komisji a także Wójt Gminy Głowno Pan Marek Jóźwiak, Sekretarz
Gminy Pani Jolanta Szkup oraz Skarbnik Gminy Głowno Pani Cezara
Stokowska. Dodała, że w pierwszym punkcie posiedzenia Skarbnik Gminy
przedstawiła w skrócie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Głowno w I półroczu 2017 r. wskazując m.in. na fakt, że wszystkie swoje
zobowiązania pieniężne Gmina spłaca z własnych środków, jak również
nieprzewidziane wydatki pokrywane są z wolnych środków. Przewodnicząca
Komisji Oświaty powiedziała, że Komisja wyraziła swój niepokój z powodu
pojawienia się dużych braków w dziale budżetu „Oświata i wychowanie” a
także zaniepokojenie Komisji wzbudziła sytuacja, jaka zaistniała w Zespole
Szkół Publicznych, gdzie do I klasy szkoły podstawowej zapisanych jest 2
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uczniów. Dodała, że niepokój Komisji wiąże się z tym, że jeżeli nic się w tej
sprawie nie zmieni, to Gmina będzie ponosić z tego tytułu koszty przez 8
kolejnych lat. Następnie poinformowała zebranych, że w drugim punkcie
posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją nt. organizacji dowozu uczniów
do szkół w nowym roku szkolnym, w tym również na temat stanu autobusów
dowożących dzieci. Powiedziała, że z przekazanej informacji wynika, że nie ma
zastrzeżeń do dowozów zarówno ze strony rodziców jak i dyrektorów szkół a
autobusy szkolne mają wymagane przeglądy i są w dobrym stanie technicznym.
Dodała, że w informacji wskazano na fakt, że dowożone są również dzieci do
szkół ponadpodstawowych oraz do Szkoły Specjalnej (szkoła podlega Staroście
a koszty ponosi Gmina). Przechodząc do omówienia ostatniego punktu
posiedzenia Komisji Oświaty powiedziała, że w tzw. „sprawach różnych” wójt
omówił stan realizacji inwestycji gminnych oraz poinformował o propozycji
Starosty Zgierskiego odnośnie wspólnej organizacji dożynek powiatowogminnych w przyszłym roku.
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 19 września 2017 roku i w posiedzeniu uczestniczyło 7
członków Komisji a ponadto Skarbnik Gminy Głowno Pani Cezara Stokowska.
Dodał, że jedynym tematem posiedzenia było zapoznanie się z informacją o
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. Powiedział, że informację w
tym temacie przedstawiła Skarbnik Gminy Głowno, która omówiła dochody i
wydatki oraz przychody i rozchody budżetu Gminy Głowno w I półroczu 2017
roku. Poinformował zebranych, że Skarbnik Gminy wskazała na fakt, iż mimo
wykonania dochodów w 53% niepokojąca jest realizacja dochodów dotyczących
opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi (wyk. w 43%) oraz
wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (wyk. 0%). Powiedział, że w
podsumowaniu wykonania wydatków Skarbnik poinformowała Komisję, że
były one bardzo przemyślane, celowe i bardzo oszczędne dodając, że w
niektórych działach wykonanie procentowe jednak jest bardzo duże, np. w
bieżącym utrzymaniu dróg oraz w „strażach pożarnych”. Dodał, że Skarbnik
Gminy podkreśliła fakt, że gminne inwestycje od kilku lat realizowane są z
własnych środków lub z dotacji pozyskiwanych z zewnątrz oraz bez zaciągania
kredytów. Poinformował zebranych, że członkowie Komisji podczas dyskusji
odnieśli się do braku dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Dodał, że
dyskutowano o wartości działek przeznaczonych do sprzedaży wskazując, że są
one stosunkowo wysokie i dlatego być może przetargi nie cieszą się
zainteresowaniem. Powiedział, że w sprawach różnych członkowie Komisji
dyskutowali nad sprawą odbioru odpadów komunalnych a także zgłoszono
problemy z oświetleniem ulicznym – zbyt późne włączanie się lamp.
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Uwag i pytań odnośnie przedstawionej informacji nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Na salę obrad przybyła Radna Marzena Doardo.
