Głowno, dn. 24 stycznia 2018 r.
OR.0002.25.2018

Protokół nr XL/2018
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 24 stycznia 2018 roku
w sali Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych
w dniu odbycia sesji – 15
Liczba radnych obecnych – 12
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 (kopia - zał. nr 2 do
prot.),
- dyrektor Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim Krzysztof Fortuna.
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 ustalenia taryf za wodę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2018
rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/221/17
Rady Gminy Głowno z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na
lata 2018-2026.
11.Wolne wnioski i informacje.

Ustalenia.
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Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz. 905
otworzył XL w obecnej kadencji sesję Rady i po powitaniu obecnych
oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 11 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.
Radca prawny UG Głowno w imieniu wójta wniosła o zmianę brzmienia punktu
7 z podjęcia uchwały w sprawie ustalenia taryf za wodę na informacja nt.
ustalania i zatwierdzania taryf za wodę zgodnie z przepisami nowej ustawy.
Rada Gminy Głowno w głosowaniu zmieniła brzmienie punktu 7 porządku
obrad – 11 głosami „za”, na 11 radnych obecnych na sesji i biorących udział w
głosowaniu.
Więcej propozycji zmian nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady poddał przyjęcie porządku obrad pod
głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad XL sesji (z wprowadzoną
zmianą) 11 głosami „za”, na 11 radnych obecnych na sesji i biorących udział w
głosowaniu.
Porządek obrad po wprowadzonej zmianie.
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 nt. ustalania i zatwierdzania taryf za wodę zgodnie z
przepisami nowej ustawy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2018
rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/221/17
Rady Gminy Głowno z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na
lata 2018-2026.
11.Wolne wnioski i informacje.
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Ad.3.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że
protokół z XXXVIII sesji odbytej w dniu 21 grudnia 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 XXXVIII sesji odbytej w dniu 21
grudnia 2017 roku - 11 głosami „za” - na 11 radnych uczestniczących w sesji i
biorących udział w głosowaniu.
Następnie przewodniczący Rady powiedział, że miał uwagi do protokołu nr
XXXIX z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 27 grudnia, które po
odsłuchaniu nagrania z tej sesji zostały przez pracownika biura Rady Gminy
uwzględnione.
Odczytał te uwagi.
Nikt więcej nie wniósł uwag i poprawek do protokołu z XXIX sesji Rady
Gminy Głowno.
W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XXIX sesji odbytej w dniu 27 grudnia
2017 roku 11 głosami „za”, na 11 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 22 stycznia 2018 roku a w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków
Komisji, Wójt Gminy Głowno Pan Marek Jóźwiak, Sekretarz Gminy Pani
Jolanta Szkup oraz dyrektorzy gminnych placówek oświatowych a także Pani
Małgorzata Gawora-Ziółek, właściciel NZOZ FAMILY MED w Popowie
Głowieńskim i Pani Monika Kot, asystent dyrektora szpitala miejskiego
Centrum Zdrowia ABiS. Dodała, że w pierwszym punkcie posiedzenia Komisja
zapoznała się z ofertami zajęć dla uczniów proponowanych przez gminne
placówki oświatowe na czas ferii zimowych, które przedstawili dyrektorzy tych
placówek. Powiedziała, że z informacji Komisja dowiedziała się, że w każdej
szkole zajęcia w różnej formie są przygotowywane a ponadto w każdej
placówce będą dyżury w przedszkolach, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Powiedziała, że wójt i dyrektorzy podkreślali, że zajęcia będą prowadzone przez
nauczycieli, którzy złożyli w tej sprawie dobrowolne deklaracje.
Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała zebranych, że Sekretarz
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Gminy przedstawiła Komisji plan zajęć na czas ferii zimowych w Bibliotece
Publicznej i Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Następnie
powiedziała, że w drugim punkcie Komisja zapoznała się z informacją o
świadczeniach opieki zdrowotnej oferowanych mieszkańcom Gminy Głowno
przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FAMILY-MED w Popowie
Głowieńskim, którą przedstawiła właścicielka tej placówki Pani Małgorzata
Gawora-Ziółek. Dodała, że Pani Małgorzata Gawora-Ziółek poinformowała
Komisję o liczbie pacjentów i liczbie personelu pracującego w przychodni,
wykonywanych badaniach, o możliwości skorzystania z rehabilitacji w
przychodni w Bielawach a także o planach rozwoju przychodni. Powiedziała że
informację o wykonywanych świadczeniach przez Centrum Zdrowia ABiS
(szpital miejski) przedstawiła Pani Monika Kot, asystent dyrektora tej placówki
a z informacji Komisja dowiedziała się, że szpital ma nowego właściciela,
którym jest Grupa Zdrowie z Warszawy, że ma środki i chce je zainwestować w
rozwój szpitala. Dodała, że Komisja dowiedziała się również o rozpoczętym
remoncie oddziału Interny, o utworzeniu nowej sali do cięć cesarskich, o
świadczeniu przez szpital pomocy nocnej i świątecznej, o planach rozwoju
ginekologii i onkologii. Poinformowała zebranych, że w sprawach różnych
Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poruszono
sprawę dłużników niepłacących za śmieci i wodę a wójt Marek Jóźwiak omówił
sprawę zimowego utrzymania dróg, sprawę problemów, jakie Gmina może mieć
z remontem drogi w Mięsośni. Dodała, że wójt poinformował również Komisję
o projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu polegającej na zmniejszeniu
kwoty kredytu, który zaplanował zaciągnąć.
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.
Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak.
Mieczysław Dałek, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Rolnictwa poinformował zebranych, że jego Komisja odbyła swoje
posiedzenie w dniu 16 stycznia 2018 roku a w posiedzeniu uczestniczyło 7
członków Komisji oraz Wójt Gminy Głowno i inspektor ds. infrastruktury
technicznej UG Głowno Tomasz Kubiak. Powiedział, że w pierwszym punkcie
posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją nt. funkcjonowania
wodociągów w gminie a także miała zaopiniować projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf za wodę dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w
wodę. Dodał, że informację, bardzo szczegółową nt. wodociągów przedstawił
Pan Tomasz Kubiak, w której zawarł m.in. ilość i stan ujęć wody, liczbę
odbiorców (w tym ilość zainstalowanych wodomierzy) na poszczególnych
ujęciach, wykonane w 2017 roku prace modernizacyjne i naprawcze a także
zadania inwestycyjne na 2018 rok. Powiedział, że projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf za wodę dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w
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wodę nie opiniowano, ponieważ zgodnie z nową ustawą o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków do marca br.
obowiązuje obecna stawka za wodę. Dodał, że po dyskusji i udzielonych
wyjaśnieniach Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionej informacji.
Poinformował zebranych, że w drugim punkcie posiedzenia Komisja miała
zapoznać się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii nt. zagrożeń
związanych z występowaniem na terenie naszego Kraju afrykańskiego pomoru
świń (ASF), ale mimo wysłanego zaproszenia nikt z Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii na posiedzenie nie przybył. Dodał, że w sprawach różnych wójt
poinformował Komisję o projekcie uchwały, który Rada będzie rozpatrywać, a
który dotyczyć będzie zmiany budżetu polegającej na zmniejszeniu wysokości
kredytu zaplanowanego w budżecie na 2018 rok, o pracach nad projektem
technicznym modernizacji drogi w Mięsośni, który trzeba złożyć do 30 stycznia
w Urzędzie Marszałkowskim wraz z wnioskiem na dotację, o kolejnych
kłopotach z dokończeniem inwestycji drogowej w Piaskach Rudnickich, o
swojej wizycie w Gminie Piątek w sprawie przejęcia drogi w Jasionnej oraz
wyborze wykonawcy na prace remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Mąkolicach.
