Głowno, dn. 30 maja 2018 r.
OR.0002.30.2018

Protokół nr XLV/2018
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 30 maja 2018 roku
w sali Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych
w dniu odbycia sesji – 15
Liczba radnych obecnych – 14
I.

Obecni:
 radni Rady Gminy Głowno według załączonej listy obecności (zał.
nr 1 do protokołu),
 Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak,
 Sekretarz Gminy Głowno Jolanta Szkup
 Skarbnik Gminy Głowno Cezara Stokowska,
 młodszy referent ds. ewidencji gruntów w UG Głowno Piotr
Antczak.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
 sołtysi zgodnie z załączoną kopią listy obecności (kopia - zał. nr 2
do prot.),
 kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie
Edyta Kaczmarska,
 Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Głowno
Mariusz Bigos,
 reporter „Wieści z Głowna i Strykowa” Elżbieta Woldan Romanowicz,
a także zaproszeni goście zgodnie z listą (zał. nr 3 do protokołu):
 Komendant Komisariatu Policji w Głownie Bogusław Gorący,
 Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Głownie Krzysztof
Kluska,
 Prezes Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” Maciej Lisowski,
 Prezes Zarządu LUKS „Sokolik” Popów Jacek Markowicz,
 Członek Zarządu LKS „Sokół” Popów Damian Szadkowski.
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.
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6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za
2017 rok.
9. Stan ochrony przeciwpożarowej w Gminie oraz realizacja zadań w
zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wzory deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez
właścicieli nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Gawronkach.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości przez Gminę Głowno.
13.Wolne wnioski i informacje.
III.
Ustalenia.
Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz. 805 otworzył
XLV (45) 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 XLV sesji 13 głosami „za”, na 13
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.
Ad.3.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że
protokół z XLI sesji odbytej w dniu 28 lutego 2018 r. był wyłożony do wglądu
w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Głowno, jak również przesłany radnym
drogą elektroniczną. Dodał, że został poprawiony zgodnie z uwagami Radnego
Mikołajczyka zgłoszonymi na sesji marcowej. Zapytał, czy ktoś z radnych
pragnie jeszcze zabrać głos w tej sprawie.
Głosu nikt nie zabrał.
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Wobec powyższego przewodniczący Rady poddał protokół z XLI sesji pod
głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokołu z XLI sesji odbytej w dniu 28 lutego
2018 roku - 13 głosami „za”, na 13 radnych uczestniczących w sesji i biorących
udział w głosowaniu.
Następnie przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XLII sesji Rady
Gminy Głowno odbytej w dniu 29 marca 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 jeszcze zabrać głos w tej sprawie.
Głosu nikt nie zabrał.
W związku z powyższym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XLII
sesji.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokołu z XLII sesji odbytej w dniu 29 marca
2018 roku - 13 głosami „za”, na 13 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 swoje kolejne 40 i 41
posiedzenie odbyła w dniu 16 kwietnia i 7 maja 2018 roku. Powiedziała, że w
pierwszym posiedzeniu w dniu 16 kwietnia br. uczestniczyło 6 członków
Komisji a także Sekretarz Gminy Głowno Jolanta Szkup, młodszy referent ds.
ewidencji gruntów w UG Głowno Piotr Antczak a ponadto w posiedzeniu
uczestniczył Komendant Komisariatu Policji w Głownie, komisarz Bogusław
Gorący z dzielnicowym Krzysztofem Ptasińskim i Komendant Gminny Ochrony
Przeciwpożarowej Mariusz Bigos. Dodała, że w pierwszym punkcie po zmianie
porządku obrad Komisja zapoznała się z informacją nt. stanu ochrony
przeciwpożarowej w Gminie Głowno w 2017 roku, którą przedstawił Pan
Mariusz Bigos. Powiedziała, że była ona szczegółowa i wyczerpująca a Komisja
nie miała pytań i uwag do informacji. Następnie przewodnicząca Komisji
Oświaty poinformowała zebranych, że sprawozdanie z działalności Komisariatu
Policji w Głownie oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego na terenie Miasta i Gminy Głowno przedstawił Komendant
Komisariatu Policji w Głownie komisarz Bogusław Gorący. Powiedziała, że w
informacji wskazał on na braki kadrowe na komisariacie, które według niego
mają wpływ na pracę i efekty pracy Komisariatu. Dodała, że po dyskusji
Komendant stwierdził, że na terenie Gminy Głowno w 2017 roku mimo
wskazanych trudności nie było zbyt wielu wykroczeń a ich wykrywalność była
dobra. Powiedziała, że w drugim punkcie posiedzenia Komisja zapoznała się ze
sprawozdaniem rocznym za 2017 rok z realizacji Programu współpracy Gminy z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
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ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którą przedstawił
Pan Piotr Antczak. Dodała, że ze sprawozdania Komisja dowiedziała się, że
wszystkie organizacje, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Gminy
zrealizowały swoje zadania i rozliczyły się z przekazanych środków.