Radny Jarosław Chałubiec, przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował
zebranych, że jego Komisja obradowała w dniu 13 września br., na którym
dokonała oceny realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku. Powiedział, że
informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głowno za I półrocze 2017
roku przedstawiła Komisji Skarbnik Gminy Głowno Cezara Stokowska. Dodał,
że po omówieniu dochodów członkowie Komisji wskazywali na ich małe
wykonanie z tytułu opłat za odbiór odpadów, pytano, co Gmina robi z osobami
zalegającymi z ich uiszczaniem. Powiedział, że w odpowiedzi komisja
dowiedziała, że do takich osób wysyłane są upomnienia i było ich wysłanych w
I półroczu 320. Poinformował zebranych, że członkowie Komisji wskazali
również na fakt nie uzyskania żadnych dochodów ze sprzedaży mienia
komunalnego. Dodał, że w odpowiedzi Komisja usłyszała, że zainteresowanie
jedną z nieruchomości jest, ale osoby te prawdopodobnie czekają na obniżenie
ceny sprzedaży. Następnie przewodniczący Komisji Jarosław Chałubiec
powiedział, że członkowie Komisji po wysłuchaniu informacji o wykonaniu
wydatków w I półroczu oraz przychodach i rozchodach w tym okresie w
dyskusji pytali o ilość psów i wysokość kosztów ich „hotelowania” w
schronisku, o niewykazaniu w inwestycjach kosztów wykonania obudowy
studni na ujęciu w Mąkolicach (wyjaśnienie - zostało to ujęte w remontach),
wskazali na małe wykonanie wydatków inwestycyjnych w rozdziale
„dostarczanie wody” (wyjaśnienie - duże wydatki dot. zakupów w tym
rozdziale). Dodał, że sam zasugerował, aby przetargi na gminne inwestycje
drogowe ogłaszać wcześniej, aby w razie zbyt wysokich cen mieć możliwość
ich unieważnienia. Stwierdził, że po wysłuchaniu wszystkich informacji,
pytaniach i dyskusji Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za I
półrocze 2017 roku (jednogłośnie – 6 za, na 6 członków Komisji obecnych na
posiedzeniu). Następnie odnosząc się do ostatniego punktu posiedzenia „sprawy
różne” powiedział, że członkowie Komisji zgłaszali na nim sprawy uciążliwe
dla mieszkańców gminy, w tym m.in.: remont poboczy na drodze w Kadzielinie
oraz w Mąkolicach, sprawę stanu technicznego wodomierzy, sprawę
dodatkowych przystanków dla autobusu szkolnego w Woli Mąkolskiej, awarii
oświetlenia ulicznego w Mąkolicach oraz założenia w kilku wsiach
dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego. Dodał, że wójt zasygnalizował
również Komisji problem jaki powstał w Zespole Szkół Publicznych w
Mąkolicach, gdzie rodzice naciskają, aby utworzyć tam I klasę szkoły
podstawowej z dwójką uczniów. Kończąc swoją informację przewodniczący
Komisji Rewizyjnej zgłosił krytyczne uwagi odnośnie wykonania remontu drogi
w Antoniewie.
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Radny Marek Zgierski powiedział, że on również nie jest zadowolony do końca
z wykonania tej drogi. Dodał, że pobocza wyglądają źle.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że wydając publiczne pieniądze
trzeba stawiać sobie najwyższe cele i należy wymagać od wykonawcy
rzetelnego wykonania zleconych prac.
Radny Władysław Mikołajczyk odnosząc się do sprawy dwójki uczniów w
klasie w szkole w Mąkolicach powiedział, że nie zrozumiał, o co w tej sprawie
chodzi.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że w wyniku różnego rodzaju
odgórnych decyzji odnośnie rozpoczęcia nauki przez sześcio i siedmiolatków w
szkole w Mąkolicach na rok szkolny 2017/2018 zapisano do klasy I szkoły
podstawowej tylko 2 uczniów. Dodał, że budzi to wiele wątpliwości, ponieważ
Gmina będzie ponosić koszty wynikające z tej sytuacji przez 8 kolejnych lat.
