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Głowno, dn. 27 grudnia 2017 r. 

OR.0002.24.2017 

 

Protokół nr XXXIX/2017 
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 27 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 – 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, 

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

rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2017-

2026. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 

2018 rok. 



2 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Głowno na lata 2018-2026.     

7. Wolne wnioski i informacje. 

 

Ustalenia. 

Ad.1. 

        Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  9
07

 

otworzył XXXIX w obecnej kadencji sesję Rady i po powitaniu obecnych 

oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 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 XXXIX sesji jednogłośnie - 15 

głosów „za”, na 15 radnych obecnych i biorących udział w głosowaniu.  

 

Ad.3. 

        W tym punkcie Rada Gminy Głowno przystąpiła do rozpatrywania 

projektów uchwał przedłożonych jej przez wójta. Pierwszy z nich dotyczył 

zmian budżetu Gminy Głowno na 2017 rok. 

Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik Gminy o wyjaśnienia do 

uchwały.  

Skarbnik Gminy, Pani Cezara Stokowska na wstępie powiedziała, że to jest 

ostatnia zmiana budżetu w tym roku i dotyczy zmian w dochodach i wydatkach. 

Omówiła szczegółowo  te zmiany. 

Pytań i uwag do wyjaśnień Skarbnika Gminy nie było. 

W związku z powyższym przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody o 

nieczytanie całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno 

na 2017 rok jednogłośnie – 15 głosów „za”,  na 15 radnych obecnych na sesji i 

biorących udział w głosowaniu (zał. nr 4 do protokołu). 

 

Ad.4. 

           Kolejny projekt uchwały, który rozpatrzyła Rada Gminy Głowno dot. 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Głowno na lata 2017-2026. 
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Skarbnik Gminy wyjaśniła, że skutkiem przyjętych zmian w budżecie w 

podjętej wcześniej uchwale ulega zmianie również wieloletnia prognoza 

finansowa gminy. Omówiła te zmiany. 

Pytań i uwag nie było. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady zapytał radnych, czy może nie czytać 

całego projektu i po uzyskaniu zgody poddał projekt uchwały w w/w sprawie 

pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2017-

2026 – 12 głosami „za”,  na 15 radnych obecnych na sesji i biorących udział w 

głosowaniu (zał. nr 5 do protokołu). 

 

Ad.5. 

          Następny rozpatrywany przez Radę projekt uchwały dotyczył uchwalenia 

budżetu Gminy Głowno na 2018 rok. 

Przewodniczący Rady na wstępie powiedział, że przed sesją odbyło się 

posiedzenie wspólne komisji stałych Rady, na którym radni dyskutowali nad 

projektem budżetu na przyszły rok oraz zgłaszali rożnego rodzaju poprawki do 

niego. 

Wójt Marek Jóźwiak omówił wniesioną przez siebie autopoprawkę dotyczącą 

wprowadzenia do projektu budżetu na 2018 rok dwóch inwestycji 

wodociągowych niezrealizowanych w roku bieżącym oraz zaciągnięcie kredytu 

w wysokości 500 tys. zł (zał. nr 6 do protokołu – kopia). 

Radny Mikołajczyk powiedział, że ma zastrzeżenia do uzasadnienia tej 

autopoprawki.  Powiedział, że powinno być zapisane, że kredyt na inwestycje 

wodociągowe będzie zaciągnięty w WFOŚiGW z możliwością umorzenia 70% 

kwoty tego kredytu. 

Wójt odpowiedział, że nie może się sugerować tym, że otrzymamy kredyt z 

WFOŚiGW, ponieważ takiej możliwości może nie być. Dodał, że musi też mieć 

zabezpieczone środki na inne zadania. 

Radny Jarosław Chałubiec zapytał o koszt niezrealizowanych inwestycji 

wodociągowych. 

Wójt odpowiedział, że około 270 tys. zł. 

Radny Chałubiec zasugerował, że może w takiej wysokości zaciągnąć kredyt. 

Wójt odpowiedział, że chce więcej, aby nie dochodziło do sytuacji jak to miało 

miejsce w tym roku, że nagle brakuje środków na jakieś zadanie. 

Radny Marek Zgierski stwierdził, że jeżeli będzie taka szansa, to wójt na pewno 

będzie się starał o środki z WFOŚiGW. 

