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Głowno, dn. 28 lutego 2018 r. 

OR.0002.26.2018 

 

Protokół nr XLI/2018 
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 28 lutego 2018 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, 

- specjalista ds. kultury w UG Głowno Agnieszka Grzegdala, 

- specjalista ds. biblioteki w UG Głowno Barbara Parys,  

- 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, 

- reporter „Wieści z Głowna i Strykowa Elżbieta Woldan-Romanowicz. 

 

II. Porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej 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. Ocena działalności Ośrodka Upowszechniania Kultury i Biblioteki 

Publicznej w Bronisławowie za rok 2017. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie planowania w budżecie Gminy Głowno 

środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także 

udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w 

przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Głowno. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/222/18 Rady 

Gminy Głowno z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie terminu, 
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częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 

Mąkolice i części wsi Jasionna. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 

2018 rok.  

12. Wolne wnioski i informacje. 

 

Ustalenia. 

Ad.1. 

        Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  14
35

 

otworzył XLI (41) 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 poddał przyjęcie porządku obrad pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad XLI sesji 14 głosami „za”, na 14 

radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu. 

 

Ad.3. 

            Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że 

protokół z XL sesji odbytej w dniu 24 stycznia 2018 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 XL sesji. 

Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XL sesji odbytej w dniu 24 stycznia 

2018 roku - 13 głosami „za” i 1 „wstrzymał się” - na 14 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 
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odbyła w dniu 22 lutego 2018  roku i w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków 

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

Pani Jolanta Szkup oraz Pani Agnieszka Grzegdala, specjalista ds. kultury w UG 

Głowno i Pani Barbara Parys, specjalista ds. biblioteki w UG Głowno. Dodała, 

że w pierwszym punkcie posiedzenia po zmianie porządku obrad Wójt Marek 

Jóźwiak omówił sprawy z którymi spotkał się w czasie pełnienia  swoich 

obowiązków a także odpowiadał na pytanie członków Komisji dotyczących 

spraw Gminy i jej mieszkańców. Powiedziała, że wójt poinformował m.in. 

Komisję o zamiarze przekazania z rezerwy celowej 10 tys. zł Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na remont pomieszczeń 

Komendy oraz dołożenie 15 tys. zł również z rezerwy celowej do zakupu 

motopompy dla gminnych jednostek OSP a także omówił sprawę 

przeprowadzonego przetargu na inwestycje wodociągowe. Dodała, że w tym 

punkcie posiedzenia Sekretarz Gminy omówiła projekty uchwał, które będą 

rozpatrywane na dzisiejszej sesji: w sprawie planowania w budżecie Gminy 

Głowno środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także 

udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i 

szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowno, w sprawie 

zmiany uchwały Nr XL/222/18 Rady Gminy Głowno z dnia 24 stycznia 2018 

roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części wsi Mąkolice i części wsi Jasionna. Poinformowała zebranych, że 

Komisja nie wniosła uwag i zastrzeżeń do przedstawionych projektów uchwał. 

Następnie przewodnicząca Komisji Oświaty  powiedziała, że w drugim i trzecim 

punkcie posiedzenia Komisja wysłuchała informacji o funkcjonowaniu Ośrodka 

Upowszechniania Kultury i Biblioteki Publicznej w Bronisławowie w 2017 

roku, zapoznała się wydatkami w OUK i w Bibliotece Publicznej w 2017 roku a 

także z planem pracy OUK na 2018 rok oraz z planem głównych imprez i 

spotkań zaplanowanych na 2018 rok w OUK. Dodała, że w czwartym punkcie 

posiedzenia Sekretarz Gminy omówiła Program opieki nad zwierzętami na 2018 

rok oraz projekt uchwały w tej sprawie, do którego Komisja nie wniosła uwag i 

zastrzeżeń. 

