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Głowno, dn. 31 października 2017 r. 

OR.0002.21.2017 

 

Protokół nr XXXVI/2017 
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 31 października 2017 roku 

w sali Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. 

 

Ustawowa liczba radnych – 15 

                                                                        Faktyczna liczba radnych  

                                                                                        w dniu odbycia sesji – 15 

Liczba radnych obecnych – 14 

I. Obecni: 

- radni Rady Gminy Głowno według załączonej listy obecności (zał. nr  

  1 do protokołu), 

- Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak, 

- Sekretarz Gminy Głowno Jolanta Szkup 

- Skarbnik Gminy Głowno Cezara Stokowska, 

- młodszy referent ds. ewidencji gruntów w UG Głowno Piotr 

Antczak. 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

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

               - osoby zaproszone na sesję według załączonej listy obecności (zał. nr 

3  

                 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, 

               - przedstawicieli firmy DBPU sp. z o.o z Wrocławia Paweł Niemiec, 

               - 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 Wójta Gminy Głowno o stanie realizacji zadań 

oświatowych. 
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8. Analiza oświadczeń majątkowych radnych oraz osób do tego 

zobowiązanych ustawą – informacja przewodniczącego Rady 

Gminy Głowno oraz Wójta Gminy Głowno. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Boczki 

Domaradzkie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Boczki Zarzeczne, 

części wsi Gawronki i części wsi Ziewanice. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Feliksów. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Helenów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mięsośnia. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Piaski Rudnickie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ziewanice. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości przez Gminę Głowno. 

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

Głowno na 2017 rok. 

19. Wolne wnioski i informacje. 

 

Ustalenia. 

Ad.1. 

        Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  9
05

 

otworzył XXXVI w obecnej kadencji sesję Rady i po powitaniu obecnych 

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. 
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Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad XXXVI 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 XXXV sesji odbytej w dniu 27 września 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 XXXV sesji. 

Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XXXV sesji odbytej w dniu 27 

września 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 26 października 2017  roku i w posiedzeniu uczestniczyło 7 

członków Komisji a także Wójt Gminy Głowno Pan Marek Jóźwiak, Sekretarz 

Gminy Pani Jolanta Szkup oraz dyrektorzy gminnych placówek oświatowych. 

Dodała, że w pierwszym punkcie posiedzenia Komisja zapoznała się z 

wynikami egzaminów końcowych w gimnazjach. Poinformowała zebranych, że 

z informacji Komisja dowiedziała się, że wyniki w Zespole Szkół Publicznych 

w Mąkolicach i Zespole Szkół w Popowie Głowieńskim wyszły 

niezadowalająco, ale nie były zaskoczeniem. Powiedziała, że dyrektorzy tych 

placówek wyjaśniali, że były one adekwatne do możliwości zdających uczniów, 

ale w Zespole Szkół w Lubiankowie za to wyniki wyszły bardzo dobrze, 

powyżej średniej krajowej. Powiedziała, że wójt Marek Jóźwiak wykazał, że 

mimo słabych wyników 2 placówek, rozpatrując poszczególne przedmioty 

sytuacja w gminnej oświacie nie jest taka zła w odniesieniu do innych gmin w 

powiecie. Następnie przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała 

zebranych, że w drugim punkcie posiedzenia Komisja wysłuchała informacji nt. 

funkcjonowania szkół po wdrożeniu reformy oświatowej. Dodała, że z 

informacji dyrektorów Komisja dowiedziała się, że reforma niewiele zmieniła w 

gminnych placówkach zarówno pod względem zatrudnienia nauczycieli jak i 

liczby uczniów a ma to związek z faktem, że gminne szkoły funkcjonowały jako 

zespoły szkół. Powiedziała, że Komisja dowiedziała się również o tym, że 

zmienią się nazwy szkół i z zespołów szkół powstaną zespoły szkolno-

przedszkolne. Na zakończenie swojej informacji przewodnicząca Komisji 

poinformowała uczestników sesji, że w „sprawach różnych” wójt przedstawił 
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swoje propozycje inwestycji, które zamierza umieścić w projekcie budżetu na 

przyszły rok a także  przedstawił wnioski do budżetu 3 sołectw (Woli 

Mąkolskiej, Lubiankowa i Woli Zbrożkowej). 