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 17 stycznia br., a uczestniczyli
w niej oprócz 5 członków Komisji Wójt Gminy Głowno, Sekretarz Gminy
Głowno, Skarbnik Gminy Głowno oraz insp. ds. infrastruktury technicznej w
UG Głowno Tomasz Kubiak oraz Dariusz Śliwkiewicz, właściciel firmy
obsługującej gminne wodociągi (wykonawca wszelkich napraw na ujęciach i
wodociągach). Powiedział, że na posiedzeniu Komisja dokonała analizy
dochodów i wydatków w dziale 400 budżetu, rozdział 40002 „Dostarczanie
wody” w 2017 roku oraz zapoznała się z informacją o stanie infrastruktury
wodociągowej w Gminie. Dodał, że po zmianie kolejności rozpatrywanych
punktów porządku obrad informację o stanie infrastruktury wodociągowej
przedstawił Pan Kubiak a Pan Dariusz Śliwkiewicz omówił stan techniczny
gminnych wodociągów oraz przedstawił swoje sugestie odnośnie ich
modernizacji. Powiedział, że z informacji Komisja dowiedziała się, że stan
techniczny wodociągów jest dobry, ale koniecznym jest rozpoczęcie wymiany
zasuw i naprawę lub wymianę niesprawnych hydrantów. Dodał, że w dyskusji
poruszono sprawę ciśnienia na wodociągu we wsi Antoniew, Bronisławów i
Domaradzyn, kosztów budowy przepompowni na tym wodociągu, kosztów
wymiany zbiorników wyrównawczych i zasuw. Poinformował zebranych, że
Pan Śliwkiewicz poruszył również sprawę uszkadzania przez rolników zasuw na
wodociągach. Następnie przewodniczący Komisji powiedział, że informację nt.
wykonania wydatków w dziale 400 budżetu przedstawiła Komisji Skarbnik
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Gminy Pani Cezara Stokowska. Dodał, że podczas dyskusji nad ilością
sprzedanej wody okazało się, że na ujęciu w Boczkach Domaradzkich jest
bardzo duża rozbieżność między produkcją wody a jej sprzedażą. Powiedział, że
tłumaczono to gwałtownym poborem wody przez 3 dni z niewiadomej do chwili
obecnej przyczyny. Dodał, że w „sprawach różnych” członkowie Komisji
zgłaszali potrzeby mieszkańców w różnych sprawach, mi.in. w zakresie
naprawy dróg a wójt mówił o swojej bieżącej działalności oraz podejmowanych
decyzjach.
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 17 stycznia 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 grudnia 2017 r. (tj. od ostatniej sesji) szczegółowo omawiając
spotkania, w których uczestniczył (zał. nr 3 do protokołu).
Przewodniczący Rady odnosząc się do sprawy założenia dodatkowych lamp
oświetlenia ulicznego zapytał, czy to już będzie kompleksowe załatwienie spraw
związanych z uzupełnieniem oświetlenia ulicznego.
Wójt odpowiedział, że jeszcze nie.
Więcej pytań do przedstawionej informacji nie było.
Ad.6.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zapytał, czy ktoś z radnych ma
jakieś interpelacje lub zapytania.
Nikt się nie zgłosił.
Wobec powyższego powiedział, że uczestniczył w posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej i w przedstawionej tam informacji nt. ilości sprzedanej wody na
poszczególnych ujęciach okazało się, że na ujęciu w Boczkach Domaradzkich
jest bardzo duża niezgodność w jej rozliczeniu, o czym w swojej informacji
mówił już wcześniej przewodniczący tej Komisji. Dodał, że w związku z
zaistniałą sytuacją zgłasza interpelację do wójta w tej sprawie (zał. nr 4 do
protokołu - kopia).
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Przewodniczący Rady powiedział, że zgłosi również wniosek grupy radnych
odnośnie przeniesienia środków w budżecie i w związku z tym prosi radnych,
którzy poprą ten wniosek o jego podpisanie.
Radna Marzena Doardo powiedziała, że nie podpisze się pod tym wnioskiem,
ponieważ na ostatniej sesji prosiła, aby tych środków nie przenosić. Dodała, że
nie byłoby takich sytuacji, jakbyśmy te sprawy rozpatrywali na posiedzeniach
komisji stałych Rady.
Radny Mikołajczyk zauważył, że można się kłócić, kto ma rację a kto nie.
Stwierdził, że te sprawy są poruszane na komisjach.
Ad.7.