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 lutego 2018 roku a w posiedzeniu uczestniczyło 7 

członków Komisji oraz Wójt Gminy Głowno i młodszy referent ds. rozwoju 

gospodarczego w UG Głowno Agnieszka Kosiorek a także przedstawiciele 

Powiatowego Biura ARiMR w Aleksandrowie Łódzkim Pani Agata Grzelak-

Makuszyńska, Małgorzata Głowacka i Arkadiusz Andrzejczak.  
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Powiedział, że w pierwszym punkcie posiedzenia po zmianie kolejności 

rozpatrywania punktów porządku obrad Komisja zapoznała się z informacją nt. 

stanu przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2018 rok, którą 

przedstawił Komisji Wójt Gminy Głowno. Dodał, że z informacji członkowie 

Komisji dowiedzieli się, że został rozstrzygnięty przetarg na wszystkie 

inwestycje wodociągowe i mimo, że do przetargu przystąpiła jedna firma (Pana 

Dariusza Śliwkiewicza), to kwota uzyskana  w tym przetargu jest mniejsza niż 

zabezpieczona w budżecie Gminy na ten cel. Powiedział, że wójt poinformował 

Komisję, że inwestycje wodociągowe podzielone są na 6 zadań, które będą 

realizowane w zaplanowanej kolejności, przedstawił również Komisji kwoty na 

poszczególne zadania, jakie zaplanowano w budżecie i jakie uzyskano w 

przetargu. Dodał, że wójt omawiając przygotowania do realizacji inwestycji 

drogowych powiedział, że wystąpiły kolejne trudności z dokończeniem 

inwestycji w Piaskach Rudnickich i koniecznym będzie wykupienie 15 m 

gruntów od prywatnej osoby na poszerzenie tej drogi a także, że będzie 

niezbędna do uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie remontu drogi w Mięsośni 

opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odnośnie oddziaływania jej 

na środowisko. Następnie przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu i Rolnictwa poinformował zebranych, że w sprawach różnych wójt 

poinformował Komisję o otrzymaniu pisma z Komendy Powiatowej PSP z 

prośbą o dofinansowanie remontu pomieszczenia w budynku Komendy 

przeznaczonego na świetlicę i w związku z tym proponuje, aby z rezerwy 

celowej przekazać PSP w Zgierzu kwotę 10 tys. zł na ten cel. Dodał, że wójt 

poinformował Komisję o otrzymaniu pisma od Marszałka Województwa 

Łódzkiego z informacją, że Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 25 tys. zł 

na zakup motopompy dla gminnych jednostek OSP, i że również w tym 

przypadku proponuje z rezerwy celowej dołożyć do zakupu takiej motopompy 

15 tys. zł. Przechodząc do omówienia drugiego punktu posiedzenia Komisji 

powiedział, że przybyli na posiedzenie pracownicy Powiatowego Biura ARiMR 

w osobach Kierownika Biura Pani Agaty Grzelak-Makuszyńskiej, Pani 

Małgorzaty Głowackiej i Pana Arkadiusza Andrzejczaka przedstawili 

informację nt. zmian w zasadach przyznawania płatności bezpośrednich w 

stosunku do roku 2017. Dodał, że w dyskusji członkowie Komisji mówili, że 

uzyskali wiele informacji, wskazywano jednak na fakt, że ze złożeniem 

elektronicznego wniosku będą mieli kłopoty rolnicy w starszym wieku. 

Powiedział, że w trzecim punkcie posiedzenia Komisja zapoznała się z 

„Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Głowno w 2018 roku”, który omówiła 

Pani Agnieszka Kosiorek, młodszy referent ds. rozwoju gospodarczego w UG 

Głowno, który po krótkiej dyskusji  pozytywnie zaopiniowała. Dodał, że w 

drugiej części „spraw różnych” Komisja zapoznała się z projektem uchwały w 

sprawie zmiany uchwały Nr XL/222/18 Rady Gminy Głowno z dnia 24 stycznia 

2018 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz projektem uchwały w sprawie 

zmiany plany zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mąkolice i Jasionna, do 

których nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.   

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 21 lutego br. i w posiedzeniu 

uczestniczył Wójt Gminy Głowno, Sekretarz Gminy Głowno, podinspektor ds. 

ewidencji gruntów w UG Głowno Piotr Antczak oraz przewodniczący Rady 

Gminy Głowno Łukasz Łukasik. Powiedział, że na posiedzeniu Komisja 

zapoznała się z informacją o dotacjach przekazywanych na realizację zadań z 

gminnego Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami 

pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, którą 

przedstawił Pan Antczak. Dodał, że członkowie Komisji po krótkiej dyskusji nie 

wnieśli zastrzeżeń do przedstawionej informacji. Następnie przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej poinformował zebranych, że w „sprawach różnych” 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części wsi Mąkolice i części wsi Jasionna oraz z projektem uchwały w sprawie 

planowania w budżecie Gminy Głowno środków finansowych na pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli, a także udzielania pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Głowno. Dodał, że nie wniesiono uwag i zastrzeżeń 

do przedstawionych projektów uchwał. Powiedział, że poinformował Komisję o 

zamiarze wystąpienia na najbliższej sesji z wnioskiem o wykonanie remontu 

kuchni w strażnicy OSP w Woli Zbrożkowej.  