Poinformowała zebranych, że w punkcie „sprawy różne” tego posiedzenia
członkowie komisji zgłaszali problemy mieszkańców gminy a także poruszono
sprawę pomocy udzielanej rolnikom w UG Głowno przy wypełnianiu i
składaniu wniosków na dopłaty bezpośrednie. Następnie poinformowała
uczestników sesji, że w drugim posiedzeniu Komisji Oświaty, które odbyło się 7
maja br. w posiedzeniu uczestniczył Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak,
Sekretarz Gminy Pani Jolanta Szkup, oraz Pani Monika Szczęsny, kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej (będąca w trakcie
urlopu macierzyńskiego) oraz Pani Monika Cieniecka - Szymczak, pełniąca
obowiązki kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli
Zbrożkowej. Powiedziała, że w pierwszym punkcie posiedzenia po zmianie
porządku obrad Komisja rozpatrzyła punkt „sprawy różne”, w którym wójt
poinformował Komisję o sprawie budowy drogi Mięsośnia – Władysławów
Popowski (wnioski na dofinansowanie tej inwestycji zostały złożone), o
ciągnącej się sprawie dokończenia inwestycji drogowej w Piaskach Rudnickich,
o bieżących remontach dróg gminnych, o rozpoczęciu inwestycji
wodociągowych. Dodała, że członkowie Komisji pytali wójta o sprawę
założenia nowych lamp oświetlenia ulicznego (we wsi Kamień), wytyczenia
dróg (w Mąkolicach) i sprzedaży nieruchomości gminnej w Antoniewie a po
rozpatrzenia tego punktu porządku obrad Komisja udała się do Woli
Zbrożkowej do Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie na miejscu
Komisję przywitała Kierownik tej placówki Pani Monika Szczęsny oraz Pani
Monika Cieniecka –Szymczak (pełniąca obowiązki Kierownika w czasie jej
nieobecności). Poinformowała zebranych, że obie Panie oprowadziły Komisję
po nowo wybudowanym skrzydle ŚDS pokazując nowe sale do rehabilitacji i
różnego rodzaju zajęć terapeutycznych, sanitariaty oraz ogólną salę do spotkań i
zajęć grupowych. Powiedziała, że po zwiedzeniu placówki w gabinecie
Kierownika Pani Cieniecka - Szymczak przedstawiła Komisji szczegółową
informację o działalności ŚDS zawierającą m.in. podstawy prawne
funkcjonowania placówki, organizację pracy i zajęć, liczbę pracujących osób w
placówce, udział w różnego rodzaju uroczystościach. Dodała, że Pani Monika
Szczęsny poinformowała Komisję o złożonych wnioskach na dofinansowanie
zainstalowania pomp ciepła do budynku, remont ogrodzenia, remont budynku
gospodarczego, na zwiększenie liczby uczestników ŚDS (o 10 osób), na
doposażenie oraz do PFRON na kolejny samochód (na 9 osób). Powiedziała, że
Komisja dowiedziała się również, że na ostatnie inwestycje Stowarzyszenie
prowadzące ŚDS otrzymało dotację od Wojewody Łódzkiego w wysokości 680
tys. zł i z PFRON-u 480 tys. zł. Poinformowała zebranych, że w dalszej części
posiedzenia członkowie Komisji dopytywali o szczegóły funkcjonowania
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placówki, m.in. o sprawę przyjmowania nowych uczestników, o problemy z
relacjami pomiędzy uczestnikami zajęć a w podsumowaniu swojej wizyty w
ŚDS Komisja stwierdziła, że tego typu placówka bardzo pomaga osobom
niepełnosprawnym umysłowo wyjść z pewnego rodzaju zamknięcia, uczy
podstaw życia a także rehabilituje. Dodała, że bardzo pozytywne wrażenia na
Komisji zrobiła dobudowana część budynku ŚDS i w związku z powyższym
Komisja pozytywnie oceniła funkcjonowanie oraz prowadzoną działalność ŚDS
w Woli Zbrożkowej.