Informację nt. nowych zasad ustalania taryf za wodę wg ustawy o zmianie
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
oraz innych niektórych ustaw przedstawiła Sekretarz Gminy Głowno Jolanta
Szkup (zał. nr 5 do uchwały).
Dyskusja.
Rady Mikołajczyk zapytał, jak teraz będą odbywały się ustalenia taryf, bo z
przedstawionej informacji wynika, że rada nie będzie miała w tej sprawie nic do
powiedzenia.
Sekretarz Gminy stwierdziła, że według niej informacja o proponowanej taryfie
będzie przedstawiana radnym na komisjach, ze wszystkimi dokumentami i
uzasadnieniem. Zauważyła do uzasadnienia niezbędna jest analiza wielu
dokumentów, poczynając od bilansu rozliczeń z ostatnich 3 lat. Dodała, że
wnioski w sprawie ustalenia taryf będą przedłożone komisjom do konsultacji.
Radny Mikołajczyk stwierdził, że wobec tego rada nie będzie brała udziału w
przygotowaniu wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy.
Radca prawny UG Głowno Pani Iwona Urban powiedziała, że według niej jest
to rola wójta. Dodała, że analiza dokumentów z 3 lat spoczywa głównie na
wójcie.
Radny Mikołajczyk stwierdził, że nie wie, czy to jest to dobre posunięcie, czy
złe. Odczytał artykuł w tej sprawie, z którego wynika, że ta ustawa
wprowadzona jest z powodu nieuprawnionego podnoszenia stawek za wodę
przez samorządy, że stawki za wodę i ścieki są najwyższe w UE, że od 8 lat
wzrosły o ponad 60% i według NIK tak duże podwyżki nie miały racjonalnego
uzasadnienia. Następnie Radny Mikołajczyk odniósł się sytuacji w Gminie
Głowno. Powiedział, że w 2016 roku wójt wnioskował o podwyższenie stawek
za wodę, do czego on osobiście miał zastrzeżenia. Dodał, że z wykonania
budżetu za 2017 rok wynika, że z tej podwyżki zostało ponad 71 tys. zł, a
ogólnie od 2011 do 2016 roku mieszkańcy Gminy Głowno nadpłacili za wodę
ponad 0,5 miliona złotych. Dodał, że nie wie czy wejście w życie tej ustawy
będzie z korzyścią dla mieszkańców, czy nie, ale ma nadzieje, że ustalanie
stawek będzie rzetelnie i uczciwie zrobione. Powiedział, że w 2016 roku w
budżecie uchwalono dochód ze sprzedaży wody na kwotę ponad 535 tys. zł, a
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po miesiącu planowane dochody wzrosły do kwoty 738 tys. zł i zamykały się
kwotą rozchodu 738 tys. zł. Zapytał dlaczego i odpowiedział sobie, że dlatego,
że wciągnięto w to budowę wodociągu w Lubiankowie a tak nie powinno być.
Dodał, że licząc wykonanie inwestycji na kwotę 327 tys. zł i wliczając pozostałe
inwestycje pozostało 254 tys. zł. Powiedział, że dlatego sygnalizuje, jak było do
tej pory. Stwierdził, że być może stawki wzrosną, ale on zwraca uwagę, jak te
sprawy funkcjonują w Gminie do dzisiaj.
Wójt Marek Jóźwiak zauważył, że głównym jego zadaniem do wykonania jest
dostarczenie na czas wody mieszkańcom gminy. Dodał, że sprawdzi wyliczenia
przedstawione przez Radnego Mikołajczyka i podliczy dokładnie wszystkie
składniki, które wchodzą w cenę wody.
Radny Mikołajczyk poprosił o szczegółowe wyliczenia dotyczące inwestycji
jakie zostały wykonane na wodociągach. Zauważył, że w 2018 roku planuje się
570 tys. zł dochodu ze sprzedaży wody a w 2017 było to 688 tys. zł, czyli mamy
różnicę 100 tys. zł. Zapytał, czy to jest spowodowane. Dodał, że dlatego
chciałby, aby wójt wyjaśnił te sprawy.