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 21 lutego  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. 
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Wójt Marek Jóźwiak przedstawił zebranym informację o swojej działalności w 

okresie od 24 stycznia 2018 r. (tj. od ostatniej sesji) szczegółowo omawiając 

spotkania, w których uczestniczył (zał. nr 3 do protokołu). 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Ad.6. 

            Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zapytał, czy ktoś z radnych ma 

jakieś interpelacje lub zapytania. 

Radny Jarosław Chałubiec zwracając się do wójta zapytał, czy rozważył jego 

propozycję odnośnie przeprowadzenia loterii meldunkowej na terenie Gminy 

Głowno. Powiedział, że według jego wiedzy na terenie Gminy zamieszkuje 

kilkadziesiąt osób, które nie są zameldowane i byłaby to jakaś dla nich zachęta 

do meldunku. 

Wójt Marek Jóźwiak odpowiedział, że jest za tą propozycją i przekaże na ten cel 

5 000 zł z Promocji gminy. Dodał, że loterię przeprowadzi pracownik UG 

Głowno ds. ewidencji ludności. 

Radny Jarosław Chałubiec zamiast planowanego wniosku o remont kuchni w 

strażnicy OSP w Woli Zbrożkowej zgłosił wniosek o zakup krzeseł do sali 

bankietowej  dla tej strażnicy. 

Wójt Marek Jóźwiak powiedział, że sprawa jest do dokładnego 

przedyskutowania. 

Radny Władysław Mikołajczyk odniósł się do odpowiedzi, jaką uzyskał od 

wójta odnośnie wydatków i dochodów ze sprzedaży wody na przestrzeni 

ostatnich kilku lat. Radny Mikołajczyk powiedział, że według niego mieszkańcy 

Gminy nadpłacili za wodę w ostatnich latach ok. 500 tys. zł i powinni otrzymać 

zwrot tych pieniędzy. Zapytał wójta, który dokument jest ważny, wykonanie 

budżetu, czy informacja, jaką otrzymał, ponieważ jest w nich różnica o ok. 47 

tys. zł. – dotyczy tylko roku 2016 r. Zapytał, skąd ta różnica. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że właściwa jest informacja jaką otrzymał. 

Dodała, że taką informację składamy Radzie oraz instytucjom kontrolnym 

(zgodna jest ze sprawozdaniem i bilansem). 

Radny Mikołajczyk zapytał dlaczego zatem w sprawozdaniu z wykonania 

budżetu jest 47 tyś. mniej. Powiedział, że Rada Przyjmowała przecież 

wykonanie budżetu, a więc kwotę o 45 tyś mniejszą. Zapytał jeszcze raz co jest 

niezgodne z prawdą sprawozdanie z budżetu czy dokument który otrzymał od 

Wójta. 

Panie Skarbnik odpowiedział, że w tej chwili nie ma wszystkich bilansów przy 

sobie, żeby sprawdzić. Powiedziała że różnica może polegać na tym, że 

doliczone są koszty potrzebne na utrzymanie pracownika.  

Radny Mikołajczyk odpowiedział, że przecież w przyjętym budżecie na 2016 r. 

są uwzględnione koszty pracownicze – rozpisane to jest w administracji. Zapytał 

jeszcze raz skąd różnica 47 tyś. zł? 
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Pani Skarbnik odpowiedziała „sprawdzimy to i damy odpowiedź”. Podtrzymała 

również swoje wcześniejsze stanowisko, że są to koszty pracownicze. 

Radny Mikołajczyk stwierdził, że na mieszkańców został nałożony haracz, 

powiedział, że mieszkańcy nie płacą za rzeczywiste zużycie wody tylko płacą z 

nadwyżką. 