Radny Piotr Kałuża stwierdził, że on by swojego dziecka nie oddał do klasy, do
której uczęszczałoby 2 uczniów.
Radny Eligiusz Dąbek zauważył, że to jest dopiero początek roku, tak się
ułożyła sytuacja demograficzna w tym roczniku i być może dojdą jeszcze jacyś
uczniowie do tej klasy. Dodał, że podobny przypadek był w szkole w
Lubiankowie.
Wójt Marek Jóźwiak odnosząc się do sugestii przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej odnośnie wcześniejszego ogłaszania przetargów powiedział, że on
się z nią zgadza, ale wcześniej również trzeba mieć zatwierdzone cele
inwestycyjne. Dodał, że zgodnie z tą sugestia zamierza tak działać w przyszłym
roku. Przechodząc do sprawy zaistniałej sytuacji w szkole w Mąkolicach
powiedział, że nie miał żadnych wątpliwości w tej sprawie i wyraził zgodę na
utworzenie klasy, w które będzie się uczyło 2 uczniów.
Więcej 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 20 września br. i jak zwykle zajęła się głównie przygotowaniem obecnej
sesji Rady. Odczytał również pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Łodzi z uchwałą opiniującą informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy
Głowno za I półrocze 2017 r. Powiedział, że opinia jest pozytywna. Dodał, że
omówiono także projekty uchwał, które będą w dniu dzisiejszym procedowane a
wójt omówił sprawy i problemy, z którymi spotkał się w czasie pełnienia swoich
obowiązków.
Bez pytań i uwag odnośnie przedstawionej informacji.
Ad.5.
W tym punkcie obrad przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie
głosu Wójta Gminy Głowno.
Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak.
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Wójt Marek Jóźwiak przedstawił zebranym informację o swojej działalności w
okresie od 30 sierpnia 2017 r. szczegółowo omawiając spotkania, w których
uczestniczył (zał. nr 3 do protokołu).
Dyskusja.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zapytał wójta, czy droga w Antoniewie
po remoncie została już odebrana. Dodał, że był na drodze i widział wiele
usterek.
Wójt odpowiedział, że jeszcze nie. Dodał, że zgłosi wszystkie zastrzeżenia dot.
wykonania tej drogi do wykonawcy do poprawki.
Więcej uwag i pytań do przedstawionej informacji nie było.
Ad.6.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zapytał, czy ktoś z radnych ma
jakieś interpelacje lub zapytania.
Radny Jarosław Chałubiec zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy złożą swój
podpis pod pismem, który skieruje do Rady Miejskiej w Głownie z prośbą o
zaplanowanie na przyszły rok inwestycji polegającej na położeniu nakładki
asfaltowej na ulicy Wiejskiej w kierunku wsi Konarzew, co poprawiłoby według
niego komunikację między Gminą Głowno i Miastem Głowno. Uzasadnił
potrzebę tej inwestycji.
Radni jednogłośnie poparli wniosek (pismo) Radnego Chałubca.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zwracając się do obecnego na sesji
dyrektora Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim Krzysztofa Fortuny ponowił
prośbę o pisemną informację nt. liczby dzieci, które zostały wypisane z jego
placówki, według stanu na dzień 30 września br.
Pan Fortuna zapytał przewodniczącego Rady, czy ma on coś wspólnego ze
sprawą przepisywania dzieci z jego szkoły do innych placówek. Dodał, że był
świadkiem rozmowy nauczycielek ze szkoły w Popowie o tej sprawie, w której
padło nazwisko przewodniczącego. Przedstawił przebieg tej rozmowy.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie ma z tą sprawą nic wspólnego i
chętnie skonfrontuje tą wypowiedź z osobą, która miała tak powiedzieć.
Odnosząc się do swojej prośby o informację w temacie liczby dzieci, które
opuściły szkołę w Popowie powiedział, że wynika ona ze sprawy pisma
zawierającego skargę na dyrektora, które otrzymał od rodziców dzieci
uczęszczających do szkoły w Popowie. Dodał, że chce coś odpowiedzieć tym
rodzicom. Powiedział, że nie traktuje tego pisma, jako skargi i stara się tej
sprawy nie rozdmuchiwać, co też sugeruje dyrektorowi. Powiedział, że Rada w
tej sprawie stara się nie opowiadać po jednej czy drugiej stronie.