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 23 października 2017 roku i w posiedzeniu uczestniczyło 8 

członków Komisji a ponadto Sekretarz Gminy Głowno, Skarbnik Gminy 

Głowno i insp. ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska w UG Głowno. 

Powiedział, że w pierwszym punkcie Komisja zapoznała się z 2 wnioskami rad 

sołeckich złożonymi do projektu budżetu Gminy na 2018 rok. Dodał, że 

pierwszy wniosek złożyło sołectwo Wola Mąkolska a dotyczył on utworzenia na 

działce gminnej boiska trawiastego z docelowym przeznaczeniem na miejsce 

spotkań mieszkańców wsi, jak również ogrodzenia terenu i wykonania 

oświetlenia. Powiedział, że sołectwo we wniosku poprosiło także o 

uwzględnienie w budżecie na przyszły rok wykonania nakładki asfaltowej na 

drodze gminnej od posesji p. Królikowskiego do posesji p. Pokorskiego. 

Przewodniczący Mieczysław Dałek powiedział, że rozpatrując wniosek Wójt 

Gminy wskazał na fakt, że teren pod boisko w planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy ma status działki pod zabudowę jednorodzinną oraz nie 

ma w pobliżu tego miejsca linii energetycznej, co utrudniłoby założenia tam 

oświetlenia. Dodał, że wójt odnosząc się do sprawy położenia nakładki 

asfaltowej na drodze gminnej w Woli Mąkolskiej stwierdził, że w ostatnich 

latach zbyt dużo w tamtym rejonie zostało wykonanych inwestycji drogowych i 

dlatego też w 2018 roku należałoby takie inwestycje wykonać w innej części 

Gminy. Poinformował zebranych, że Komisja po krótkiej dyskusji w 

głosowaniu negatywnie odniosła się do wniosku sołectwa Woli Mąkolskiej – 1 

głos „za”, 3 „przeciw” i 3 „wstrzymał się”. Następnie przewodniczący Komisji 

Rozwoju poinformował zebranych, że drugi wniosek do projektu budżetu na 

2018 rok złożyło sołectwo Lubianków a dotyczył on budowy drogi gminnej od 

posesji p. Mikulskiego do posesji p. Fortuny oraz rewitalizacji parku gminnego. 

Dodał, że wójt omawiając wniosek wskazał na fakt, że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami zgodę na budowę można uzyskać dla drogi, która 

ma 5,5 m szerokości a ta droga tyle nie ma oraz na brak możliwości starania się 

o dofinansowanie na taką inwestycję. Dodał, że wójt odnosząc się do sprawy 

rewitalizacji parku wiejskiego powiedział, że on chce przekazać ten park 

jednostce OSP w Lubiankowie w użyczenie a nie w użytkowanie wieczyste. 

Powiedział że Komisja w głosowaniu opowiedziała się za realizacją wniosku 

sołectwa Lubianków (budowa drogi – 4 głosy „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymał 

się”; za przekazaniem, parku – 8 głosów „za”). Następnie przewodniczący 

Komisji Rozwoju poinformował zebranych, że w drugim punkcie Komisja 
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zapoznała się z informacją nt. realizacji gminnych inwestycji zaplanowanych na 

2017 rok. Dodał, że z informacji Komisja dowiedziała się, że większość z 

zaplanowanych inwestycji została wykonana, nie wykonano dwóch związanych 

z dostarczaniem wody, czyli budowy wodociągu we wsi Feliksów i połączenie 

wodociągów z Popowa Głowieńskiego z wodociągiem w Boczkach 

Domaradzkich. Powiedział, że wójt zapewnił Komisję o tym, że będzie się 

starał, aby jeszcze w tym roku przynajmniej rozpocząć te inwestycje a także 

mówił o wykonanych inwestycjach, które nie były ujęte w planie. Dodał, że 

Komisja po wysłuchaniu informacji i dyskusji pozytywnie oceniła realizację 

zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2017 rok – 6 głosów za oceną 

pozytywną, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Kończąc swoją informację 

poinformował zebranych, że w sprawach różnych Komisja zapoznała się z 8 

uchwałami dotyczącymi uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części kilku wsi na terenie Gminy 

Głowno. 