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik powiedział, że on jest za realizacją tych 

inwestycji, ale nie za sposobem ich finansowania z kredytu. Dodał, że według 

niego należałoby inwestycje wodociągowe wykonać z własnych środków, a 

kredyt wziąć na drogę w Mięsośni, bo inwestycje zaległe powinny być 

wykonane jako pierwsze. 
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Radny Olejniczak zauważył, że inwestycja drogowa będzie dofinansowana, 

więc chyba powinniśmy się starać o te środki. 

Wójt zwracając się do Radnego Mikołajczyka stwierdził, że radny posądza go o 

złą wolę i brak starań o pozyskiwanie środków na inwestycje wodociągowe. 

Przypomniał, że składaliśmy wnioski na te zadania, mieliśmy dużo punktów, ale 

dofinansowania nie uzyskaliśmy, ponieważ otrzymywały je samorządy, które 

łączyły inwestycje wodociągowe z kanalizacyjnymi. Powiedział, że przetarg na 

wykonanie wszystkich nitek wodociągów powinien przynieść korzyści w 

postaci mniejszych kosztów. Dodał, że przewodniczący mówił, że dla niego 

(wójta) wygodnym było, że nie mieliśmy pozwolenia na wykonanie 

niezrealizowanych inwestycji, ale takie pozwolenie otrzymaliśmy dopiero 12 

grudnia br.  

Przewodniczący Rady zapytał dlaczego kwota tego kredytu to 500 000 zł. 

Wójt odpowiedział, że jak podliczymy wszystkie inwestycje wodociągowe, to 

jest to kwota zbliżona do 500 000 zł. Przewodniczący Rady stwierdził, że kredyt 

bierzemy tylko na budowę sieci w Feliksowie i połączenie wodociągów, a na 

budowę sieci w Konarzewie, Karnkowie, Bronisławowie i Domaradzynie Wójt 

ma już zagwarantowane 285 000 zł. Dlatego ponowił pytanie dlaczego kwota 

kredytu jest taka duża.  

Pan Wójt odpowiedział, że w pierwszej wersji projektu budżetu nie był 

planowany kredyt, ale po weryfikacji, po uzyskaniu pozwolenia stwierdził, że 

będzie to mało. 

Radny Mikołajczyk stwierdził, że boli go to, że wodociągi robimy z własnych 

środków a nie z dotacji. 

Wójt odpowiedział, że nie było możliwości starania się o środki na te zadania. 

Więcej pytań i uwag odnośnie złożonej przez wójta autopoprawki nie było. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie jej przyjęcie. 

Rada Gminy Głowno opowiedziała się za wprowadzeniem autopoprawki do 

projektu budżetu Gminy Głowno na 2018 rok złożonej przez wójta – 8 głosów 

„za”, 6 „przeciw”, 1 „wstrzymał się”. 

Radny Jarosław Chałubiec zgłosił autopoprawkę do projektu budżetu Gminy 

Głowno na 2019 rok  polegającą na zdjęciu z inwestycji drogowej w Mięsośni 

kwoty 60 tys. zł i przeznaczenie jej na zagospodarowanie terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych we wsi Domaradzyn, Wola Mąkolska i Piaski Rudnickie (zał. 

nr 7 do protokołu – kopia). 

Dyskusja. 

Radny Marek Zgierski powiedział, że już na komisjach był przeciwny tej 

autopoprawce, ale teraz zagłosuje za jej wprowadzeniem pod warunkiem, że w 

tych projektach (zagospodarowania terenów) zaangażują się mieszkańcy 

wskazanych wsi.  

Radny Chałubiec zasugerował, aby sołtysi tych wsi zorganizowali zebrania z 

mieszkańcami w tej sprawie. 
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Radny Radosław Olejniczak powiedział, że według niego środki jeżeli mają być 

zdjęte z inwestycji w Mięsośni powinny być przeznaczone na remont dróg 

gruntowych. 

Radna Marzena Doardo poparła radnego Olejniczaka w tej sprawie wskazując 

na bardzo złą obecnie sytuację na drogach gruntowych. 

Radna Dorota Kulawczyk zauważyła, że na utrzymanie dróg mamy 

zaplanowane więcej środków niż w roku bieżącym. 

Więcej pytań i uwag odnośnie złożonej autopoprawki nie było. 

W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

wprowadzenie autopoprawki do projektu budżetu. 

Rada Gminy Głowno opowiedziała się za wprowadzeniem do projektu budżetu 

Gminy Głowno na 2018 rok autopoprawki złożonej przez Radnego Jarosława 

Chałubca głosując – 10 głosów „za”, 1 „przeciw”, 4 „wstrzymał się”. 