Pan Fortuna odparł, że nie zgadza się ze stwierdzeniem przewodniczącego, że
Rada stara się nie opowiadać po jednej ze stron, ponieważ nikt z radnych nie
pojawił się w szkole i nie rozmawiał z nim oraz nie zapytał o meritum sprawy.
Dodał, że wygłaszane są pewne opinie, wygłaszane są stanowiska, ale nikt z
radnych nie pofatygował się do szkoły, aby sprawdzić cokolwiek. Stwierdził, że
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wszystko, co jest dzisiaj upubliczniane budowane jest na podstawie jednej tylko
strony. Powiedział, że nawet Komisja Oświaty będąc w jego placówce nie
zapytała o tą sprawę i żeby nie pytanie wójta, to nie byłoby tematu.
Radny Jarosław Chałubiec stwierdził, że dziwi się, że żaden z radnych nie
pofatygował się do szkoły, tym bardziej że są radni, którzy mają lub mieli dzieci
w tej szkole i to według niego oni powinni być zainteresowani taką rozmową.
Pan Krzysztof Fortuna uściślił, że jemu chodzi o radnych z Klubu Radni dla
Gminy Głowno. Powiedział, że wypisywane są na portalu społecznościowym na
stronie tego klubu różnego rodzaju jednostronne opinie bez poznania racji
drugiej strony.
Przewodniczący Rady zasugerował, aby w miesiącu październiku tą sprawą
zajęły się komisję na swoich posiedzeniach.
Wójt Marek Jóźwiak zwracając się do dyrektora Fortuny zapytał, czy była w
szkole druga kontrola z Kuratorium Łódzkiego.
Pan Fortuna odpowiedział, że była i opinia kontrolujących jest pozytywna dla
szkoły.
Radny Piotr Kałuża odnosząc się do sugestii przewodniczącego, aby sprawą
zająć się na komisjach stwierdził, że nie ma na nich prasy i dlatego uważa, że
lepiej będzie zająć się sprawą na sesji. Dodał, że lokalna gazeta pisze
jednostronnie o szkole w Popowie przedstawiając ją w złym świetle.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że jeżeli jest taka chęć ze strony radnych,
aby tą sprawę omówić, to proponuje, aby zrobić to na następnej sesji, bo na
dzisiejszej nie ma jej w porządku obrad.
Radny Chałubiec odnosząc się słów dyrektora Fortuny, że nikt z radnych z
Klubu nie rozmawiał z nim powiedział, że na portalu na ich stronie napisano, że
nie będzie stanowiska Klubu dopóki nie będzie skargi.
Radna Marzena Doardo stwierdziła, że wszyscy wiedzą, jak była bardzo zżyta z
tą szkołą. Odnosząc się do skargi powiedziała, że według niej jest ona
skierowana nie do całej Rady tylko do Klubu Radni dla Gminy Głowno i w
związku z tym nie będzie odnosić się do tej sprawy i jednocześnie sugeruje, aby
zająć się konkretami a nie pomówieniami.
Przewodniczący Rady powiedział, że cieszy go zdanie Radnej Doardo i dlatego
nie ruszał tego tematu.
Radny Władysław Mikołajczyk zauważył, że właściwym organem do
rozwiązania tej sprawy jest jego zdaniem wójt. Dodał, że Rada może monitować
do wójta, że nie rozwiązał do tej pory problemu.
Radny Chałubiec stwierdził, że według kpa to rada ma obowiązek kontrolować
kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
Przewodniczący Rady stwierdził, że rodzice chcą, aby to Rada zajęła się sprawą,
ale my nie możemy dać się prowokować i angażować emocjonalnie w tą
sprawę. Następnie zamknął dyskusję nad omawianą sprawą.
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Realizując porządek obrad odczytał swój wniosek o uwzględnienie w budżecie
na 2018 rok zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Gminny system
powiadamiania SMS” (zał. nr 4 do protokołu).