Wójt odpowiadając Radnemu Mikołajczykowi stwierdził, że jego wypowiedź, to 

czysty populizm i gra pod publiczkę. Powiedział, że inwestycje wodociągowe 

wchodzą w cenę wody inaczej RIO by nam zakwestionowała budżet i 

sprawozdania z jego wykonania. 

Przewodniczący Rady Gminy Głowno zauważył, że Wójt nie odpowiada na 

pytanie, bo Radny Mikołajczyk pyta o podwyżkę wody a nie o uwzględnienie 

inwestycji. Stwierdził, że Pan Wójt mówi o budżecie i pozytywnej opinii RIO, a 

Pan Mikołajczyk pyta o nieuzasadnioną według niego podwyżkę wody.  

Radny Mikołajczyk odczytał ze swoich dokumentów informację o wydatkach  

na produkcję wody w 2015 i 2016 roku i zarzucił wójtowi, że 71 tys. zł zostało 

nadpłaconych z środków mieszkańców Gminy.  

Wójt odpowiedział Radnemu Mikołajczykowi, że jeżeli ten uważa, że zostało 

popełnione przestępstwo, to sugeruje radnemu zgłosić to do prokuratury. 

Radny Mikołajczyk wtrącił, że na 2018 rok zaplanowano dochód ze sprzedaży 

wody w wysokości 565 tys. zł, czyli mniej niż w 2015 roku. 

Radny Jarosław Chałubiec zaproponował, aby przeanalizować sprawę na 

posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa a wnioski 

przedstawić na następnej sesji Rady. 

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik odczytał pismo Klubu Radni dla Gminy 

Głowno wychodzące z inicjatywą podjęcia dyskusji a w konsekwencji podjęcia 

przez Radę Gminy Głowno uchwały obniżającej wynagrodzenie Wójtowi 

Gminy Głowno ( kopia - zał. nr 4 do protokołu). 

Radna Marzena Doardo stwierdziła, że nigdy nie poruszyła tego tematu, ale 

jeżeli porównuje się w piśmie wysokość zarobków wójta z innymi gminami, to 

według niej przewodniczący Rady Gminy Głowno pobiera jedną z wyższych 

diet z pośród przewodniczących okolicznych rad. Dodała, że radni są częściej w 

Urzędzie Gminy niż przewodniczący, który w dodatku nie pełni dyżurów i 

następny wniosek będzie o obniżenie diety przewodniczącemu.  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że w 2016 roku nie było podwyżki dla 

Przewodniczącego Rady, pomimo tego że dostali ją wszyscy inni. Dodał, że nie 

widzi przeszkód w obniżenie jemu diety. Odnosząc się do sprawy dyżurów 

powiedział, że w Statucie Gminy nie ma wskazanego miejsca, w którym ma 

przyjmować interesantów. Dodał, że on spotyka się z ludźmi codziennie i w 

miejscach, w których im jest wygodnie. Powiedział, że jest również za 

podniesieniem wynagrodzeń radnych ponieważ zbliżają się wybory, a podwyżka 

diet może spowodować większą konkurencję, a większa konkurencja przełoży 

się na lepszą jakość rady. 
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Radny Mikołajczyk odnosząc się do sprawy obniżenia wynagrodzenia wójtowi 

stwierdził, że miał różne zdanie odnośnie jego wprowadzenia. Dodał, że 

wcześniej składał wniosek o przeprowadzenie oceny pracy wójta, ale został on 

odrzucony. Powiedział, że uzasadnienie podwyżki dla Wójta, że odbiera 

telefony w nocy było niezrozumiałe. Powiedział, że rolnik również musi w nocy 

wstawać niejednokrotnie żeby doglądać gospodarstwa.  

Pani Mecenas powiedziała, że porównywanie emeryta z osobą pracującą to jest 

taka skala porównania jak od Warszawy do Nowego Jorku.  

Radny Mikołajczyk powiedział, żeby Pani Mecenas powiedziała to sołtysom i 

rolnikom. 

Radny Chałubiec zauważył, że jest to zaproszenie do dyskusji nad tą sprawą a 

nie przygotowanie projektu uchwały. Powiedział, że porównując działalność 

wójta i Burmistrza Głowna, to Burmistrz ma jakąś wizję rozwoju miasta, 

wprowadził Rodzinną Re-Kreację, ściąga inwestorów a w naszej gminie nie ma 

na nią pomysłu. Odnosząc się do głosów krytycznych odnośnie 

przewodniczącego Rady zasugerował, aby przyjrzeć się pracy niektórych 

radnych. 