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 25 października br., na którym 

wysłuchała informacji nt. skutków finansowych i kadrowych po wprowadzonej 

reformie oświatowej. Powiedział, że informacji udzielali dyrektorzy gminnych 

placówek oświatowych. Dodał, że z informacji wynika, że większych zmian w 

funkcjonowaniu szkół nie ma, ponieważ funkcjonowały one jako zespoły szkół i 

w związku z tym ilość oddziałów nie zmieni się a także nie było potrzeby 

zwalniania nauczycieli. Powiedział, że dyrektorzy gminnych szkół wskazywali, 

że największą ich bolączką są przestarzałe komputery. Następnie 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował zebranych, że w drugim 

punkcie posiedzenia Komisja udała się do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Woli Zbrożkowej, gdzie na miejscu dokonała kontroli dotacji 

przekazanej przez Gminę Głowno Stowarzyszeniu Centrum Wspierania 

Inicjatyw na prowadzenie ŚDS w 2016 roku. Dodał, że Komisja dokonała 

kontroli dokumentacji przetargowej na prowadzone prace przy rozbudowie 

budynku ŚDS, zapoznała się z protokołem z rozstrzygnięcia przetargu oraz z 

odbioru prac. Powiedział, że po kontroli tych dokumentów Komisja nie wniosła 

do nich uwag i zastrzeżeń. Dodał, że w trakcie tego punktu posiedzenia Komisja 

zapoznała się również z informacją nt. wydatków poniesionych na dowóz 

uczestników do ŚDS po zakupie samochodu do tego celu (koszty dowozu są 

niższe niż przed zakupem). Powiedział, że Komisja wysłuchała także informacji 

nt. największych wydatków, jakie ponosi ŚDS na swoją działalność, która 

przedstawiła księgowa Stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw. 

Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o sprawach 

omawianych w ostatnim punkcie posiedzenia, czyli w „sprawach różnych”. 



6 

 

Powiedział, że podobnie jak na omawianych już posiedzeniach komisji wójt 

odniósł się do realizacji gminnych inwestycji zaplanowanych na 2017 rok, 

omówił wnioski jakie złożyły sołectwa do projektu budżetu na 2018 rok oraz 

przedstawił swoje propozycje do przyszłorocznego budżetu.  

Po przedstawieniu informacji w imieniu Klubu Radni dla Gminy Głowno 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej  zaapelował, aby w przyszłorocznym 

projekcie budżetu zabezpieczyć kwotę 60 tys. zł na zakup komputerów dla 

gminnych szkół. 

Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak.       

Pytań i uwag odnośnie przedstawionej informacji z posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej nie było. Wobec powyższego przewodniczący Rady będący również 

przewodniczącym Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy 

przedstawił informację z jej prac. Powiedział, że odbyła ona swoje posiedzenie 

w dniu 24 października br. i jak zwykle zajęła się głównie przygotowaniem 

obecnej sesji Rady. 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. 

Wójt Marek Jóźwiak przedstawił zebranym informację o swojej działalności w 

okresie od 27 września 2017 r. szczegółowo omawiając spotkania, w których 

uczestniczył (zał. nr 4 do protokołu). 

Dyskusja. 

Radny Piotr Kierus zapytał, do kiedy można jeszcze składać wnioski na 

dofinansowanie do budowy i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że do końca tygodnia. 

Więcej pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Ad.6. 

            Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zapytał, czy ktoś z radnych ma 

jakieś interpelacje lub zapytania. 

Nie było. 

Wobec powyższego prowadzący sesję przewodniczący Rady Łukasz Łukasik 

przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  

 

Ad.7. 

             Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że art. 11 ust. 7 ustawy 

Prawo oświatowe nakłada obowiązek na organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego przedstawić w terminie do 31 października organowi 

stanowiącemu informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za 
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poprzedni rok. W związku z powyższym poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy 

Głowno.   

Wójt Marek Jóźwiak przedstawił informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Gminie Głowno w roku szkolnym 2016/2017 (zał. nr 5 do 

protokołu). 

Przewodniczący Rady podziękował za informację a także pogratulował 

dyrektorom gminnych placówek oświatowych uzyskanych przez uczniów 

osiągnięć. 

Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było. 

 

Ad.8. 

           Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad 

powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym podmiot dokonujący 

analizy oświadczeń majątkowym, czyli w naszym przypadku wójt oraz 

przewodniczący rady muszą w terminie do 30 października każdego roku 

przedstawić radzie gminy informację o osobach, które nie złożyły oświadczenia, 

lub złożyły po terminie, stwierdzonych nieprawidłowościach i działaniach 

podjętych w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Następnie 

przedstawił informację dot. oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych 

Gminy Głowno (zał. nr 6 do protokołu – kopia). 