Wójt Marek Jóźwiak stwierdził, że propozycja przewodniczącego Rady jest
dobrą propozycją. Przypomniał, że wyszedł z podobną 1,5 roku temu, ale nie
było zainteresowania. Dodał, że popiera ją w całości i zgłaszane propozycje i
wnioski do przyszłorocznego budżetu uważa za celowe i słuszne.
Więcej pytań, uwag i wniosków nie było.
Ad.7.
Informację z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017 roku przedstawił
Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak (zał. nr 5 do protokołu).
Dyskusja.
Radny Władysław Mikołajczyk zapytał, co wpłynęło na deficyt w wysokości
400 tys. zł, który w budżecie nie był planowany.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w chwili uchwalenia budżet na 2017 rok
równoważył się. Dodała, że w ciągu I półrocza zostały zaangażowane wolne
środki w wysokości 401.459,00 zł na pokrycie wydatków i w związku z tym
powstał deficyt.
Radny Mikołajczyk zapytał o dział 852 „Pomoc społeczna”. Powiedział, że w
rozdziale „Ośrodki wsparcia” w projekcie było zaplanowane 482.121,00 zł a
teraz mamy 1.288.640,00 zł. Zapytał skąd są te środki.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest w tym dotacja Wojewody Łódzkiego na
adaptację i rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli
Zbrożkowej.
Więcej pytań i uwag nie było.
Ad.8.
W tym punkcie obrad i następnym Rada Gminy Głowno przystąpiła do
rozpatrzenia projektów uchwał przedłożonych przez wójta. Pierwszy z nich
dotyczył zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2017 rok.
Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienia do projektu uchwały Skarbnik
Gminy.
Skarbnik Gminy Cezara Stokowska wyjaśniła, że szkoła w Popowie
Głowieńskim otrzymała odszkodowanie za zniszczenia spowodowane przez
silne wichury, które przeszły m.in. przez Gminę. Dodała, że te środki należy
wprowadzić do budżetu i mówi o tym zał. nr 1 do uchwały. Następnie
powiedziała, że niektórych działach budżetu już brakuje środków, w związku z
tym konieczne jest przeniesienie środków pomiędzy działami. Dodała, że
przedstawia to zał. nr 2 do uchwały.
Dyskusja.
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Radny Jarosław Chałubiec zauważył, że zabierane są środki z działu 900
„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Zapytał, czy nie zabraknie na
koniec roku środków w tym dziale.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie powinno, ponieważ otrzymamy zwrot
środków za zdejmowany azbest oraz za przebudowę drogi.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady po otrzymaniu zgody radnych o
nieczytanie całości projektu poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy Głowno na 2017 rok 14 głosami „za”, 1 „przeciw” – na 15 radnych
uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 6 do
protokołu).
Ad.9.
Drugim projektem uchwały, którym zajęła się Rada był w sprawie
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów i
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poprosił o wyjaśnienia do projektu
Sekretarz Gminy.
Sekretarz Gminy Jolanta Szkup wyjaśniła, że sołtys ze wsi Konarzew
zrezygnował z pełnienia tej funkcji i w związku z tym zaszła konieczność
wybrania nowego. Dodała, że został wybrany nowy (Kazimierz Baleja) i w
związku z tym zachodzi konieczność dokonania zmiany w uchwale dot.
inkasentów.
Bez pytań i uwag ze strony radnych.
W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w w/w
sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków
w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso jednogłośnie – 15 głosami „za”, na 15 radnych
uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 7 do
protokołu).
Ad.10.
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 Piotr Kałuża odnosząc się do pisma rodziców dot. dyrektora szkoły w
Popowie zapytał, czy wpłynęło to pismo do Rady, czy też nie.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że wpłynęło, ale on nie traktuje tego pisma
jako skargi, tylko jako pismo do jednego radnego. Powtórzył, aby nie dać się
wciągnąć w ten konflikt, tylko należy dążyć do jego rozwiązania. Dodał, że
pismo to jest niepodpisane i nie należy go traktować jako skargi.