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
posiedzenia w dniu w dniu 11 kwietnia i 17 maja 2018 roku i w pierwszym
posiedzeniu (11 kwietnia) uczestniczyło 7 członków Komisji oraz Sekretarz
Gminy Głowno Jolanta Szkup, młodszy referent ds. rozwoju gospodarczego w
UG Głowno Agnieszka Kosiorek i inspektor ds. infrastruktury technicznej w
UG Głowno Tomasz Kubiak. Powiedział, że w pierwszym punkcie posiedzenia
Komisja zapoznała się z informacją nt. wpływów z opłaty śmieciowej, którą
przedstawiła Pani Agnieszka Kosiorek. Dodał, że w dyskusji poruszono sprawę
dużej ilości wysyłanych upomnień do właścicieli nieruchomości, którzy zalegają
z opłatami, kontroli złożonych deklaracji i jej skutków, konieczności
edukowania mieszkańców poprzez rozsyłanie ulotek i wieszanie plakatów w
temacie zanieczyszczania odpadami środowiska naturalnego. Powiedział, że w
podsumowaniu jednak Komisja stwierdziła, że ze ściągalnością opłat za odbiór
odpadów komunalnych nie jest tak źle i przedstawioną informację przyjęła bez
uwag i zastrzeżeń. Poinformował zebranych, że w drugim punkcie Komisja
zgodnie z przyjętym porządkiem obrad udała się w teren w celu oceny stanu
dróg gminnych i powiatowych po zimie. Dodał, że przed wyjazdem krótką
informację nt. stanu dróg, planowanych inwestycjach i naprawach drogowych
przedstawił Komisji Pan Tomasz Kubiak a w równie krótkiej dyskusji
poruszono m.in. sprawę wytyczania dróg gruntowych i konieczności
„puszczenia” równiarki na drogi gruntowe. Powiedział, że przed wyjazdem na
jego sugestię rozpatrzono punkt „sprawy różne”, w którym członkowie Komisji
prosili o naprawę dróg w Boczkach Zarzecznych, w Piaskach Rudnickich i w
Antoniewie a także o usunięcie drzewa w Mąkolicach. Dodał, że następnie
Komisja udała się na drogi rozpoczynając objazd od wsi Piaski Rudnickie,
potem przez Lubianków, Ostrołękę, Kamień, Wolę Zbrożkową, Gawronki,
Popów, Popówek, Mąkolice, Wolę Mąkolska, Domaradzyn, Antoniew Komisja
objechała całą Gminę. Wyjaśnił, że przy każdej wizytowanej drodze radny z
okręgu, przez który przebiega droga mówił, co trzeba na niej zrobić lub
poprawić. Powiedział, że w podsumowaniu Komisja stwierdziła, że droga
gruntowa z Boczek Zarzecznych do Boczek Domaradzkich (przez posesję p.
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Marksa) jest w najgorszym stanie. Dodał, że Komisja stwierdziła również, że
droga przy byłym SKR w Mąkolicach, po której porusza się autobus szkolny
jest najgorszą z dróg asfaltowych i obie te drogi należy według Komisji
wyremontować w pierwszej kolejności, a pozostałe w miarę posiadanych
możliwości finansowych gminy. Następnie przechodząc do omówienia drugiego
punktu posiedzenia przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Rolnictwa poinformował zebranych, że odbyło się w dniu 17 maja br. i
uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji oraz Wójt Gminy Głowno,
Sekretarz Gminy Głowno, inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony
środowiska i młodszy referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w UG
Głowno. Powiedział, że w pierwszym punkcie posiedzenia Komisja zapoznała
się z informacją nt. wpływu promocji gminy na jej postrzeganie i rzeczywisty
rozwój - podsumowanie realizacji działań w celu pozyskiwania środków
zewnętrznych w latach 2014 – 2018, którą przedstawiła Pani Anna Marciniak.
Dodał, że informacja była szczegółowa i wyczerpująca a wójt w dyskusji w
pierwszej kolejności odniósł się do złożonego wniosku na dofinansowanie szkół
z terenu Gminy Głowno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Powiedział, że wójt
poinformował również Komisję o możliwości uzyskania dofinansowania w
kwocie 770 tys. zł na doposażenia gminnych szkół a także odniósł się do dwóch
wniosków, które zostały złożone na dofinansowanie remontu drogi Mięsośnia –
Władysławów Popowski. Dodał, że Wójt analizując szerzej sprawę
pozyskiwania środków zewnętrznych powiedział, że jest wiele programów, z
których można się starać o środki, ale trzeba brać pod uwagę możliwości Gminy
zarówno pod względem finansowym, jak również organizacyjnym oraz, że dla
niego największą promocją Gminy Głowno jest przyjęty plan zagospodarowania
przestrzennego, ponieważ z każdego zakątka Kraju można podejrzeć, gdzie na
terenie Gminy można pobudować dom lub gdzie są tereny pod inwestycje.
