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Głowno, dn. 29 listopada 2017 r. 

OR.0002.22.2017 

 

Protokół nr XXXVII/2017 
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 29 listopada 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, 

- inspektor ds. wymiaru i kasy w UG Głowno Urszula Olejniczak, 

- radca prawny UG Głowno Iwona Urban. 

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, 

               - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie Edyta  

                 Kaczmarska, 

a także 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu 

współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i 
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podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat 

oraz nieopodatkowanych należności budżetowych Gminy Głowno 

za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu 

płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Lubiankowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

im. Marii Konopnickiej w Lubiankowie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Mąkolicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 

Adama Mickiewicza w Mąkolicach. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa 

Chełmońskiego w Popowie Głowieńskim w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. Józefa Chełmońskiego w Popowie Głowieńskim. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Publicznych w Mąkolicach. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w 

Lubiankowie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w 

Popowie Głowieńskim. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/201/17 Rady 

Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2017 r. 

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

rok. 

18. Wolne wnioski i informacje. 

 

Ustalenia. 

Ad.1. 

        Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  9
10

 

otworzył XXXVII 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. 
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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. 

Wójt Marek Jóźwiak zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu w 

brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy 

informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. Dodał, że 

proponuje również, aby był to punkt 7 porządku obrad. 

Innych propozycji nie było. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie 

wprowadzonej poprawki do porządku obrad. 

Rada Gminy opowiedziała się za wprowadzeniem poprawki zgłoszonej przez 

wójta – 13 głosami „za”, na 13 radnych obecnych na sesji i uczestniczących w 

głosowaniu. 

Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 

obrad po wprowadzonej zmianie.  

Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad XXXVII 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 XXXVI sesji odbytej w dniu 31 października 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 XXXVI sesji. 

Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XXXVI sesji odbytej w dniu 31 

października 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 13 listopada 2017  roku i w  posiedzeniu uczestniczyło 5 

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

Gminy Pani Jolanta Szkup, młodszy referent ds. ewidencji gruntów w UG 

Głowno Piotr Antczak oraz z-ca Kierownika Środowiskowego Domu 

Samopomocy (ŚDS) w Woli Zbrożkowej Pani Monika Cieniecka-Szymczak i 

kierownik GOPS w Głownie Pani Edyta Kaczmarska. Powiedziała, że w 

pierwszym punkcie posiedzenia po zmianie kolejności rozpatrywania punktów z 

porządku obrad Komisja dokonała oceny funkcjonowania ŚDS w Woli 
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Zbrożkowej a informacje nt. funkcjonowania placówki przedstawiła Pani 

Cieniecka-Szymczak pełniąca obowiązki z-cy kierownika. Dodała, że w 

informacji przedstawione zostały podstawy prawne, na których funkcjonuje 

placówka, liczbę uczestników biorących udział w zajęciach, organizację dowozu 

uczestników, organizację pracy i zajęć w ŚDS, kadrę oraz rodzaj pracowni i 

treningów a także wskazano uroczystości i wydarzenia, w których udział wzięli 

uczestnicy ŚDS. Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała zebranych, 

że po zapoznaniu się z informacją i krótkiej dyskusji Komisja pozytywnie 

oceniła działalność ŚDS wskazując na fakt, że powstanie tej placówki i 

prowadzone zajęcia pozwoliły osobom niepełnosprawnym umysłowo wyjść 

niejednokrotnie z samotności do ludzi. Następnie powiedziała, że w drugim 

punkcie posiedzenia Komisja zapoznała się z Programem współpracy Gminy 

Głowno z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, który omówił Piotr Antczak. Dodała, że Komisja dowiedziała się z 

informacji, że Program niewiele różni się od tego z roku bieżącego, że podobnie 

jak w tym roku kwota na zadania zawarte w programie jest taka sama, zadania 

również i w związku z powyższym Komisja pozytywnie zaopiniowała Program 

współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2018 rok jednogłośnie. Następnie 

przewodnicząca Komisji Oświaty powiedziała, że w sprawach różnych wójt 

poinformował Komisję o swoich zamierzeniach odnośnie projektu budżetu na 

przyszły rok a także o zamiarze przystąpienia Gminy do projektu dot. budowy i 

montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii a Sekretarz 

Gminy poinformowała Komisję o przystąpieniu Gminy do programu płatności 

bezgotówkowych, 

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 listopada 2017 roku a uczestniczyło w nim 8 

członków Komisji, Wójt Gminy Głowno, Sekretarz Gminy Głowno, insp. ds. 

wymiaru podatków i kasy a także insp. ds. gospodarki wodnej i ochrony 

środowiska w UG Głowno i Prezes Gminnej Spółki Wodnej w Głownie. 