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Radny Jarosław Chałubiec powiedział, że zgadza się ze słowami
przewodniczącego, aby nie dać się wciągnąć w ten konflikt i aby nie powtarzać
zasłyszanych insynuacji.
Przewodniczący Łukasz Łukasik zwracając się do radnych powiedział, że jeżeli
mają jakieś propozycje załagodzenie tego konfliktu, to prosi aby składać je do
biura rady.
Radna Marzena Doardo zaapelowała do radnych, aby w tej sprawie opierać się
wyłącznie na faktach.
Wójt Marek Jóźwiak odnosząc się do zaistniałej sytuacji stwierdził, że dla niego
sprawa ma zdecydowanie swój kontekst polityczny. Powiedział również, że nie
zgadza się ze słowami Radnego Mikołajczyka, że jest jakaś wojna. Dodał, że on
nigdy nie dzielił radnych i z każdym rozmawia. Powiedział, że zawsze będzie
bronił gminnych szkół, o czym radni mogli się przekonać w przeszłości.
Stwierdził, że martwi się o ogrzewanie w szkołach a nie o zakulisowe
rozgrywki.
Radna Dorota Kulawczyk w imieniu mieszkańców swojego okręgu zwróciła się
do wójta w sprawie oświetlenia ulicznego. Powiedziała, że według
mieszkańców powinno później się wyłączać.
Sołtys wsi Wola Lubiankowska Genowefa Jankowska odniosła się do sytuacji
jaka miała miejsce na dożynkach. Powiedziała, że kobiety z KGW z Woli
Lubiankowskiej nie miały swojego miejsca na tej imprezie, nie miały gdzie się
schować przed deszczem i według niej zostały potraktowane jak uchodźcy.
Następnie poinformowała wójta, że mieszkańcy Woli Lubiankowskiej domagają
się rowu przed swoimi nieruchomościami.
Poproszono na sesję Panią Agnieszkę Grzegdalę, pracownika Ośrodka
Upowszechniania Kultury aby odniosła się do sprawy kobiet z KGW z Woli
Lubiankowskiej.
Pani Grzegdala powiedziała, że Pani Jankowska ma rację, że tak było, ale
zawsze to organizatorzy gwarantują namioty dla grup wieńcowych. Dodała, że
w tym roku tego nie było. Stwierdziła, że jeżeli pracownice OUK w
Bronisławowie by o tym wiedziały wcześniej, to zabrałyby dodatkowy namiot.
Radny Jerzy Cybulski zapytał wójta, czy będzie w tym roku dokończona
inwestycja drogowa w Piaskach Rudnickich.
Wójt odpowiedział, że prawdopodobnie nie. Dodał, że nie może dogadać się w
tej sprawie ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu. Stwierdził, że dla niego tzw.
spec ustawę, według której miałaby być dokończona ta inwestycja można
wyrzucić do kosza. Powiedział, że dalej jednak będzie się starał, aby dokończyć
tą drogę.
Radny Mieczysław Dałek zaapelował do sołtysów, aby namawiali mieszkańców
do wycinki drzew w rowach melioracyjnych.
Uczestniczący w sesji Pan Przemysław Kapka, mieszkaniec wsi Karnków
zapytał, co z korzeniami po tych drzewach.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawę trzeba uzgodnić z Gminną Spółką
Wodną. Dodał, że informację w tym zakresie należy zamieścić na stronie
internetowej UG Głowno.
Sołtys wsi Kadzielin Pani Elżbieta Michalak zapytał, czy GDDKiA wykona
zjazd z drogi krajowej nr 14 na drogę do Kadzielina. Poruszyła również sprawę
kontroli wodomierzy, którą wykonywali sołtysi. Powiedziała, że ona
skontrolowała już ok. 90% liczników w swojej wsi i ma takie spostrzeżenia, że
do tych które zostały założone jako pierwsze trudno jest dotrzeć i je odczytać.
Dodała, że umieszczone są m.in. w studzienkach, w których jest woda i w
związku z tym jest prośba, aby jeżeli jest taka możliwość przenieść je w miejsca
dostępne.
Więcej pytań i uwag nie było.
Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący
Łukasz Łukasik o godz. 1030 zakończył XXXV 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:
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