Kolejną autopoprawkę do budżetu złożył Radny Władysław Mikołajczyk. 

Dotyczyła ona wprowadzenia do budżetu wykonanie modernizacji drogi we wsi 

Lubiaków (od drogi powiatowej Głowno – Wola Lubiankowska, dalej przy  

posesji p. Mikulskiego w stronę Borek). Przedstawił z jakich działów należy 

zdjąć środki na tą inwestycję (zał. nr 8 do protokołu – kopia). 

Wójt odnosząc się do tej propozycji powiedział, że w Lubiankowie w tej drodze 

ostatnio został położony wodociąg, następnie została ona utwardzona, jest 

przejezdna a na terenie Gminy jest wiele dróg pilnie potrzebujących napraw i 

dlatego według niego ta propozycja jest niezasadna.  

Radny Mikołajczyk odpowiedział, że tą drogą jeżdżą sadownicy z owocami do 

magazynów Grupy Producentów Owoców „Elita”. Stwierdził, że według niego 

stanął na drodze wójtowi i dlatego w Lubiankowie nie ma inwestycji. 

Wójt odpowiedział, że jest to nieprawda a następnie przypomniał jakie i kiedy 

były wykonane inwestycje w Lubiankowie. Przechodząc do sprawy drogi, o 

której mowa w autopoprawce Radnego Mikołajczyka powiedział, że od kilku lat 

Starostwo Powiatowe wskazuje, że nowo budowana droga musi mieć 5 m 

szerokości i 75 cm pobocza. Dodał, że wskazana droga ma 4,5 – 4,70 m 

szerokości i dlatego nie otrzymamy pozwolenia na jej budowę. 

Radny Mikołajczyk stwierdził, że w ostatnich latach wybudowaliśmy wiele dróg 

o mniejszej szerokości. 

Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że przyjmując to zadanie do realizacji 

musimy wziąć kolejny kredyt. Dodała, że nie ma możliwości zdjęcia środków z 

wydatków bieżących.  

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zauważył, że jednak w niektórych 

działach budżetu w stosunku do lat ubiegłych jest znaczny wzrost środków, np. 

w dziale  750, rozdział - promocja gminy.  Zapytał, że chciałby się dowiedzieć 

co takiego będzie realizowane w gminie w przyszłym roku, że to jest aż taki 

duży wzrost. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na koniec tego roku w tym dziale mamy już 

wykonanie w wysokości 100 tys. zł a z napływających informacji wynika że w 



6 

 

2018 roku będzie wiele imprez okolicznościowych i stąd zabezpieczenie 

środków. 

W tym miejscu Przewodniczący poprosił Panią skarbnik, aby nie wprowadzała 

w błąd, bo dożynki to jest inny dział i pieniądze na nie są. 

Pani skarbnik zapytała, czy Przewodniczący uważa, że 40 tys. na dożynki 

wystarczy? 

Przewodniczący stwierdził, że Gmina nie organizuje dożynek sama, tylko ze 

Starostą. Dodał, że jeżeli Pani skarbnik uważa, że 40 tys. na dożynki nie starczy, 

to on proponuje przenieść środki z promocji gminy właśnie na dożynki. 

Pani skarbnik wymieniła jeszcze raz dzień kobiet, dzień seniora, dzień rodziny, 

dzień dziecka, 50-lecie pożycia, 100-lecie szkoły w Popowie, 4 stulecia straż, co 

środki są gdzieś indziej zapisane. Przewodniczący wobec tego zapytał, czy w 

przeciągu ostatnich 10 lat nie było tych imprez? 

Pani Sekretarz odpowiedziała, że co dwa lata. 

Przewodniczący przypomniał, że w dziale promocja gminy w budżecie na 2011 

r. było 20 tys. zł, na 2012 r. – 20 tyś, 2013 r. - 50 tyś,  2014 r. – 20 tyś, a teraz 

mamy 120 tyś. 

Sekretarz Gminy dodała, że z tych środków kupowane są również nagrody na 

różnego rodzaju zawody i turnieje gminne i powiatowe. 

Radny Chałubiec dodał, że nagrody kupowane są co roku i wystarczało do tej 

pory 50 tys. zł.  