Powiedział, że w pierwszym punkcie Komisja zapoznała się z propozycjami 

wójta odnośnie stawek podatkowych i opłat na 2018 rok, które omówiła Pani 

Urszula Olejniczak, insp. ds. wymiaru podatków i kasy w UG Głowno. Dodał, 

że z informacji Komisja dowiedziała, że wójt proponuje pozostawienie stawek 

podatku od nieruchomości i leśnego na poziomie obowiązującym, tylko w 

podatku rolnym chciałby pozostawienie stawki maksymalnej 1 q zboża 

proponowanej przez Prezesa GUS, przy wyliczenia tego podatku, co 

skutkowałoby niewielkim wzrostem tego podatku. Poinformował zebranych, że 

wprowadzony zostanie 1 formularz informacji podatkowej zamiast trzech, co 
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powinno być sporym ułatwieniem dla wypełniającego go podatnika. Powiedział, 

że Komisja po dyskusji pozytywnie zaopiniowała propozycje stawek 

podatkowych i opłat na 2018 rok. Dodał, że w drugim punkcie posiedzenia 

Komisja zapoznała się z informacją nt. wykonania konserwacji i napraw 

urządzeń melioracyjnych w 2017 roku, którą przedstawił Pan Maciej 

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

Powiedział, że w dyskusji poruszano sprawę ściągalności składek na Gminną 

Spółkę Wodną a także drożności rowów melioracyjnych, czyli drzew 

wrastających w  rowy melioracyjne, składowania na skarpach rowów pieńków 

po wyciętych drzewach oraz składowaniu gałęzi na dnie rowów. Poinformował 

zebranych, że Komisja po zapoznaniu się z informacją i dyskusji, mając na 

uwadze zakres wykonanej konserwacji bieżącej i gruntownej oraz wielkość 

pozyskanych środków na te prace pozytywnie oceniła wykonanie konserwacji i 

napraw urządzeń melioracyjnych w 2017 roku przez GSW. Dodał, że w 

„sprawach różnych” członkowie Komisji wysłuchali informację nt. wpływu 

opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zapoznali się z 

projektem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska, a także z projektami uchwał, 

które przedstawiła Pani Sekretarz Gminy dotyczącymi zmian w nazwach 

gminnych placówek oświatowych (będą rozpatrywane na dzisiejszej sesji) oraz 

z projektem uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz 

nieopodatkowanych należności budżetowych Gminy Głowno za pomocą innego 

instrumentu płatniczego, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny. 

Kończąc swoją wypowiedź powiedział, że również w tym punkcie posiedzenia 

wójt omówił inwestycje, które zamierza wprowadzić do przyszłorocznego 

budżetu a Pan Tomasz Kubiak, insp. koordynator ds. infrastruktury technicznej 

przedstawił Komisji informację o aktualnej sytuacji na drogach gminnych. 
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 22 listopada br. i na posiedzeniu 

wysłuchała informację nt. przetargów i zapytań ofertowych przeprowadzonych 

w 2017 roku, oraz zapoznała się ze stanem realizacji i rozliczeń inwestycji 

przeprowadzonych w 2017 roku. Powiedział, że w posiedzeniu uczestniczyło 6 

członków Komisji oraz wójt, sekretarz i skarbnik gminy oraz insp. ds. 

infrastruktury technicznej i insp. ds. gospodarki i ochrony środowiska w UG 

Głowno a także przewodniczący Rady Gminy Głowno. Dodał, że informację nt. 