Bez pytań i uwag. 

Wójt Gminy Głowno przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych 

złożonych do niego przez pracowników samorządowych (zał. nr 7 do protokołu 

– kopia). 

Do tej informacji również nie było uwag i pytań. 

 

Ad.9. 

         W tym punkcie obrad i w następnych Rada przystąpiła do rozpatrzenia 

projektów uchwał przedłożonych przez wójta. Pierwszy z nich dotyczył 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części wsi Boczki Domaradzkie. 

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik stwierdził, że wszystkie te uchwały 

dotyczące uchwalenia zmian miejscowego planu były omawiane na 

posiedzeniach komisji i nie ma potrzeby ich kolejnego omawiania. Radni 

zgodzili się ze stanowiskiem przewodniczącego  w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady zwracając się do sołtysów powiedział, że uchwały 

dotyczą kilku wsi i jeżeli któryś z sołtysów miałby jakieś pytania odnośnie 

swojej wsi, to jest na sali pracownik UG Głowno, który udzieli wyjaśnień, jak 

również przedstawiciel firmy urbanistycznej, która te plany i projekty uchwał 

przygotowała.  

Następnie po uzyskaniu zgody na nieczytanie całych projektów uchwał z tej 

serii poddał uchwałę w w/w sprawie pod głosowanie. 
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Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Boczki 

Domaradzkie jednogłośnie – 14 głosami „za”, na 14 radnych uczestniczących w 

sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 8 protokołu). 

 

Ad.10. 

Kolejnym projektem uchwały, który rozpatrzyła Rada dotyczył uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 

Boczki Zarzeczne, części wsi Gawronki i części wsi Ziewanice. 

Pytań i uwag nie było. 

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

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Boczki 

Zarzeczne, części wsi Gawronki i części wsi Ziewanice jednogłośnie – 14 

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

głosowaniu (zał. nr 9 protokołu). 

 

Ad.11. 

           Następny z rozpatrywanych projektów uchwał był w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 

Feliksów. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś pytania lub uwagi do projektu 

uchwały. 

Nie było. 

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

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Feliksów 

jednogłośnie – 14 głosami „za”, na 14 radnych uczestniczących w sesji i 

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

 

Ad.12. 

            Następnie Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części wsi Helenów. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

W związku z powyższym przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.  

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Helenów 

jednogłośnie – 14 głosami „za”, na 14 radnych uczestniczących w sesji i 

biorących udział w głosowaniu (zał. nr 11 protokołu). 

 

Ad.13. 
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          Kolejny projekt uchwały z tej serii dotyczył uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice. 

Bez pytań i uwag. 

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

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice 

jednogłośnie – 14 głosami „za”, na 14 radnych uczestniczących w sesji i 

biorących udział w głosowaniu (zał. nr 12 protokołu). 

 

Ad.14. 

        W tym punkcie obrad Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części wsi Mięsośnia. 

Prowadzący obrady Łukasz Łukasik zapytał, czy są pytania lub uwagi do 

projektu uchwały w tej sprawie. 

Nie było. 

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

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

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mięsośnia 

jednogłośnie – 14 głosami „za”, na 14 radnych uczestniczących w sesji i 

biorących udział w głosowaniu (zał. nr 13 protokołu). 

 

Ad.15. 

            Kolejnym projektem uchwały rozpatrzonym przez Radę był projekt w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części wsi Piaski Rudnickie. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w w/w sprawie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Piaski 

Rudnickie jednogłośnie – 14 głosami „za”, na 14 radnych uczestniczących w 

sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 14 protokołu). 

 

Ad.16. 

          Ostatni z tej serii projekt uchwały, który rozpatrzyła Rada dotyczył 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części wsi Ziewanice. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś uwagi lub pytania do projektu 

uchwały. 

Nie było. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 
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Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ziewanice 

jednogłośnie – 14 głosami „za”, na 14 radnych uczestniczących w sesji i 

biorących udział w głosowaniu (zał. nr 15 protokołu). 

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik podziękował radnym za podjęcie 

ostatnich uchwał w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. 

Dodał, że kończy to praktycznie prace przy planie prowadzone od 2012 roku. 

