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Głowno, dn. 21 grudnia 2017 r. 

OR.0002.23.2017 

 

 

Protokół nr XXXVIII/2017 
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 21 grudnia 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, 

- 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 wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w Albinowie. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Głowno na 2018 rok. 

9. Przyjęcie planów pracy komisji stałych i Rady Gminy Głowno oraz 

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2018 rok. 

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

rok.     

11. Wolne wnioski i informacje. 

 

Ustalenia. 

Ad.1. 

        Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  10
10

 

otworzył XXXVIII 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. 

Nie było. 

W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał przyjęcie porządku 

obrad pod głosowanie  

Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad XXXVIII 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 XXXVII sesji odbytej w dniu 29 listopada 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 XXXVII sesji. 

Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XXXVII sesji odbytej w dniu 29 

listopada 2017 roku - 13 głosami „za” i 1 „wstrzymał się” - na 14 radnych 

uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu. 

 

Ad.4. 
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        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 11 grudnia 2017  roku a w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków 

Komisji, Wójt Gminy Głowno Pan Marek Jóźwiak, Sekretarz Gminy Pani 

Jolanta Szkup, młodszy referent ds. ewidencji gruntów w UG Głowno Piotr 

Antczak oraz kierownik GOPS w Głownie Pani Edyta Kaczmarska. Dodała, że 

w pierwszym punkcie posiedzenia Komisja zapoznała się z projektem uchwały 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Głowno na 2018 rok, który omówiła kierownik GOPS w Głownie. 

Poinformowała zebranych, że w dyskusji nad tym tematem zauważono, że coraz 

mniej jest środków na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, która jest jednym z podmiotów realizujących te programy a 

wynika to, z coraz mniejszej liczy punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

na terenie Gminy, które są źródłem finansowania zadań z programów (z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu). Powiedziała, że w dyskusji 

wskazywano, że to województwo powinno dzielić środki na prowadzenie 

profilaktyki i funkcjonowanie gminnych komisji. Dodała, że z informacji 

przekazanych przez kierownika GOPS Komisja dowiedziała się, że na terenie 

Gminy Głowno to nie narkotyki są głównym środkiem uzależnienia i 

patologicznych zachowań, ale dopalacze w połączeniu z alkoholem. 

Poinformowała uczestników sesji, że Komisja po wysłuchaniu informacji i 

dyskusji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na 2018 

rok. Następnie przewodnicząca Komisji Beata Soczyńska powiedziała, że w 

drugim punkcie posiedzenia jako przewodnicząca dokonała podsumowania 

działalności Komisji w 2017 roku, do którego nie przedstawiono uwag i 

zastrzeżeń. Dodała, że w trzecim punkcie posiedzenia został opracowany plan 

pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności na 2018 rok. 

Poinformowała zebranych, że w „sprawach różnych” wójt odniósł się m.in. do 

sprawy złego stanu dróg gruntowych, sprzedaży gminnej nieruchomości w 

Konarzewie, o pozytywnej decyzji dot. zamontowania lustra przy drodze we wsi 

Kamień a także poinformował Komisję o otrzymaniu pozwoleń na budowę 

wszystkich odcinków wodociągów i zamiarze wprowadzenia autopoprawką do 

projektu budżetu na 2018 rok zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie inwestycji 

związanych z dostarczaniem wody. Dodała, że w tym również punkcie 

posiedzenia Sekretarz Gminy omówiła sprawę planowanych sprzedaży 

odzyskanych nieruchomości.  
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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 14 grudnia 2017 roku i w posiedzeniu uczestniczyło 8 

członków Komisji a ponadto Wójt Gminy Głowno i Skarbnik Gminy Cezara 

Stokowska. Powiedział, że w pierwszym punkcie Komisja dyskutowała nad 

projektem budżetu Gminy Głowno na 2018 rok, który w skrócie omówiła 

Skarbnik Gminy. Dodał, że w dyskusji wójt zgłosił autopoprawkę do projektu 

budżetu polegającą na wprowadzeniu do niego wykonanie dwóch inwestycji 

wodociągowych, które nie zostały wykonane w roku bieżącym (budowa 

wodociągu w Feliksowie i połączenie wodociągów Boczki – Popów). 