przetargów i zapytań ofertowych przeprowadzonych w 2017 roku przedstawił 

Komisji Pan Tomasz Kubiak, insp.  ds. infrastruktury technicznej w UG 

Głowno. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że po dyskusji i 

wniesieniu kilku uwag członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń do 

przedstawionej informacji. Następnie powiedział, że informację nt. stanu 



6 

 

realizacji i rozliczeń inwestycji przeprowadzonych w 2017 roku przedstawiła 

Komisji Skarbnik Gminy Cezara Stokowska. Dodał, że z informacji Komisja 

dowiedziała się, że nie będą wykonane w tym roku 2 inwestycje związane z 

dostarczaniem wody, czyli budowa wodociągu w Feliksowie i połączenie 

wodociągów Boczki Domaradzkie – Popów Głowiński m.in. z powodu 

unieważnienia przetargu oraz nie uzyskania zgody na budowę. Powiedział, że 

Komisja sugerowała, aby środki, które zostały z powodu niewykonania 

zaplanowanych inwestycji przeznaczyć na ten sam cel, czyli na sprawy 

związane z dostarczaniem wody (popierając w tym przewodniczącego Rady 

uczestniczącego w posiedzeniu). Dodał, że poprosił o wyjaśnienie sprawy braku 

w przedstawionej informacji zapytania ofertowego na wykonanie obudowy 

studni na ujęciu wody w Mąkolicach. Następnie powiedział, że w tzw. 

„sprawach różnych” poruszano sprawę niedrożnych rowów przydrożnych oraz 

awarii urządzeń melioracyjnych, finansowania gminnej oświaty, stanu dróg 

gminnych oraz zniszczonych znaków drogowych.         

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 listopada 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. 

Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak. 

 

Ad.5. 

       W tym punkcie obrad przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie 

głosu Wójta Gminy Głowno. 

Wójt Marek Jóźwiak przedstawił zebranym informację o swojej działalności w 

okresie od 31 października 2017 r. (tj. od ostatniej sesji) szczegółowo 

omawiając spotkania, w których uczestniczył (zał. nr 4 do protokołu). 

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. 



7 

 

            W tym punkcie porządku obrad i w następnych Rada przystąpiła do 

rozpatrzenia projektów uchwał przedłożonych przez Wójta Gminy Głowno. 

Pierwszy z nich dotyczył określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Urszula Olejniczak, która 

powiedziała, że Wójt Gminy Głowno proponuje pozostawienie stawek podatku 

od nieruchomości i leśnego  na poziomie roku ubiegłego, tylko w podatku 

rolnym chciałby, aby stawka była wyliczona na podstawie maksymalnej ceny 1 

q zboża proponowanej przez Prezesa GUS. Dodała, że byłoby to niewiele więcej 

niż w tym roku i oscylowałoby dodatkowo w granicy średnio 1 zł dla podatnika 

mającego gospodarstwo 5 ha a dla Gminy skutkowałoby wpływem do kasy w 

wysokości 2000 zł. Powiedziała, że proponuje zmianę wzoru formularza 

informacji, który będzie bardziej przystępny dla podatnika i będzie tylko jeden a 

nie 3 jak to było w minionych latach. Dodała, że rolnik będzie miał mniej pracy 

przy jego wypełnieniu. 

Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady Łukasz Łukasik po uprzednim 

zapytaniu się Rady, czy może nie czytać całego projektu uchwały i uzyskaniu na 

to zgody poddał go pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy 

informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym 14 

głosami „za”, na 14 radnych obecnych na sesji i uczestniczących w głosowaniu 

(zał. nr 5 do uchwały). 

 

Ad.8. 

           Następny z rozpatrywanym projektów uchwał dotyczył przyjęcia  

rocznego Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Wyjaśnienia do projektu uchwały przestawiła Sekretarz Gminy Jolanta Szkup, 

która powiedziała, że rada jak co roku przyjmuje Program współpracy Gminy 

Głowno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na następny 

rok i również tak jest i w tym. Poinformowała zebranych, że Program niewiele 

się różni od realizowanego w tym roku. Dodała, że odbyły się konsultacje z 

organizacjami, odbyło się jedno spotkanie w tym celu, na którym została 

zgłoszona jedna uwaga do programu. Poinformowała Komisję, że Gmina w 

2018 roku przeznaczy na realizację Programu kwotę 22 tys. zł. 

Bez pytań i uwag ze strony radnych. 

