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Głowno, dn. 26 kwietnia 2018 r. 

OR.0002.29.2018 

 

Protokół nr XLIV/2018 
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 roku 

w sali konferencyjnej Urzędzie Gminy w Głownie. 

 

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, 

Ponadto w sesji uczestniczył reporter „Wieści z Głowna i Strykowa” Pani 

Elżbieta Woldan-Romanowicz. 

 

II. Porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

2018 rok.  

4. Wolne wnioski i informacje. 

 

Ustalenia. 

Ad.1. 

        Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  8
00

 

otworzył XLIV (44) w obecnej kadencji sesję Rady i po powitaniu obecnych 

oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych 

(na ustawową liczbę 15 radnych), co stanowi kworum niezbędne do 

podejmowania prawomocnych uchwał.  

 

Ad.2. 

              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 XLIV sesji 15 głosami „za”, na 

13 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu. 
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Na salę obrad przybył Radny Piotr Kałuża. 

 

Ad.3. 

           W tym punkcie Rada Gminy Głowno przystąpiła do rozpatrzenia projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok. Prowadzący 

obrady przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poprosił o wyjaśnienia do 

uchwały Panią Skarbnik. 

Skarbnik Gminy Głowno Cezara Stokowska powiedziała, że uchwała dotyczy 

zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok, składa się z 2 załączników i 

pierwszy z nich dotyczy przeniesień wydatków a drugi pełnego planu zadań 

inwestycyjnych na dzień bieżący. Dodała, że jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, 

to w budżecie na 2018 rok zaplanowano w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa kwotę 100 tys. zł na zakup samochodu strażackiego  

dla OSP w Popowie Głowieńskim. Wyjaśniła, że zmiana polega na tym, że w 

tym dziale zmniejsza się środki o 100 tys. zł i przenosi się je w tym samym 

dziale do rozdziału 75495 Pozostała działalność – 70 tys. zł na zakup ciężkiego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu a 

30 tys. zł pozostaje w tym samym dziale, ale w rozdziale 75412 na modernizację 

i  doposażenie samochodu dla OSP w Popowie Głowieńskim. Poinformowała 

zebranych, że załącznik nr 2 to jest wykaz zadań inwestycyjnych oraz plany do 

tych zadań i na dzień dzisiejszy po tych zmianach kwota wydatków 

inwestycyjnych wynosi 1 380 000 zł. 

Wójt Marek Jóźwiak powiedział, że kwota 70 tys. zł na dofinansowania zakupu 

samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu jest taka, ponieważ po 

konsultacji z Komendantem Powiatowym PSP doszli do wniosku, że ta kwota 

będzie zadowalającą z uwagi na fakt, że przekazywany samochód do jednostki z 

Popowa wymaga jednak pewnych środków na jego remont lub ewentualne 

doposażenie (kwota 30 tys. zł). Dodał, że będzie to pierwszy ciężki samochód w 

gminnych jednostkach OSP posiadający zbiornik o pojemności 5 tys. litrów. 

Pytań i uwag nie było. 

Wobec powyższego przewodniczący Rada odczytał a następnie poddał projekt 

uchwały w w/w sprawie pod głosowanie. 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 

2018 rok 14 głosami „za”, na 14 radnych obecnych na sesji i biorących udział w 

głosowaniu (zał. nr 2 do protokołu). 
 

Ad.4. 

          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 o sprawę docieplenia ścian sali 

gimnastycznej w szkole w Lubiankowie oraz, czy był wykonany audyt dot. 

przenikania ciepła przez ściany. 
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Wójt odpowiedział, że taki audyt był wykonany. Dodał, że jest szansa na 

otrzymanie zarówno dotacji jak i pożyczki na te prace. 

Radny Chałubiec zapytał, czy taki raport ze strat ciepła radni mogliby otrzymać. 

Wójt odpowiedział, że tak. 

Radny Chałubiec zapytał, czy jest szansa, że jeszcze w tym roku będą zakupione 

komputery do gminnych placówek oświatowych. 

Wójt odpowiedział, że zaplanowane to jest na początek przyszłego roku 

szkolnego, czyli we wrześniu, tym bardziej, że przymierzamy się do wzięcia 

udziału w dużym projekcie dot. wsparcia z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, gdzie jest szansa na dość znaczne doposażenie naszych gminnych 

placówek oświatowych. 

Radny Eligiusz Dąbek zapytał, kiedy będą wykonywane prace równiarką na 

drogach gruntowych. 

Wójt odpowiedział, że w dniu dzisiejszym rozpoczęło się łatanie dziur na 

drogach z nawierzchnią asfaltową przez firmę ANDRO z Koluszek. Dodał, że w 

chwili obecnej najgorsza sytuacja jest na drodze gruntowej w Woli Zbrożkowej 

(na przydatkach). Powiedział, że jest szansa na jej wykorytowanie przez firmę, 

która woziła tłuczeń przez Władysławów Bielawski - takie ma ustne 

zapewnienie, ale jak do tego nie dojdzie trzeba będzie „puścić” tam równiarkę. 

Dodał, że na inne drogi gruntowe też.  

Radny Dąbek poprosił o wypełnienie destruktem zadoleń na drodze w 

Mąkolicach II koło posesji p. Bienia i p. Kotusa. 

Wójt zwracając się do Radnej Jolanty Deka powiedział, że był przedstawiciel 

PGE, który chce ustalenia, gdzie konkretnie w Albinowie mają być założone 

dodatkowe lampy oświetlenia ulicznego. Przechodząc do kolejnej sprawy 

poinformował Radę, że wszystkie sołectwa (3), które wystąpiły z wnioskami o 

granty otrzymają je. Dodał, że po wytyczeniu drogi w Mąkolicach zostaną 

wytyczone działki pod place na działalność rekreacyjną. Przechodząc do 

zaplanowanych na ten rok inwestycji wodociągowych powiedział, że w 

pierwszej kolejności będzie wykonywana jednak inwestycja w Domaradzynie, 

druga to połączenie wodociągów Boczki Domaradzkie - Popów Głowieński i na 

końcu budowa wodociągu w Feliksowie. Odnosząc się do inwestycji drogowej 

w Mięsośni powiedział, że jest możliwość dofinansowania jej przebudowy z 

dwóch różnych źródeł. Powiedział, że był przez wiele lat namawiany na 

zorganizowania spotkania byłych i obecnych samorządowców i w tym roku 

takie spotkanie zorganizuje w Bronisławowie z okazji Dnia Samorządowca.  

Radny Mieczysław Dałek zapytał o sprawę remontu drogi z Boczek 

Zarzecznych do mostu przy młynie p. Marksa. 

Wójt odpowiedział, że rozpoczyna procedurę prawna odkupienia tej drogi od p. 

Marksa. Dodał, że będzie radnych o tej sprawie informował. 

Radny Dałek zapytał, czy Gmina otrzymała odpowiedź na pismo w sprawie 

transformatora, który stoi w wodzie zagrażając bezpieczeństwu mieszkańców 

gminy. 
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Wójt odpowiedział, że był na miejscu przedstawiciel Zakładu Energetycznego, 

oglądał, ale odpowiedzi na pismo jeszcze nie mamy. 

Radny Dąbek poinformował wójta, że koło posesji p. Bienia na drodze 

gruntowej biegnącej w stronę traktu zarwała się jej część, na przejściu rowu 

melioracyjnego. Poprosił o interwencje w tej sprawie.  

Więcej pytań i uwag nie było.  

Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący 

Łukasz Łukasik o godz. 8
20

 zakończył XLIV 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 

 
 