Na tym dyskusję w tej sprawie zamknięto.           

    

Ad.7. 

   Przewodniczący Rady powitał przybyłą na sesję Panią Barbarę Parys,  

specjalistę ds. biblioteki w UG Głowno oraz Panią Agnieszkę Grzegdalę, 

specjalistę ds. kultury w UG Głowno. Powiedział, że działalnością OUK oraz 

Biblioteki Publicznej w Bronisławowie zajmowała się Komisja Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Praworządności i z tego, co się orientuje nie miała ona 

żadnych uwag i zastrzeżeń do funkcjonowania tych placówek. Stwierdził, że 

według niego nie ma sensu odczytywać sprawozdań z ich działalności, ale jeżeli 

ktoś ma jakieś pytania lub uwagi do przybyłych Pań, to zaprasza do dyskusji.  

Pytań i uwag nie było. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady Łukasz Łukasik podziękował Pani 

Parys i Pani Grzegdala za pracę w 2017 roku i życzył im wielu udanych imprez i 

spotkań w 2018 roku.  

 

Ad.8. 

          W tym punkcie obrad i w następnych Rada Gminy Głowno przystąpiła do 

rozpatrzenia projektów uchwał przedłożonych jej przez wójta gminy. Pierwszy z 

nich dotyczył planowania w budżecie Gminy Głowno środków finansowych na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także udzielania pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Głowno. 

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poprosił o wyjaśnienia do projektu 

uchwały Panią Sekretarz Gminy Głowno. 
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Sekretarz Gminy Jolanta Szkup powiedziała, że zgodnie z art. 72 ustawy Karta 

Nauczyciela organ prowadzący szkoły przeznacza corocznie w swoich 

budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określa 

rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki ich 

przyznawania. Wyjaśniła, z jakiej formy pomocy mogą korzystać nauczyciele. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady po uprzednim uzyskaniu zgody 

Rady, aby mógł nie czytał całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie planowania w budżecie Gminy 

Głowno środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także 

udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i 

szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowno jednogłośnie – 

15 głosami „za”, na 15 radnych obecnych i uczestniczących w głosowaniu (zał. 

nr 5 do protokołu). 

 

Ad.9. 

               Kolejny z rozpatrywanych przez Radę projektów uchwał dotyczył 

zmiany uchwały Nr XL/222/18 Rady Gminy Głowno z dnia 24 stycznia 2018 

roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Sekretarz Gminy, która powiedział, że 

zmiana dotyczy § 3, w którym nie uchylono jednej z poprzednich uchwał 

dotyczącej tej sprawy. 

Bez pytań ze strony radnych. 

Przewodniczący Rady odczytał a następnie poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w w/w sprawie. 

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XL/222/18 Rady Gminy Głowno z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi jednogłośnie - 15 głosami „za”, na 15 radnych obecnych i 

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

 

Ad.10. 

        Następny rozpatrywany projekt uchwały dotyczył przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części wsi Mąkolice i części wsi Jasionna. 

Poproszona przez przewodniczącego o wyjaśnienia Sekretarz Gminy 

powiedziała, że wpłynęły do wójta trzy wnioski mieszkańców tych wsi o zmianę 

przeznaczenia ich działek  i okazało się, że jest taka możliwość, aby na tych 

działkach powstała zabudowa siedliskowa. Dodała, że jest to w studium do 

planu możliwe do przeprowadzenia. 

Radnie nie mieli pytań i uwag do projektu uchwały oraz wyjaśnień. 
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Przewodniczący Łukasz Łukasik po uzyskaniu zgody Rady, aby mógł nie czytać 

całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie.  

Rada Gminy Głowno podjęła uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 

Mąkolice i części wsi Jasionna jednogłośnie - 15 głosami „za”, na 15 radnych 

obecnych i uczestniczących w głosowaniu (zał. nr 7 do protokołu). 

 

Ad.11. 

          Ostatni z rozpatrywanych przez Radę projektów uchwał dotyczył zmian w 

budżecie Gminy Głowno na 2018 rok. 