Przewodniczący po zapytaniu o możliwość nieczytania całego projektu uchwały 

i uzyskaniu zgody poddał go pod głosowanie. 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia  rocznego Programu 

współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o 
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których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie 14 głosami „za”, na 14 radnych obecnych na sesji i 

uczestniczących w głosowaniu (zał. nr 6 do uchwały). 

 

Ad.9. 

          Kolejny rozpatrywany przez Radę projekt uchwały dotyczył uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 

Wola Mąkolska. 

Sekretarz Gminy powiedziała, że sprawa jest znana radnym i dotyczy jednego z 

mieszkańców wsi Wola Mąkolska, który na pierwszym wyłożeniu planu 

poprosił o przyspieszenie wydania decyzji w jego sprawie i zatwierdzenie jej 

stosowną uchwałą. Dodała, że ten mieszkaniec Gminy chciałby rozszerzyć 

prowadzoną działalność gospodarczą i stąd projekt uchwały na dzisiejszej sesji. 

Pytań i uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zapytał, czy może nie czyta całego 

projektu uchwały i po otrzymaniu zgody poddał go pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola 

Mąkolska  14 głosami „za”, na 14 radnych obecnych na sesji i uczestniczących 

w głosowaniu (zał. nr 7 do uchwały). 

 

Ad.10. 

               Następny projekt uchwały, nad którym pochyliła się Rada dotyczył 

dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz nieopodatkowanych należności 

budżetowych Gminy Głowno za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym 

instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

Sekretarz Gminy Jolanta Szkup wyjaśniła, że Ministerstwo Rozwoju ogłosiło 

konkurs na płatności bezgotówkowe. Dodała, że program organizowany jest 

wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową i trwa od 1 kwietnia 2017 roku do 31 

marca 2020 roku. Powiedziała, że chcielibyśmy do tego programu przystąpić, 

ponieważ udział w projekcie będzie bezpłatny, nie poniesiemy również kosztów 

zainstalowania w UG Głowno terminala. Dodała, że zgodnie z ustawą 

Ordynacja podatkowa rada musi wyrazić zgodę na dopuszczenie zapłaty 

podatku, opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych za pomocą 

innego instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz 

elektroniczny. Powiedziała, że będzie to płatność w formie karty płatniczej, 

którą będzie można płacić np. za wodę, czy podatki. 

Pytań i uwag do projektu uchwały oraz wyjaśnień nie było. 

Wobec powyższego przewodniczący Łukasz Łukasik odczytał a następnie 

poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty 

podatków, opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych Gminy 

Głowno za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu 
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płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 14 głosami 

„za”, na 14 radnych obecnych na sesji i uczestniczących w głosowaniu (zał. nr 8 

do uchwały). 

 

Ad.11. 

          Kolejny projekt z rozpatrywanych przez Radę dotyczył stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Lubiankowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii 

Konopnickiej w Lubiankowie. 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Sekretarz Gminy, która powiedziała, 

że do 30 listopada zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające do ustawy prawo 

oświatowe muszą zostać dokonane przekształcenia szkół podstawowych 

sześcioletnich w szkoły podstawowe ośmioletnie. Dodała, że następnie nasze 

zespoły szkół będą przekształcane w zespoły szkolno-przedszkolne, a wszystkie 

te zmiany muszą być wprowadzone uchwałami. 

Bez pytań i uwag ze strony radnych. 

W związku z powyższym prowadzący obrady Łukasz Łukasik odczytał projekt 

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

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie  stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 

Lubiankowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w 

Lubiankowie 14 głosami „za”, na 14 radnych obecnych na sesji i 

uczestniczących w głosowaniu (zał. nr 9 do uchwały). 

 

Ad.12. 

          Kolejny projekt uchwały w tej samej sprawie dotyczył stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Mąkolicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama 

Mickiewicza w Mąkolicach. 

Wyjaśnienia do uchwały były przedstawione, pytań i uwag nie było, w związku 

z powyższym przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w w/w sprawie a 

następnie poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w 

Mąkolicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w 

Mąkolicach 14 głosami „za”, na 14 radnych obecnych na sesji i uczestniczących 

w głosowaniu (zał. nr 10 do uchwały). 

 

Ad.13. 

          Następny projekt uchwały dotyczył stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego 

w Popowie Głowieńskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa 

Chełmońskiego w Popowie Głowieńskim. 
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Pytań i uwag nie było. 