Wójt zapytał w czym jest różnica, w dochodach, czy wydatkach.
Radny Mikołajczyk odpowiedział, że w dochodach i wydatkach i chciałby taką
informację otrzymać na piśmie.
Radny Radosław Olejniczak zauważył, że Komisja Rewizyjna poniosła wielką
stratę na tym, że Radny Mikołajczyk opuścił komisję, bo jak widać ma większą
wiedzę niż komisja i pracownicy urzędu gminy.
Radny Piotr Kałuża zapytał, co będzie jak Urząd Regulacyjny nie zgodzi się na
wnioskowaną stawkę.
Sekretarz Gminy odczytała stosowny artykuł z ustawy w tej kwestii.
Radny Mikołajczyk stwierdził, że w tej chwili w ustawie jest zapisane, że
wszystkie inwestycje związane z dostarczaniem wody są brane do ustalania
stawek za wodę, ale nie budowa nowych wodociągów. Dodał, że nie wiadomo
jak Urząd Regulacyjny podejdzie do tej sprawy.
Przewodniczący Rady zauważył, że wypowiedzi Radnego Mikołajczyka są
spłaszczane, bo jak się w nie wsłuchać, to ma on racje. Dodał, że radny
wskazuje, żeby nie brać kosztów budowy nowych wodociągów do ustalania
stawek.
Radna Marzena Doardo zaproponowała aby zamknąć dyskusję nad tym
punktem, ponieważ to Urząd Regulacyjny wskaże, co będzie brał pod uwagę a
nie radni.
Przewodniczący Rady zapytał, w takim razie, jakie kompetencje radnych widzi
radna w tej sprawie.
Radna Doardo wyjaśniła, że jak było w przedstawionej informacji radni do 12
czerwca mają otrzymać do zapoznania projekt regulamin dostarczania wody a
do 12 sierpnia dokonają analizy projektu regulaminu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Rada już
teraz zajmowała się tą sprawą, bo później są głosy, że nie dyskutowano
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dostatecznie nad stawkami. Dodał, że po części Radny Mikołajczyk już zaczyna
dyskusję nad tą sprawą.
Rada Doardo zapytała, jak można dyskutować o czymś, skoro pracownik UG
zajmujący się sprawami dotyczącymi dostarczaniem wody nie wie, czy w tej
sprawie będziemy podlegać pod Warszawę, czy pod Bydgoszcz. Dodała, że nie
ma według niej sensu dyskutować nad czymś, co się dopiero tworzy.
Wójt Marek Jóźwiak stwierdził, że wiadomości odnośnie tej ustawy są niepełne,
nie ma do niej wytycznych i rozporządzeń. Dodał, że być może będziemy
ustalać oddzielnie stawkę za wodę do celów rolniczych i oddzielnie do celów
bytowych.
Radny Mikołajczyk powiedział, że tak może też być, ale na razie nic na ten
temat nie wiemy.
Wójt podsumowując dyskusję powiedział, że kalkulując stawki będzie się
podpierał ustaleniami gmin podobnych do naszej. Dodał, że nie wyobraża sobie
też, żeby nie przedstawić swoich propozycji na komisjach stałych Rady, żeby
ich nie skonsultować z radnymi. Stwierdził, że nie mieszkamy w innych
miastach a tylko tu i teraz, w gminie rolniczej i o tym może zapewnić.
Więcej pytań i uwag nie było. Wobec powyższego przewodniczący zamknął
dyskusję i przeszedł do realizacji kolejnego punktu z porządku obrad.
Ad.8.
W tym punkcie Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Przewodniczący Rady poprosił Panią Sekretarz o
krótkie wyjaśnienia do projektu.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w tej uchwale w stosunku do obowiązującej
wprowadza się tylko 2 zmiany. Dodała, że pierwsza dotyczy § 1 ust. 4 pkt 4, w
którym mowa jest, że opłatę uiszcza się do 10 grudnia danego roku za IV
kwartał – z góry. Powiedziała, że chodzi o to, aby płatnik miał więcej czasu do
zapłaty, aby nie miał z nowym rokiem zaległości. Powiedziała, że druga zmiana
dotyczy również § 1 ale ust. 5 pkt 2, w którym mowa jest, że właściciel
nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez
wezwania za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu
płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Wyjaśniła,
że w tym przypadku chodzi o możliwość dokonania opłaty za „śmieci” kartą
płatniczą.