Wyjaśnień do projektu uchwały w w/w sprawie udzieliła Skarbnik| Gminy 

Głowno Cezara Stokowska, która powiedziała, że w uchwale zmniejsza się 

rezerwę celową budżetu Gminy Głowno na 2018 rok na zadania z zakresu 

ochotniczych straży pożarnych w kwocie 25 tys. zł. Dodała, że tym samym 

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25 tys. zł - w dziale 754 rozdział 

75411 Komendy powiatowe Państwowych Straży Pożarnych o 10 tys. zł (remont 

budynku Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu) oraz w dziale 754 rozdział 

75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 15 tys. zł (dofinansowanie zakupu 

motopompy). 

Radny Jarosław Chałubiec zapytał, skąd decyzja, że motopompa będzie kupiona 

dla jednostki z Lubiankowa. 

Radny Piotr Kałuża przypomniał, że wnioskował o to Pan Ścibor z Zarządu OSP 

z Lubiankowa. 

Wójt Marek Jóźwiak dodał, że w ubiegłym roku kupiony był rozpierak dla 

jednostki w Popowie, to w tym przekazany sprzęt zostanie jednostce w 

Lubiankowie. Powiedział, że ta motopompa będzie służyła wszystkim gminnym 

jednostkom OSP na zawodach strażackich różnego szczebla. 

Więcej pytań i uwag nie było.  

Przewodniczący Rady ponownie po uzyskaniu zgody na nieczytanie całego 

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

Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Głowno na 2018 rok 14 głosami „za, przy 1 „wstrzymał się”, na 15 radnych 

obecnych i uczestniczących w głosowaniu (zał. nr 8 do protokołu).      

 

Ad.12. 

             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 Jarosław Chałubiec zapytał wójta w imieniu mieszkańców wsi Wola 

Zbrożkowa, kiedy droga na tzw. przydatkach będzie remontowana. 

Wójt stwierdził, że jest tam dużo pracy do wykonania. Dodał, że do 15 maja br. 

powinna ta droga zostać wyremontowana. 
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Sołtys wsi Wola Zbrożkowa Piotr Charusta poinformował wójta, że jeden z 

mieszkańców jego wsi został zabrany do szpitala, ale teraz nie ma gdzie wrócić. 

Dodał, że ta osoba jest praktycznie bezdomna a rodzina go nie chce. Powiedział, 

że szpital do niego dzwoni i co on ma w takiej sytuacji zrobić. 

Wójt odpowiedział, że przekaże tą sprawę kierownikowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej.  

Radny Piotr Kałuża odnosząc się do wniosku Radnego Chałubca odnośnie 

zakupu krzeseł do strażnicy OSP w Woli Zbrożkowej powiedział, że wniosek o 

środki na taki cel można złożyć do POLCENTRUM. Przechodząc do wniosku 

Klubu Radni dla Gminy Głowno powiedział, że z wpisów radnych z tego klubu 

na portalach społecznościowych można zauważyć, że Radny Chałubiec oraz Pan 

Przewodniczący Rady Gminy prowadzą cichą „wojenkę” z wójtem i według 

niego zaczęli już kampanię wyborczą. Dodał, że te wpisy sugerują również, że 

radni z komitetu wójta głosują jak im wójt nakazuje. Powiedział, że on zawsze 

głosuje tak, jak uważa i nikt nigdy mu nie kazał głosować tak lub inaczej. 

Wspomniał w tym kontekście również sprawę nierozliczonego poboru wody na 

ujęciu w stacji uzdatniania wody w Boczkach Domaradzkich. 

Przewodniczący Rady powiedział, że nie chciał poruszać tematu 

nierozliczonego poboru wody w Boczkach Domaradzkich, ale skoro Radny 

Kałuża poruszył ten temat to nie pozostaje mu nic innego jak wrócić do tej 

sprawy. Odniósł się do odpowiedzi wójta na interpelację, jaką złożył odnośnie 

niezgodności w rozliczeniach wody. Powiedział, że według niego, na pewno 

decyzja o wymianie wodomierzy nie zapadła po interpelacji, bo w ciągu 4 dni 

nie dało by się ich kupić, ale stwierdził, że kiedy Komisja Rewizyjna poruszyła 

ten temat, to Wójt wiedział, że na sesji ktoś o to zapyta. Dlatego uważa, że 

impulsem do kupna wodomierzy było posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

Radny Olejniczak powiedział, że przecież wodomierze były wymienione 

wcześniej. 