Stwierdził, że mieszkańcy Gminy powinni być zadowoleni z tego faktu, 

ponieważ większość wniosków, które złożyli doczekały się realizacji. 

Wójt Marek Jóźwiak potwierdził słowa przewodniczącego, że proces dokonania 

zmian w planie był bardzo długi. Dodał, że zostało jeszcze kilka wniosków, ale 

ich załatwienie jest niezależne od nas, leżą w Ministerstwie Rolnictwa i czekają 

na decyzję o odrolnienie gruntów. Poinformował radnych, że być może jeszcze 

w listopadzie przedłoży radzie jeszcze jeden projekt uchwały, który wynika z 

wniosku jednego z mieszkańców Woli Mąkolskiej.  Dodał, że na dzień 

dzisiejszy nie ma takich, które by wymagały podjęcia nowych prac nad studium 

do planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 

Ad.17. 

          W tym punkcie porządku obrad Rada Gminy Głowno rozpatrzyła projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę 

Głowno. 

Wójt Marek Jóźwiak poinformował radnych, że w tej sprawie chodzi o drogę we 

wsi Karasica. Wyjaśnił, że mieszkaniec wsi, który ma grunty przy tej drodze 

wystąpił do Gminy o odsprzedaż części swojej ziemi (85 m
2
), którą kilkadziesiąt 

lat temu przekazał umową ustną pod budowę tej drogi i w chwili obecnej 

chciałby tą sprawę uregulować. Wójt stwierdził, że według niego nie będzie to 

jakaś wielka kwota, ale warunkiem jest, aby Rada podjęła uchwałę w tej 

sprawie.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś pytania lub uwagi do wyjaśnień i do 

projektu uchwały. 

Nie było.  

W związku z powyższym przewodniczący Rady Łukasz Łukasik odczytał 

projekt uchwały w w/w sprawie a następnie poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości przez Gminę Głowno jednogłośnie - 14 głosami „za”, na 14 

radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 16 

protokołu). 

 

Ad.18. 

          Ostatnim projektem jakim zajęła się Rada był projekt uchwały w sprawie 

zmiany budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2017 rok. Przewodniczący 

Rady poprosił o wyjaśnienia do uchwały Skarbnika Gminy. 
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Pani Cezara Stokowska, Skarbnik Gminy Głowno powiedziała, że uchwała 

składa się z trzech załączników i w pierwszym zwiększa się budżet Gminy po 

stronie dochodów i wydatków o kwotę 97.000 zł w tym: w dziale 400 rozdział 

40002 dostarczanie wody zwiększa się dochody o kwotę 47.000 zł; w dziale 756 

zwiększa się dochody o kwotę 50.000 zł a dziale 801 rozdział 80101 szkoły 

podstawowe – zwiększa się wydatki o kwotę 97.000 zł. Dodała, że załącznik nr 

2 dotyczy przeniesień w wydatkach pomiędzy działami (kwota 88.000 zł). 

Powiedziała, że w związku z tymi działaniami należało dokonać zmian w 

wysokości wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne na 2017 rok, o 

czym mówi załącznik nr 3. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody radnych o 

nieczytanie całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie  zmiany budżetu i w budżecie 

Gminy Głowno na 2017 rok jednogłośnie - 14 głosami „za”, na 14 radnych 

uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 17 protokołu). 

 

Ad.19. 

             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. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim Krzysztof Fortuna zaprosił 

radnych, władze Gminy Głowno oraz sołtysów na spotkanie z biskupem 

łowickim, które odbędzie w dniu 9 listopada 2017 r. oraz na obchody 

Narodowego Święta Niepodległości w dniu 10 listopada 2017 r. Powiedział, że 

obie uroczystości odbędą się w Zespole Szkół w Popowie Głowieńskim i obie o 

godz. 10
00

. 

Radny Eligiusz Dąbek podziękował w imieniu mieszkańców wsi Mąkolice II 

oraz własnym za remont drogi w tej wsi.     

Sołtys wsi Kadzielin Pani Elżbieta Michalak poprosiła wójta o interwencję w 

sprawie uporządkowania terenu po jednej stronie drogi w jej wsi (przy stawach), 

na którym zbiera się woda. 

Więcej pytań i uwag nie było.  

Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący 

Łukasz Łukasik o godz. 10
50

 zakończył XXXVI 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: 

 
 