Przewodniczący Rady powiedział, że na miesiąc marzec Komisja Rewizyjna 

zaplanowała kontrolę tego działu (rozdziału – promocja gminy) i dlatego 

chciałby zaproponować, aby zabrać część środków z tego działu i zostawić do 

dyspozycji Rady  do czasu zakończenia tej kontroli. Dodał, że jeżeli kontrola 

wykaże, że wszystko jest w porządku, to wówczas te środki wrócą do tego 

działu budżetu. 

Radny Mikołajczyk zapytał, czym spowodowany jest duży wzrost środków na 

działalność bieżącą ochotniczych straży pożarnych. 

Wójt Marek Jóźwiak odpowiedział, że w tej chwili jest już wykonanie w 

wysokości 285 tys. zł. 

Przewodniczący Rady powiedział, że też to zauważył i jemu wydaje się, że 

zaplanowano za dużo. Dodał, że wykonanie na półrocze było 150 tyś. a jest to 

kwota która powtarza się rok w rok i nie wie skąd mogłoby wynikać, że w 

kolejnym półroczu moglibyśmy wydać kolejne 150 tyś. W 2016 r. było 

wykonanie 210 tyś., w 2015 wykonanie 214 tyś, w 2017 r. plan 201 tyś a w 

2018 r. mamy 330 tyś. Powiedział, że inflacja nie poszła aż tak bardzo do góry, 

dlatego powinni Państwo zrozumieć, że radni chcą wyjaśnienia. To jest wzrost o 

120 tyś. i radni mają prawo wiedzieć na co przeznaczone będą te pieniądze. 

Wójt Marek Jóźwiak stwierdził, że za wykonanie budżetu będzie odpowiadał on 

i będzie za to ponosił konsekwencje. Dodał, że jeżeli mówi, że nie uzyskamy 

pozwolenia na budowę drogi o mniejszej szerokości niż jest to w 

rozporządzeniu, to nie mówi tego przeciw Radnemu Mikołajczykowi. 
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Radny Mikołajczyk dodał, że to Rada odpowiada za uchwalenie budżetu. 

Więcej uwag i pytań odnośnie autopoprawki Radnego Mikołajczyka nie było. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie w/w autopoprawki 

do projektu budżetu.  

Rada Gminy Głowno nie poparła wprowadzenia autopoprawki Radnego 

Mikołajczyka do projektu budżetu Gminy Głowno na 2018 rok głosując – 4 „za” 

wprowadzeniem, 7 „przeciw” i 4 „wstrzymał się”. 

Następnie przewodniczący Rady odniósł się do sprawy docieplenia sali 

gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubiankowie. Powiedział, 

że zgadza się na tą inwestycję, ale według niego popełniono wielki błąd przy jej 

budowie. Dodał, że kategorycznie domaga się, aby dokładnie sprawdzić, gdzie 

jest przyczyna tego, że na sali jest zimno.  

Wójt powiedział, że rozmawiał wtedy z radnymi i że brał pod uwagę opinię 

eksperta, który stwierdził, że zamiana styropianu na grubszy mur będzie dobra, 

okazało się, że to nie przyniosło efektu. Zauważył, że w projekcie zapisane jest 

docieplenie sali gimnastycznej a nie ścian. Dodał, że zgadza się, że w tej 

sprawie powinien wypowiedzieć się specjalista. 

Przewodniczący Rady powiedział, że jeżeli w 2011 r. decyzja została podjęta w 

oparciu o opinię eksperta, to podejrzewa, że tej opinii w formie papierowej nie 

ma. Dodał, że dobry gospodarz jeżeli podpierał by się opinią eksperta, to dzisiaj 

Wójt mógłby z odpowiedzialności cywilnej tego eksperta żądać 

zadośćuczynienia za jego błąd, który dzisiaj nas kosztuje 100 tyś zł.  

Radny Mikołajczyk stwierdził, że ta inwestycja robiona była na 

oszczędnościach. 

Wójt Marek Jóźwiak zauważył, że modernizację naszych szkół robiliśmy na 

wiele lat przed innymi jednostkami samorządowymi i teraz mamy je na 

poziomie, którego zazdroszczą nam samorządy o wiele większe i bogatsze od 

nas.  

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na dość duże zaplanowane wydatki w 

dziale 700 „Działalność usługowa” dot. planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

Wójt odpowiedział, że nie wszystko jeszcze zostało wykonane i dlatego są 

zaplanowane te środki.  