Przewodniczący Rady Gminy Głowno odpowiedział Radnemu Olejniczakowi, 

że mówimy o wodomierzach na stacjach uzdatniania wody a nie o 

wodomierzach u mieszkańców. Powiedział Radnemu Olejniczakowi, żeby był w 

temacie i dopiero wtedy zabierał głos, bo tworzy się chaos. 

W odniesieniu do zarzutu Pana Wójta, że Przewodniczący podał nieprawdziwe 

informacje do prasy lokalnej i umieścił je pod medialnym tytułem, odpowiedział 

Panu Wójtowi, że przecież on jako przewodniczący nie ma wpływu na to co 

pisze prasa. Ponadto, co do podania nieprawdziwych informacji stwierdził, że 

przecież te informacje podał mu sam Wójt na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 

W związku z tym należy zapytać, kiedy Pan Wójt kłamie, na posiedzeniu 

Komisji Rewizyjnej czy w odpowiedzi na interpelację Przewodniczącego. 

Wójt odpowiedział, że Pan Tomasz Kubiak na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

powiedział, „że prawdopodobnie są to jego podejrzenia”. 

Przewodniczący dodał, że Pan Wójt napisał, że w ciągu roku wiedział o 

nadmiarze w poborze wody i podjął działania. W ocenie Przewodniczącego te 
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działania okazały się nieskuteczne. Dodał, że skoro Pan Wójt wymienił 

wodomierze, to czy dał do badania te stare, żeby stwierdzić, że wina leżała w 

wodomierzach? Uznał to za konieczne, w celu zabezpieczenia się przed 

dalszymi niezgodnościami w rozliczeniach i stwierdzenia, że ostatecznie była do 

usterka wodomierzy. Dodał, że według niego na dzień dzisiejszy nadal nie jest 

znaleziona przyczyna braku ponad 40 tyś litrów wody. 

Radny Marek Zgierski stwierdził, że braki wody według niego biorą się z wielu 

przyczyn. Dodał, że dla niego tak duży wyciek wody na ujęciu w Boczkach 

Domaradzkich to był nielegalny pobór wody. Powiedział, że należy się uderzyć 

w pierś i zapytać, co radny, czy sołtys zrobił w tej sprawie. 

Powiedział, że jak to jest możliwe, aby na Stacji Uzdatniania Wody w 

Mąkolicach więcej wody sprzedano niż wyprodukowano. 

Radny Mikołajczyk dodał, że w informacji od Pana Wójta dla mieszkańców 

napisane jest, że wymieniono po 3 hydranty na każdej wsi w Gminie Głowno. 

Zapytał sołtysów po ile hydrantów wymieniono. Powiedział, że dla niego jest to 

kłamstwo.  

Radny Chałubiec zauważył, że trzeba było to sprawdzić w okresie napełniania 

stawów. Odnosząc się do słów o prowadzeniu „cichej wojenki” powiedział, że 

on nie prowadzi żadnych wojenek, tylko oczekuje wykonywania dobrej pracy. 

Radny Władysław Mikołajczyk stwierdził, że mówi się tu o prowadzeniu 

wojenek, bo jest kłamstwo w przekazywaniu informacji. 

Radny Kierus zwrócił uwagę Radnemu Mikołajczykowi, aby ten ważył 

wypowiadane słowa. Następnie podziękował wójtowi za zakup nagrzewnicy do 

Domu Ludowego w Kadzielinie.  

Wójt Marek Jóźwiak powiedział, że padło wiele uwag często mijających się z 

prawdą. Zwracając się do radnych, którzy uważają, że Gmina jest źle zarządzana 

zaproponował, aby weszli na strony Ministerstwa Infrastruktury i zobaczyli, na 

którym miejscu wśród gmin w Polsce się znajdujemy. Dodał, że według niego 

po raz pierwszy Rada Gminy Głowno została upolityczniona, co wskazał już 

Radny Piotr Kałuża w swojej wypowiedzi. Powiedział, że w sprawie swoich 

zarobków więcej głosu nie zabierze. 

Radny Mieczysław Dałek zapytał, czy Pan Marks dał odpowiedź odnośnie od 

sprzedaży swoich gruntów będących drogą. 

Wójt odpowiedział, że nie. 