Przewodniczący Rady odczytał a następnie poddał projekt uchwały w w/w 

sprawie pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego 

w Popowie Głowieńskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa 

Chełmońskiego w Popowie Głowieńskim 14 głosami „za”, na 14 radnych 

obecnych na sesji i uczestniczących w głosowaniu (zał. nr 11 do uchwały). 

 

Ad.14. 

             Kolejne trzy projekty uchwał, które były procedowane przez Radę 

dotyczyły zmiany nazwy zespołów szkół. Pierwszy z nich dotyczył zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Publicznych w Mąkolicach. 

Wyjaśnień udzielono w pkt 11 wobec powyższego przewodniczący Rady 

Gminy Głowno po uzyskaniu zgody radnych, aby nie czytał całego projektu 

uchwały poddał go pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Publicznych w Mąkolicach 14 głosami „za”, na 14 radnych obecnych na sesji i 

uczestniczących w głosowaniu (zał. nr 12 do uchwały). 

 

Ad.15. 

            Następny rozpatrzony projekt uchwały dotyczył zmiany nazwy Zespołu 

Szkół w Lubiankowie.  

Pytań i uwag nie było. 

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

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

w Lubiankowie 14 głosami „za”, na 14 radnych obecnych na sesji i 

uczestniczących w głosowaniu (zał. nr 13 do uchwały). 

 

Ad.16. 

            Ostatni z rozpatrywanych przez Radę projektów uchwał dot. gminnych 

placówek oświatowych był w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Popowie 

Głowieńskim.  

Pytań i uwag nie było. 

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

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

w Popowie Głowieńskim 14 głosami „za”, na 14 radnych obecnych na sesji i 

uczestniczących w głosowaniu (zał. nr 14 do uchwały). 

 

Ad.17. 

          Następny projekt uchwały, którym zajęła się Rada Gminy Głowno 

dotyczył zmiany uchwały Nr XXXVI/201/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 
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października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 

2017 r. 

Poproszona o wyjaśnienia Skarbnik Gminy Cezara Stokowska powiedziała, że 

projekt dotyczy zmiany uchwały nr 201 z października br., w którym zmienia 

się § 1 w ten sposób, że rozpisuje się na kilka rozdziałów zwiększenie budżetu 

po stronie dochodów  i wydatków o kwotę 97.000 zł. Dodała, że należy 

szczegółowo doprecyzować na co poszczególne wydatki będą przeznaczone. 

Salę obrad opuścił za zgodą przewodniczącego Radny Piotr Kierus. 

Pytań ze strony radnych do projektu uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady po zapytaniu o możliwość nieczytania całego projektu 

uchwały i uzyskaniu takiej zgody  poddał go pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwalę zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/201/17 

Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i 

w budżecie Gminy Głowno na 2017 r. 13 głosami „za”, na 13 radnych obecnych 

na sesji i uczestniczących w głosowaniu (zał. nr 15 do uchwały). 

 

Ad. 18. 

            Ostatni projekt uchwały, który rozpatrzyła Rada dotyczył zmian budżetu 

Gminy Głowno na 2017 rok. 

Skarbnik Gminy  powiedziała, że w uchwale zwiększa się budżet po stronie 

dochodów i wydatków o kwotę 8.081 zł w związku z otrzymaniem środków 

finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie 

pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do uchwały. Dodała, że w projekcie uchwały dokonuje się 

przeniesień wydatków w budżecie pomiędzy działami, rozdziałami oraz 

paragrafami, o czym mówi załącznik nr 2 do uchwały. Omówiła szczegółowo te 

przeniesienia. Poinformowała, że po wprowadzeniu tych zmian, zmianie ulegnie 

również wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania na 

2017 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

Dyskusja. 

Radny Jarosław Chałubiec zauważył że, Rada inwestycje wodociągowe 

uchwaliła w ubiegłym roku. Mając na uwadze niewykonanie tych inwestycji 

zapytał, jakich dokumentów jeszcze nie mamy, których brak uniemożliwił 

wykonanie tego zadania. 