Pytań i uwag nie było.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik po uzyskaniu zgody radnych na to, aby
mógł nie czytać całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12 głosami „za”,
na 12 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr
6 do protokołu).
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Ad.9.
Kolejny z rozpatrywanych projektów uchwały dotyczył zmian budżetu
Gminy Głowno na 2018 rok.
Poproszona o wyjaśnienia Skarbnik Gminy poinformowała zebranych, że wójt
wyszedł z propozycją obniżenia wysokości kredytu, który został zaplanowany w
budżecie na 2018 rok i stąd są te zmiany. Powiedziała, że w projekcie zmniejsza
się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 285 tys. zł (zmniejsza się
wydatki majątkowe w rozdziale dostarczanie wody o tą kwotę) i zmniejsza się
przychody budżetu Gminy Głowno z tytułu kredytów i pożyczek
przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 285 tys. zł. Omówiła
załączniki do projektu uchwały.
Dyskusja.
Przewodniczący Rady powiedział, że dziwi się radnym startującym z komitetu
wójta, że nie pytają o przyczyny zmniejszenia tego kredytu. Dodał, że na sesji
pytał, czy ten kredyt musi być tak duży, ale wójt go nie słuchał. Odczytał z
odsłuchu fragment swojego wystąpienie w tej sprawie. Wskazał, że to głosami
radnych wójta została przyjęta autopoprawka dotycząca wysokości tego kredytu.
Zaapelował, aby słuchać się nawzajem i nie traktować tego jako atak, jeżeli ktoś
ma inne zdanie w danej sprawie.
Radny Władysław Mikołajczyk zapytał, dlaczego teraz podejmujemy tą uchwałę
a nie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie wodociągów.
Przewodniczący Rady odpowiedział że taka była jego sugestia w rozmowie z
wójtem i skarbnikiem. Dodał, że według niego każdy rozsądny inwestor będzie
chciał wiedzieć, ile Gmina rezerwuje środków na wykonanie inwestycji i
jeżeliby zobaczył, że jest to 500 tys. zł, to pod tą kwotę kalkulowałby swoją
ofertę. Stwierdził, że jeżeli inwestor zobaczy, że jest to 215 tys. zł, to będzie ciął
koszty, aby „załapać” się na tą robotę.
Wójt Marek Jóźwiak powiedział, że przyjął sugestie przewodniczącego Rady w
tej sprawie i uważa, że 1 przetarg na wszystkie inwestycje wodociągowe będzie
dużo mniejszy niż robiony na każdy z nich oddzielnie.
Więcej pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady po wcześniejszym uzyskaniu zgody
na nieczytanie całego projektu uchwały w w/w sprawie poddał go pod
głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno
na 2018 rok 12 głosami „za”, na 12 radnych uczestniczących w sesji i biorących
udział w głosowaniu (zał. nr 7 do protokołu).
Ad.10.
Ostatni z rozpatrywanych projektów uchwał dotyczył zmiany Uchwały
Nr XXXIX/221/17 Rady Gminy Głowno z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie
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uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 20182026.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik stwierdził, że sprawa jest jasna, zmiana
musi być z uwagi na podjętą wcześniej uchwałę.
Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu
uchwały.
Głosu nikt nie zabrał.
W związku z powyższym (po wcześniejszym uzyskaniu zgody na nieczytanie
całego projektu uchwały) poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod
głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXIX/221/17 Rady Gminy Głowno z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 20182026 12 głosami „za”, na 12 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział
w głosowaniu (zał. nr 8 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.
Sołtys wsi Popówek Głowieński Bożena Bursiak zapytała wójta, czy jest
możliwość zwiększenia ilości lamp oświetlenia ulicznego, szczególnie przy nr
1a.
Wójt odpowiedział, że będzie się przyglądał takim newralgicznym miejscom i w
niedługim czasie podejmie decyzję.