Radny Piotr Kałuża zapytał, dlaczego rozmawiamy tylko na wygodne dla Klubu 

Radni dla Gminy Głowno tematy, a nie np. o sprawie wypowiedzi 

przewodniczącego Rady odnośnie sytuacji w szkole w Popowie Głowieńskim i 

wypowiedzianej przez niego sugestii do jednego z rodziców, aby przepisał 

dziecko do innej szkoły. Dodał, że mieliśmy o tym dyskutować na komisjach, 

ale sprawa przycichła. 

Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik odpowiedział, że zapytania członków 

Klubu o sytuację w szkole w Popowie Głowieńskim były wymuszane przez 

zgłaszających się do nich rodziców. Dodał, że prawdą jest, że sprawa 
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przycichła, ale nie po wypowiedzi dyrektora tej placówki o tym, że ja na kogoś 

wpływałem, ale po apelu radnych na tej samej sesji o to, abyśmy dali sobie 

spokój z tą sprawą. Powiedział, że mówił o tym, że jeżeli nie będzie dalszych 

nacisków ze strony rodziców, to my jako Klub radnych nie chcemy brać w tym 

udziału. Stwierdził, że spodziewaliśmy się, że sprawa zostanie upolityczniona, 

że będą takie zarzuty, jakie tu padły. Powiedział, że był apel, aby ważyć słowa a 

tu padają zarzuty ze strony wójta o upolitycznieniu Rady, że prowadzona jest 

jakaś wojenka. Zwracając się do Radnego Kałuży powiedział, że jeżeli jest taka 

sugestia, aby na komisjach wrócić do sprawy wydarzeń w szkole w Popowie, to 

on zgodnie z sugestią radnego złoży taki wniosek. 

Radny Piotr Kałuża odparł, że on takiego wniosku nie składał.  

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że wie że nie składa wniosku, ale 

przedstawia taką sugestię. 

Radny Mikołajczyk stwierdził, że musi się odnieść do padających tu słów: 

upolitycznione, polityka itp. Oświadczył, że on jest na emeryturze, nie jest w 

żadnej polityce, nie był i nie jest w żadnej partii. 

Sołtys wsi Wola Zbrożkowa zwracając się do wójta powiedział, że pismo, jakie 

wójt skierował do Rzecznika Praw Dziecka zawiera wiele rzeczy 

nieprawdziwych i w związku z tym chciałby prosi go o rozmowę. 

Uczestniczący w sesji Rady Pan Kapka zwracając się do Radnego Kałuży, 

powiedział, że cieszy się z faktu, że radny go zauważył, ale podnoszenie w 

związku z tym tematu rozpoczęcia kampanii wyborczej jest według niego nie na 

miejscu. 

Sołtys wsi Kadzielin Pani Elżbieta Michalak poinformowała wójta, że ma 

zgłoszenia od sadowników, że ich drzewka stoją w wodzie i w związku z tym 

twierdzą, że te drzewka zmarnieją. Powiedziała, że chciałaby na następnej sesji 

uzyskać odpowiedź, czy Gmina będzie w tej sprawie coś robiła. Dodała, że 

sadownicy skarżą się również na zwiększoną populację saren, które niszczą 

drzewka w sadach. 

Wójt Marek Jóźwiak powiedział, że rolnicy, którzy mają uprawy ozime, też 

mają obawy, ale ocenić będzie to można dopiero na wiosnę i wtedy będzie 

decyzja.  

Uczestniczący w sesji Rady dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Popowie Głowieńskim powiedział, że jeżeli na posiedzeniach komisji będzie 

poruszana sprawa rzekomo pobitego dziecka z jego placówki (dziecko jest już w 

innej szkole), to sugeruje zaprosić na to spotkanie Panią profesor z Bydgoszczy, 

która wyraziła opinię o tej sprawie w swoim piśmie. 

Pan Charusta poprosił, aby tak wyznaczyć termin posiedzenia komisji, aby mógł 

w nim uczestniczyć. 

Wójt Marek Jóźwiak stwierdził, że nie jest pewny, czy Rada Gminy Głowno ma 

takie uprawnienia, aby badać tą sprawę.      

Więcej pytań i uwag nie było.  
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Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący 

Łukasz Łukasik o godz. 16
50

 zakończył XLI 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: 

 

 

  Ireneusz Furga  Łukasz Łukasik 

 
 