Wójt odpowiedział, że był wykonany projekt, w kwietniu został ogłoszony 

przetarg, ale musiał go unieważnić z powodu zbyt wysokich kwot w złożonych 

ofertach (było zabezpieczone w budżecie 150 tys. zł na tą inwestycję a najniższa 

oferta opiewała na kwotę ok. 240 tys. zł). Dodał, że ponadto koniecznym stało 

się poprowadzenie nitki tego wodociągu do kilku kolejnych działek a także 

dopatrzył się, że w projekcie użyto do budowy rury o przekroju zbyt dużym, co 

również powodowało wyższy koszt tej inwestycji. Powiedział, że w związku z 

tym należało przeprojektować tą inwestycję, co spowodowało, że Starostwo 

Powiatowe na 3 kolejne miesiące wstrzymało wydanie decyzji (na marginesie 
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powiedział, że takie pozwolenie otrzymamy na dniach). Stwierdził, że wszystko 

to trwało za długo i z ciężkim bólem dokonał przeniesienia środków z tej 

inwestycji na inne działy a wykonanie jej na przyszły rok. Powiedział, że 

według niego po ogłoszeniu jednego przetargu na wykonanie wszystkich 

inwestycji związanych z dostarczaniem wody koszty będą mniejsze niż by to 

było robione dla każdej oddzielnie. 

Radny Jarosław Chałubiec zapytał, czy jest szansa, że ta inwestycja (budowa 

wodociągu w Feliksowie) będzie wykonana w I półroczu przyszłego roku. 

Wójt odpowiedział, że tak. 

Radny Władysław Mikołajczyk powiedział, że projekt na ten wodociąg był 

wykonany w 2016 roku i był uzgodniony. Zapytał, jak to się stało, że dopiero w 

przetargu wyszło, że przekrój rury jest zbyt duży. 

Wójt odpowiedział, że musieliśmy mieć projekt i pozwolenie, aby ogłosić 

przetarg. Dodał, że złożone oferty jednak były takie wysokie, że po dokładnym 

przyjrzeniu się projektowi wykrył ten błąd. 

Radny Władysław Mikołajczyk stwierdził, że według niego ta inwestycja będzie 

czekała, aż 4 pozostałe uzyskają pozwolenia na budowę i jest obawa, że kolejne 

pół roku stracimy. 

Wójt odpowiedział, że nie ma takich obaw, ponieważ powinniśmy otrzymać 

pozwolenia na te wszystkie wodociągi do końca tego roku.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że niepokoi go to, że znowu zabiera się 

pieniądze z „wody”. Dodał, że ma nadzieję, że stawki za wodę wrócą do 

poziomu roku 2015 i taką pisemną prośbę w tej sprawie złoży. Powiedział, że 

druga sprawa, to jest to, że według niego sprawa niedopatrzenia odnośnie 

przekroju rury jest dla na rękę Urzędowi Gminy, bo jeżeli te inwestycje byłyby 

wykonane w sierpniu lub wrześniu, to skąd byśmy teraz wzięli 185 tys. zł. 

Dodał, że chyba trzeba byłoby zaciągnąć kredyt. Stwierdził, że  nie jest taki 

pewien, czy te inwestycje zostaną zrealizowane w I półroczu przyszłego roku, 

ponieważ w projekcie budżetu na 2018 rok nie ma zapisanych tych inwestycji i 

nie wie czy nie powinniśmy je wprowadzić. Dodał, że jak ich nie ma, to jak 

mają być wykonane. Przechodząc do następnej sprawy powiedział, że na koniec 

marca mieliśmy 800 tys. zł nadwyżki, a teraz nie mamy nic. Odnosząc się do 

zał. nr 3, Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania w 

dziale 400 -  budowa sieci wodociągowej w Feliksowie powiedział, że kwota 

7200 zł na to zadanie wygląda śmiesznie i trzeba według niego to zmienić 

(podobnie z drugą inwestycją – połączenie sieci wodociągowej Boczki 

Domaradzkie – Popów Głowieński, kwota 7200 zł). Odnosząc się do kolejnej 

sprawy powiedział, że jeżeli był błąd w projekcie, to za co pieniądze wziął 

projektant.  

Wójt Marek Jóźwiak stwierdził, że według niego te inwestycje podobnie jak te 

w ubiegłych latach zostaną wykonane. Odnosząc się do słów o kredycie 

powiedział, że nie brał i nie planuje brać.  
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Radny Władysław Mikołajczyk zwrócił uwagę na słowa wójta, że nie bierze 

kredytu. Powiedział, że każda inwestycja wodociągowa jest dofinansowywana 

w wysokości 70% i według niego można z tego korzystać. 