Przewodniczący zapytał o spory wzrost środków zabezpieczonych na wydatki w 

dziale 750 „administracja publiczna”. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w każdym roku nie mamy jednakowych 

wydatków a w tym będzie ich dużo, m.in. remonty, nagrody jubileuszowe, 

odprawy, czy remont elewacji budynku UG.  

Radny Chałubiec zapytał o sprawę ogrzewania archiwum UG. 

Sekretarz Gminy poinformowała radnych, że archiwum zostało powiększone o 1 

pomieszczenie, zakupiono regały i teraz zgodnie z przepisami należałoby 

założyć  ogrzewanie, ale ciągle brakuje środków. 
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Przewodniczący Rady stwierdził, że jeżeli jest kłopot z planowaniem 

wydatkowania środków, to proponuje aby te środki wrzucić w wolne środki i 

wtedy Rada przeznaczałaby je na zatwierdzone konkretne działania w ciągu 

roku. Dodał, że to pozwoliłoby nie robić nadwyżek w poszczególnych działach. 

Pani Skarbnik stwierdziła, że nie robi nadwyżek w działach. 

Przewodniczący poprosił, aby wobec tego Pani Skarbnik wyjaśniła skąd bierze 

się nadwyżka 120 tyś w dziale ochrona ppoż. 

Pani skarbnik odpowiedziała, że dane odnośnie ppoż. są od Komendanta 

Gminnego. 

Pani Sekretarz powiedziała, że jest tutaj samochód też. 

Przewodniczący powiedział, że w kwocie 330 tyś. nie ma samochodu. 

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wolne środki są z niezrealizowanych wydatków. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że przy uchwaleniu budżetu musimy odnosić 

się do wykonania budżetu z 2015 i 2016 roku, bo do niczego innego nie 

możemy się odnieść. Dodał, że mamy tylko wykonanie za I półrocze 2017 r. 

Dodał, że jeżeli nie odnosilibyśmy się do wykonania z 2015 i 2016 to 

musielibyśmy przyjmować budżet „w ciemno”. 

Radny Chałubiec powiedział, że rozumie wniosek przewodniczącego rady w ten 

sposób, że nadwyżki z roku bieżącego przenieść do wolnych środków, aby Rada 

miała nad nimi kontrolę. Następnie, w celu ochłonięcia po burzliwej dyskusji 

zgłosił wniosek o 10 minutową przerwę w obradach. 

Rada poparła wniosek Radnego Chałubca – 14 „za”, 1 „przeciw”. 

Po przerwie. 

Skarbnik Gminy odniosła się do wydatków w dziale „Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa”. Powiedziała, że zaplanowano wydatki na remont 

w Ostrołęce, remont kuchni w Woli Zbrożkowej, remont samochodu w 

Mąkolicach i Lubiankowie a ponadto zakup części do tych samochodów. 

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zgłosił autopoprawką do projektu 

budżetu na 2018 rok polegającą na tym, aby środki z promocji gminy w 

wysokości 50 tys. zł i 100 tys. zł ze „straży” przenieść do rezerwy i wydawać je 

pod kontrolą (zał. nr 9 do protokołu). 

Radny Piotr Kałuża powiedział, że Zarząd OSP Mąkolice uważa, że środków na 

OSP zawsze było za mało. Dodał, że jak teraz jest więcej, to radni chcą je 

zabrać. Powiedział, że Zarząd Miejsko-Gminny opowiedział się również za tym, 

aby co roku kupować po kilka kompletów mundurów wyjściowych dla każdej 

jednostki. 

Radny Chałubiec opowiedział się za tym, aby te 100 tys. zł ze „straży” przenieść 

do rezerwy, żeby radni mieli kontrolę nad ich wydawaniem. 

Radna Marzena Doardo powiedziała, że słyszy, że Komisja Rewizyjna chce 

kontrolować budżet, a nie poinformowała wszystkich Radnych że ma jakieś 

zastrzeżenia. Dodała, że chciałaby wiedzieć, czy są jakieś zastrzeżenia do złego 

gospodarowania, czy kiedykolwiek zostały jakieś informacje zatajone, czy 
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niecelowe było wydawanie tych środków w poszczególnych działach. 

Stwierdziła, że nie wie czym podyktowane jest że tak bardzo Rada chce 

kontrolować. 

Przewodniczący powiedział, że Komisja Rewizyjna jest właśnie po to, żeby 

kontrolować. Dodał, że jakieś działy trzeba kontrolować, trzeba wybrać. 

Zauważył, że dział promocja gminy nie był kontrolowany chyba od 8 lat. 