Poinformował zebranych, że członek Komisji radny Władysław Mikołajczyk 

złożył w imieniu sołectwa Lubianków autopoprawkę do budżetu polegająca na 

wprowadzenie do niego budowę drogi we wsi Lubianków (od drogi powiatowej 

Głowno – Łyszkowice do drogi biegnącej w stronę Borek) wyjaśniając z 

których działów wziąć środki na ten cel. Powiedział, że Komisja po dyskusji w 

głosowaniu opowiedziała się za wprowadzeniem autopoprawki wójta do 

projektu budżetu Gminy Głowno na 2018 rok (7 głosów „za”, 1 głos „wstrzymał 

się”) i odrzuciła autopoprawkę zgłoszoną przez Radnego Mikołajczyka (2 głosy 

„za”, 3 „wstrzymał się” i 3 „przeciw”). Dodał, że w głosowaniu Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Głowno na 2018 rok z 

wprowadzoną autopoprawką wójta głosując 5 głosów „za”, 2 „wstrzymał się” i 

1 „przeciw”. Następnie przechodząc do omówienia drugiego punktu posiedzenia 

powiedział, że w tym punkcie przedstawił informację podsumowującą 

działalności Komisji w 2017 roku wskazując, czym zajmowała się na 

posiedzeniach w poszczególnych miesiącach tego roku. Dodał, że uwag do 

przedstawionej informacji nie było. Poinformował zebranych, że w trzecim 

punkcie obrad Komisja po dyskusji wypracowała swój plan pracy na 2018 rok, a 

w „sprawach różnych” członkowie Komisji prosili wójta o interwencję odnośnie 

stanu dróg (gruntowa w Woli Lubiankowskiej i powiatowa w Albinowie) a 

także zapoznali się z projektami uchwał, które będą dziś na sesji rozpatrywane. 

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 15 grudnia br., na którym w 

pierwszym punkcie podsumował działalność Komisji w 2017 roku. Powiedział, 

że w podsumowaniu przedstawił ilość posiedzeń odbytych w ciągu tego roku, 

zmiany dokonane w ciągu roku w składzie osobowym a także ilość 

przeprowadzonych kontroli i dokonanych analiz. Dodał, że w drugim punkcie 

posiedzenia Komisja opracowała swój plan pracy na 2018 rok opierając się na 
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propozycjach tematów zaproponowanych przez niego, czyli przewodniczącego 

Komisji. Poinformował zebranych, że przed przystąpienie do prac nad planem 

poprosił wójta i skarbnika gminy o opuszczenie sali uzasadniając to tym, że 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym wójta i urząd i dlatego też 

według niego nie powinni oni uczestniczyć w tych pracach. Dodał, że w punkcie 

trzecim posiedzenia (sprawy różne) omawiano sprawy dotyczące projektu 

przyszłorocznego budżetu, głównie umieszczenia w nim zaciągnięcie kredytu na 

wykonanie zadań inwestycyjnych nie wykonanych w roku bieżącym (budowa 

wodociągu w Feliksowie, połączenie wodociągów Boczki Domaradzkie – 

Popów Głowieński). Powiedział, że w głosowaniu Komisja opowiedziała się za 

zaciągnięciem kredytu na ten cel (3 głosy „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymał się”). 

Dodał, że poruszano również sprawę celowości planowania na przyszły rok 

realizacji inwestycji drogowej w Mięsośni.  

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 15 grudnia 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. Poinformował również zebranych, 

że kolejną sesję zwołuje na dzień 27 grudnia br. na godz. 10
00

. 

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 29 listopada 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. 

          W tym punkcie obrad i trzech następnych Rada Gminy Głowno 

przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał przedłożonych przez wójta. 
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Pierwszy z nich dotyczył wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w 

Albinowie. 

Wyjaśnień do uchwały udzieliła Sekretarz Gminy, która powiedziała, że na 

podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego odzyskaliśmy kolejną nieruchomość, 

tym razem w Albinowie. Dodała, że jest to działka o pow. 0,2842 ha,  w części 

rolna i w części pod zabudowę, którą chcemy sprzedać. 

Radny Władysław Mikołajczyk zapytał, czy były dzierżawca będzie miał prawo 

pierwokupu tej działki, czy będzie ogłoszony przetarg. 

Wójt odpowiedział, że będzie ogłoszony przetarg. 

Radny Jarosław Chałubiec zapytał o cenę z jaką wystąpi Gmina do przetargu. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że ta działka będzie najpierw wyceniona a 

później zgłoszona do przetargu. 

Radny Jerzy Cybulski zapytał, czy w przetargu będzie wskazanie, że nabywca w 

ciągu roku musi przystąpić do budowy domu. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie. 

Więcej pytań nie było.  

Wobec powyższego przewodniczący Rady Łukasz Łukasik odczytał a następnie 

poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w Albinowie jednogłośnie – 14 głosami „za”, na 14 radnych 

obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 5 do protokołu). 

 

Ad.8. 

           Kolejny projekt uchwały, który rozpatrzyła Rada dototyczył uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na 2018 

rok. 

Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienia do uchwały kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Głownie.  