Pani Bursiak powiedziała również, że są również bardzo duże problemy z
dodzwonieniem się do Zakładu Energetycznego w razie jakiejś awarii.
Sekretarz Gminy odnosząc się do uwag, że mieszkańcy, w tym również sołtysi
nie mogą się dodzwonić do Zakładu Energetycznego powiedziała, że doskonale
wie o tych trudnościach i dlatego poprosiła, aby w razie jakichkolwiek awarii
dzwonić do UG Głowno albo bezpośredni do niej (podała numer swojego
telefonu kontaktowego).
Sołtys wsi Popów Głowieński Mirosław Rzeźnik zaapelował o założenie
dodatkowych 2 lamp oświetlenia ulicznego, jednej we wsi Popów przy drodze
biegnącej w stronę Mięsośni i drugiej przy drodze w kierunku Pieńków
Popowskich.
Sołtys wsi Władysławów Popowski Wiesław Dziedziela również poprosił o
założenie dodatkowej 1 lampy oświetlenia ulicznego w jego wsi.
Sołtys wsi Ziewanice Jan Danych odnosząc się do sprawy dużego poboru wody
na ujęciu w Boczkach Domaradzkich powiedział, że przy zasuwie na wodociągu
w Ziewanicach cały rok wyciekała woda.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że według niego nie jest to wina odczytu a
przyczyna leży gdzieś indziej. Dodał, że nawet ziemia takiej ilości wody by nie
wchłonęła.
Wójt Marek Jóźwiak powiedział, że mając na uwadze przejrzystość działań
Urzędu nie ukryto tej sprawy, tylko została ona przedstawiona radnym. Dodał,
że sprawa na tym ujęciu jest według niego kuriozalna, bo na innych ujęciach
woda w prawie 90% się rozlicza i dlatego też zrobi wszystko, aby tą sprawę
wyjaśnić. Korzystając z udzielonego głosu zapewnił radnych, że te pieniądze, o
których mówił przewodniczący Rady (zdjęte z promocji i straży przeniesione do
rezerwy), jeżeli zajdzie potrzeba je przenieść, będzie to robił w porozumieniu z
radnymi.
Przewodniczący Rady powiedział, że cieszy go deklaracja wójta i uważa, że
przychyli się do wniosku radnych w tej sprawie.
Radny Piotr Kałuża odnosząc się do remontu w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Mąkolicach poprosił, aby osoby odpowiedzialne za ten
remont spowodowały, żeby w wyremontowanych pomieszczeniach było
kolorowo a nie jak to zrobiono w przedszkolu, gdzie jest szaro.
Sołtys wsi Karnków Kapka Henryk zaapelował o remont drogi gruntowej z
Domaradzyna do Karnkowa. Powiedział, że są tam miejsca całkowicie
nieprzejezdne.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zasygnalizował wprowadzenie zmian do
ustawy o samorządzie gminnym dotyczących m.in. głosowań na sesjach rady
(jawne, za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowań), długości kadencji rady (5 lat), transmitowania i
utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk sesji rady.
Powiedział, że w związku z tym powinno się zmienić statut gminy.
Wójt dodał, że również przebieg wyborów do samorządów ma być rejestrowany
i założenie jest takie, że sprzęt do rejestracji wyborów będzie mógł być
przekazany samorządom do rejestracji sesji.
Radny Mikołajczyk stwierdził, że to są założenia a życie swoje. Na marginesie
dodał, że na stronie UG ostatni protokół z sesji rady jest z lipca tego roku.
Sołtys wsi Jasionna zapytał, kiedy będzie poprawiona (udrożniona) droga w
jego wsi.
Wójt odpowiedział, że w pierwszej kolejności, jak tylko warunki atmosferyczne
na to pozwolą.
Więcej pytań i uwag nie było.
Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący
Łukasz Łukasik o godz. 1115 zakończył XL sesję Rady Gminy Głowno.
Na tym protokół zakończono.
(pełny zapis sesji w wersji elektronicznej znajduje się w biurze Rady Gminy
Głowno)
Protokół sporządził: Ireneusz Furga
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