Powiedział, że w tamtym roku był dział woda, w tym roku jest dział promocja i 

nie widzi w tym nic dziwnego.  

Radny Mikołajczyk wyraził zdziwienie, że kwestionuje się to, że Komisja 

Rewizyjna ma kontrolować. Wyjaśnił, że kontrole nakazuje ustawa o 

samorządzie gminnym, w której jest jasno zapisane, że rada kontroluje poprzez 

Komisję Rewizyjną. Powiedział, że dziwi się, że Pani Doardo była 

przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w poprzedniej kadencji a teraz pyta 

dlaczego komisja kontroluje. 

Radna Doardo odpowiedziała, że nie pytała dlaczego kontroluje, tylko, że nie 

słyszała o żadnych zastrzeżeniach. 

Więcej uwag i pytań odnośnie zgłoszonej przez przewodniczącego Rady 

autopoprawki do projektu budżetu na 2018 rok nie było. 

Przewodniczący poddał swoją autopoprawkę pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno opowiedziała się za wprowadzeniem autopoprawki 

przewodniczącego Rady do projektu budżetu Gminy Głowno na 2018 rok – 8 

„za”, 5 „przeciw”, 2 „wstrzymał się”. 

Następnie przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce zabrać jeszcze głos w 

sprawie projektu budżetu na 2018 rok. 

Nikt się nie zgłosił. 

W związku z powyższym po uzyskaniu zgody radnych o nieczytanie całego 

projektu uchwały w w/w sprawie poddał go pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Głowno na 2018 rok 14 głosami „za”, przy 1 „przeciw” – na 15 radnych 

obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr  10 do protokołu).   

           

Ad.6. 

          W tym punkcie Rada przystąpiła do procedowania projektu uchwały w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 

2018-2026. 

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

projektu uchwały. 

Nie było. 

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

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2018-2026 - 13 głosami „za”,  na 

15 radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 11 do 

protokołu). 
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Ad.7. 

             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. 

Pierwszy zabrał głos Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak, który stwierdził, że 

przyjęty został budżet na 2018 rok a nałożonym na niego zadaniem jest jego 

realizacja. Powiedział, że dołoży wszelkich starań, aby go wykonać. Dodał, że 

cieszy go to, że od wielu lat realizując zaplanowane inwestycje nie zaciągnął 

kredytu. Powiedział, że zaplanowanie go w tym roku nie było dla niego łatwą 

decyzją. Podziękował zebranym za współpracę w kończącym się 2017 roku. 

Sołtys wsi Jasionna Pan Marian Dałek zapytał wójta, co skłoniło go do decyzji o 

remoncie drogi w Mięsośni. 

Wójt odpowiedział, że skłoniło go głównie to, że można uzyskać dotację na 

modernizację (remont) 1,5 km tej drogi. 

Pan Dałek stwierdził, że według niego bardziej przydałby się remont drogi w 

Jasionnej. 

Radny Radosław Olejniczak przypomniał, że droga w Mięsośni zaplanowana 

była do remontu 3 lata temu. 

Wójt Marek Jóźwiak stwierdził, że rozumie rozgoryczenie sołtysa Jasionnej 

Pana Dałka, ale część drogi o której mowa (w Jasionnej) leży na terenie 

sąsiedniej  gminny. Dodał, że musimy ją przejąć i wtedy będzie można ją 

wyremontować.  

Radny Jarosław Chałubiec powiedział, że w Woli Zbrożkowej na tzw. 

przydatkach też jest droga w fatalnym stanie. Odnosząc się do sprawy drogi w 

Jasionnej zauważył, że można zawrzeć porozumienie z sąsiednią gminą w 

sprawie jej remontu.      

Radny Piotr Kierus podziękował wójtowi za postawienie lustra przy drodze we 

wsi Kamień. 

Radny Władysław Mikołajczyk odnosząc się do przyjętego budżetu na 2018 rok 

stwierdził, że według niego jest to budżet wyborczy, jest robiony pod wybory i 

dlatego głosował przeciw. 

Więcej pytań i uwag nie było.  

Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący 

Łukasz Łukasik złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne a następnie o 

godz. 12
17

 zakończył XXXIX sesję Rady Gminy Głowno. 

Na tym protokół zakończono. 

(pełny zapis sesji w wersji elektronicznej znajduje się w biurze Rady Gminy 

Głowno) 

 

Protokół sporządził: 

                                                                            Przewodniczył: 
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