Pani Edyta Kaczmarska, kierownik GOPS powiedziała, że ustawa o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o 

przeciwdziałaniu narkomanii nakładają obowiązek corocznego uchwalenia 

programu przez radę gminy. Dodała, że program realizowany jest przez Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) i przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Poinformowała zebranych, że jednym z głównych 

założeń programu są programy profilaktyczne realizowane w szkołach oraz 

działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz 

osób doznających przemocy. Powiedziała, że źródłem finansowania zadań w 

programie są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Dodała, że na profilaktykę dot. uzależnień w 

2018 roku planuje się przeznaczyć 8000 zł.  

Wójt zauważył, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

działa bardzo dobrze, ale w najbliższej przyszłości trzeba będzie zdecydować, 
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czy nie zmniejszyć liczby członków tej komisji z uwagi na coraz mniejsze 

środki, które Gmina uzyskuje z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.   

Więcej uwag nie było. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy może nie czytać całego projektu uchwały i 

po uzyskaniu zgody poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na 2018 rok 

jednogłośnie - 14 głosami „za”, na 14 radnych obecnych na sesji i biorących 

udział w głosowaniu (zał. nr 6 do protokołu). 

 

Ad.9. 

          W tym punkcie obrad Rada przystąpiła do przyjęcia planów pracy Rady 

Gminy Głowno i komisji stałych. 

Prowadzący obrady Łukasz Łukasik stwierdził, że komisje stałe opracowały na 

swoich posiedzeniach plany pracy na przyszły rok a plan pracy Rady został 

ustalony na podstawie obecnego z uwagi na obowiązujące w nim tematy. 

Przypomniał, że plany pracy komisji i Rady przyjmowane będą w zwykłym 

głosowaniu a plan pracy Komisji Rewizyjnej stosowną uchwałą.  

Zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania lub uwagi odnośnie planów pracy. 

Nie było. W związku z powyższym po uzyskaniu zgody radnych, aby nie czytał 

całego projektu uchwały poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej jednogłośnie - 14 głosami „za”, na 14 radnych obecnych na 

sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 7 do protokołu). 

Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności na 2018 rok. 

Rada Gminy Głowno przyjęła plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Praworządności jednogłośnie (zał. nr 8 do protokołu). 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa na 2018 rok. 

Rada Gminy Głowno przyjęła plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu i Rolnictwa jednogłośnie (zał. nr 9 do protokołu). 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji ds. 

Koordynacji Prac Organów Rady Gminy Głowno na 2018 rok. 

Rada Gminy Głowno przyjęła plan pracy Komisji ds. Koordynacji Prac 

Organów Rady Gminy Głowno jednogłośnie (zał. nr 10 do protokołu). 

Następnie przewodniczący rady Łukasz Łukasik poddał pod głosowanie 

przyjęcie planu pracy Rady Gminy Głowno na 2018 rok. 

Rada Gminy Głowno przyjęła plan pracy Rady na 2018 rok jednogłośnie (zał. nr 

11 do protokołu). 

 



8 

 

Ad.10. 

           Przewodniczący Rady przechodząc do rozpatrzenia ostatniego projektu 

uchwały dot. zmian budżetu Gminy Głowno poprosił o wyjaśnienia Skarbnika 

Gminy.  

Skarbnik Gminy, Pani Cezara Stokowska powiedziała, że uchwała dot. zmian 

budżetu w związku z uchwaleniem ponadplanowych dochodów, jak również 

otrzymania środków z dotacji na modernizację drogi Mąkolice – Wola 

Mąkolska i dotacji na zadanie pn. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 

azbestowych z terenu Gminy Głowno oraz środków z rezerwy subwencji 

ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin. Następnie omówiła szczegółowo, w 

których  rozdziałach zwiększa się dochody, a w których wydatki.  

Dyskusja. 

Radny Jarosław Chałubiec zapytał, o wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zakup materiałów i wyposażenia). 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że to są wydatki na zakup paliwa. 

Przewodniczący Rady zgłosił uwagę odnośnie finansowania szkół. Powiedział, 

że okazało się, że budżety szkół były niedoszacowane. Zapytał, czy jest taka 

możliwość, aby Rada mogła otrzymywać informację o ile są niedoszacowane 

szkoły. 

Radny Jarosław Chałubiec stwierdził, że jeżeli Rada otrzymałaby na początku 

roku taką informację (preliminarze szkół), to radni nie byliby tak zaskoczeni  

sytuacją finansową w poszczególnych placówkach oświatowych pod koniec 

roku. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że preliminarze nie są dokładną wykładnią 

potrzeb, bo albo są przeszacowane albo zaniżone. Odnosząc się do prośby 

przewodniczącego Rady powiedziała, że jest taka możliwość, aby Rada 

otrzymywała takie informacje. 

Przewodniczący powiedział, że należy się pochwała dla dyrektorów szkół, że w 

ostatnich dwóch latach te preliminarze są bardziej dokładne. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że tak, ale od 2010 roku walczyła z tym, aby były 

one bardziej dokładne. 