Wójt odpowiedział radnemu, że jest to nieprawda, bo środki otrzymują tylko ci, 

co wiążą inwestycje wodociągowe z kanalizacyjnymi. Dodał, że WFOŚiGW w 

tym roku nie ogłosił, że będzie dofinansowywał inwestycje wodociągowe. 

Radny Chałubiec powiedział, że trzyma kciuki za wójta, aby pozyskał jakieś 

środki na te inwestycje. Zapytał, czy ta inwestycja (wykonanie wodociągu w 

Feliksowie) będzie wprowadzona do budżetu na 2018 rok. 

Wójt odpowiedział, że tak. 

Radny Chałubiec zapytał skąd weźmie środki na tą inwestycję. 

Wójt odpowiedział, że z otrzymanych dotacji za wyremontowaną drogę i za 

odbiór azbestu. 

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poinformował radnych, że planuje na 13 

grudnia zorganizować wspólne posiedzenie komisji stałych rady, na którym 

radni popracowaliby nad budżetem na 2018 rok. Następnie wrócił do sprawy 

7200 zł za inwestycje w zał. nr 3 w przedłożonym projekcie uchwały. 

Powiedział, że według niego nie oddaje to prawdy i w związku z tym sugeruje, 

aby 13 grudnia przed posiedzeniem komisji zrobić sesję, zmienić to zadanie i 

podjąć uchwałę. 

Wójt stwierdził, że jest to projekt uchwały i można to również teraz zmienić. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady zarządził 10 min. przerwę w 

obradach. 

Salę obrad opuściła za zgodą przewodniczącego Radna Dorota Kulawczyk. 

Po przerwie. 

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poinformował radnych, że 

zaproponowane poprawki w załączniku nr 3 to:  

1) w lp. 1, dział 400, nazwa zadania – budowa sieci wodociągowej w 

Feliksowie – wykonanie zmiany projektu rozbudowy sieci wodociągowej 

oraz opracowanie analizy efektywności kosztowej; 

2) w lp. 4, dział 400, nazwa zadania – połączenie sieci wodociągowej Boczki 

Domaradzkie-Popów Głowieński – wykonanie projektu budowlanego 

połączenia sieci wodociągowej.  

Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do 

załącznika nr 3 w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie 

Gminy Głowno na 2017 rok poprawki nr 1 pod głosowanie.  

Rada Gminy Głowno przyjęła poprawkę nr 1 jednogłośnie – 12 głosami „za”, na 

12 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do załącznika nr 3 

poprawki nr 2. 

Rada Gminy Głowno przyjęła poprawkę nr 2 jednogłośnie – 12 głosami „za”, na 

12 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu. 

Więcej uwag i pytań do projektu uchwały w w/w sprawie nie było. 
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Wobec powyższego przewodniczący Rady poddał projekt uchwały z 

wprowadzonymi poprawkami pod głosowanie. 

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

Gminy Głowno na 2017 rok 7 głosami „za”, 1 „przeciw” i 4 „wstrzymał się”, na 

12 radnych uczestniczących w tym czasie w sesji i biorących udział w 

głosowaniu (zał. nr 16 do uchwały). 

     

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. 

Radny Piotr Kałuża poprosił o poprawienie wjazdu do posesji nr 7 we wsi 

Feliksów oraz zgłosił brak żarówki w oświetleniu ulicznym w tej wsi (słup 

oznaczony nr 13). 

Dyrektor Zespołu Szkół w Popowie Głowieński Krzysztof Fortuna zaprosił 

wszystkich chętnych do wzięcia udziału w organizowanym przez jego placówkę 

turnieju tenisa stołowego 9 grudnia 2017 r. Powiedział, że turniej rozpoczyna się 

o godz. 10
00

. Korzystając z okazji podziękował jednostce OSP z Popowa 

Głowieńskiego za wypompowanie wody z piwnicy szkoły oraz wójtowi za 

dyspozycję w tej sprawie.  

Więcej pytań i uwag nie było.  

Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący 

Łukasz Łukasik o godz. 10
55

 zakończył XXXVII 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: 
 