Radny Mikołajczyk stwierdził, że zawsze się mówi, że to nie jest moja wina, 

tylko kogoś innego. Zauważył, że na „oświatę” w 2018 roku planuje się 

5.300.813 zł, a wykonanie w roku 2016, bo do tego może się odnieść było 

5.031.125 zł. Dodał, że plan na 2017 wynosił 4.305.795 zł, czyli był mniejszy 

niż wykonanie roku 2016. Stwierdził, że według niego nie było pokazanej 

prawdy w tym budżecie, było z góry założone, że będą braki i stad te 

przesunięcia środków w budżecie.  

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak nie możemy mówić, bo nie w każdej 

szkole każdego roku są wykonywane jakieś remonty, czy inwestycje. 

Więcej pytań i uwag nie było. 

Przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody radnych o nieczytanie całego 

projektu uchwały poddał go pod głosowanie. 
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Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno 

na 2017 rok 13 głosami „za” i 1 „wstrzymał się”, na 14 radnych obecnych na 

sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 12 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. 

Radny Jerzy Cybulski zaapelował, aby zabezpieczyć w przyszłorocznym 

budżecie środki na uregulowanie spraw dot. działkowców, którzy po 

podzieleniu swoich nieruchomości uchylają się od płacenia podatków. 

Salę obrad opuścił za zgodą przewodniczącego Radny Jarosław Chałubiec. 

Radny Piotr Kałuża zwracając się do wójta powiedział, że przy wiaduktach 

autostradowych leżą hałdy piasku i kruszywa. Zasugerował, aby napisać do 

GDDKiA z zapytaniem, czy nie można by było wykorzystać ten materiał do 

utwardzenia gminnych dróg gruntowych. 

Wójt odpowiedział, że sprawdzi to. Następnie przechodząc do kolejnej sprawy 

stwierdził, że koniec roku nie jest dobry do przekazywania tego typu informacji, 

ale został zmuszony do takiego działania. Powiedział, że w ostatnim czasie 

podpisał 420 upomnień dot. braku wpłat za pobór wody. Dodał, że po 

nagłośnieniu jego stanowiska, że w takich przypadkach będzie odcinana woda 

sytuacja w tej materii poprawiła się. Poinformował zebranych, że będzie dalej 

konsekwentny w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady zasugerował, aby wykorzystać SMS do przypominania o 

zaleganiu z opłatami. 

Radna Jolanta Deka powiedziała, że na skrzyżowaniu dróg w Albinowie stoi 

woda, o czym już informowała na komisji. Zapytała wójta, czy jest już jakaś 

reakcja Starostwa Powiatowego w tej sprawie. 

Wójt odpowiedział, że zgłosił tą sprawę do Starostwa, ale oni twierdzą, że to nie 

ich teren, tylko Gminy Domaniewice. 

Sołtys wsi Kadzielin Elżbieta Michalak zwracając się do wójta powiedziała, że 

mieszkańcy jej wsi mówią, że nie będą płacić składek na Gminną Spółkę 

Wodną, ponieważ woda stoi na ich gruntach, wchodzi do piwnic a spółka nic nie 

robi. Następnie zwracając się do przewodniczącego Rady stwierdziła, że 

wysyłanie SMS do zalegających z opłatami według  niej nic nie da, bo są to 

ludzie, którzy nie płacili i nie będą płacić. 

Sołtys wsi Jasionna Dałek Marian zapytał wójta, czy zakończony został remont 

dróg gruntowych. 

Wójt odpowiedział, że jeszcze nie, ale czeka na poprawę pogody. 

Sołtys wsi Kadzielin Pani Michalak poruszyła sprawę worków na śmieci. 

Powiedziała, że mieszkańcy wsi nie przychodzą i nie biorą od niej worków i 

sporo ich zostało. Zapytała, co ma z nimi zrobić. 

Przewodniczący Rady zasugerował, aby przyniosła worki do Urzędu Gminy a 

na pewno zostaną zagospodarowane. 
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Wójt Marek Jóźwiak zwrócił uwagę zebranych na sprawę osób korzystających z 

programu 500+. Powiedział, że na terenie Gminy Głowno świadczenie to 

pobiera 73% uprawnionych. Dodał, że również osoby, które tego potrzebują 

otrzymują paczki żywnościowe – było 6 akcji wydawania paczek. Stwierdził, że 

osoby pobierające te świadczenia mogłyby jednak się poczuć do obowiązku 

zapłacenia za odbiór śmieci.    

Więcej pytań i uwag nie było.  

Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący 

Łukasz Łukasik o godz. 11
20

 zakończył XXXVIII 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: 

 

 

 
 

 