Poinformował zebranych, że w drugim punkcie posiedzenia Komisja zapoznała
się z informacją nt. stanu oświetlenia ulicznego w Gminie Głowno. Powiedział,
że w dyskusji poruszono m.in. sprawę czyszczenia zabrudzonych opraw i czy te
prace zaliczane są do konserwacji, możliwości zainstalowania lamp solarnych w
miejscach, gdzie są trudności z podciągnięciem kabla energetycznego oraz
kosztów ponoszonych na konserwację oświetlenia ulicznego a w sprawach
różnych wójt omówił stan realizacji inwestycji zaplanowanych na 2018 rok
(wodociągowych i drogowych). 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 w omawianym czasie obradowała trzykrotnie.
Dodał, że pierwsze posiedzenie odbyła w dniu w dniu 13 kwietnia br., w którym
uczestniczyło 6 członków Komisji oraz Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy,
młodszy referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz Komendant
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Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Głowno. Powiedział, że w
pierwszym punkcie posiedzenia członkowie Komisji zapoznali się z informacją
nt. zaległości podatkowych i opłat za 2017 rok, ilości dłużników, kwot
zadłużenia, podejmowanych czynnościach egzekucyjnych i wykazem
wyegzekwowanych środków, którą przedstawiła Pani Skarbnik Gminy
(zaległości w opłatach za odpady komunalne) oraz Pani Dorota Śliwkiewicz
(zaległości podatkowe) i Pani Anna Marciniak (zaległości w opłatach za wodę).
Poinformował zebranych, że w trakcie obrad członkowie Komisji zadawali
pytania dotyczące dłużników, form ściągalności oraz dobrej woli samych
zadłużonych w płaceniu swoich należności. Powiedział, że z odpowiedzi
wynikało, że większość osób chciały się pozbyć zadłużenia spłacając je choćby
w ratach, ale są też osoby, które przekornie nie mają zamiaru w ogóle regulować
należności. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował zebranych, że w
drugim punkcie posiedzenia Komisja wysłuchała informacji nt. wydatków w
2017 rok w dziale budżetu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa – rozdział ochotnicze straże pożarne”, którą przedstawiła
Skarbnik Gminy. Powiedział, że w trzecim punkcie posiedzenia, w tzw.
„sprawach różnych” odniósł się do wniosku przewodniczącego Rady Gminy
Głowno odnośnie wznowienia prac zmierzających do wyjaśnienia kilku kwestii
dotyczących Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie Głowieńskim. Dodał,
że zwrócił się z pytanie do członków Komisji, czy Rada ma się tą sprawą
zajmować, czy też nie.
Poinformował zebranych, że w głosowaniu członkowie Komisji opowiedzieli
się za tym, aby nie zajmować się dalej tą sprawą – 4 głosy „przeciw”
zajmowaniu się sprawą, 2 głosy „wstrzymujące się” i 0 głosów „za” zajęciem
się sprawą.
Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że kolejne posiedzenie
Komisja odbyła w dniu 25 kwietnia br., a udział w nim wzięło 4 członków
Komisji oraz Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i insp. ds. infrastruktury
technicznej w UG Głowno. Dodał, że na posiedzeniu Komisja zapoznała się z
informacją nt. wydatków poniesionych na zimowe utrzymanie dróg, którą
przedstawił Pan Tomasz Kubiak, w tym analizowała je pod kątem rodzaju
wydatków. Powiedział, że on jako przewodniczący Komisji a także członkowie
Komisji mieli wiele uwag odnośnie takich spraw, jak wyznaczenie krótkiego
terminu składania ofert, nie wysłania zapytań ofertowych do żadnego podmiotu,
duże różnice w cenie usług firm, które złożyły ofertę (2 firmy). Przewodniczący
Komisji poinformował zebranych, że trzecie posiedzenie w omawianym okresie
Komisja odbyła w dniu 21 maja 2018 r., w którym uczestniczyło 5 członków
Komisji, oraz Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i kierownik
GOPS. Powiedział, że tematem posiedzenia była analiza zadań bieżących GOPS
w zakresie opieki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem dożywiania,
usług opiekuńczych, zasiłków celowych i zadań zleconych w zakresie
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świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Dodał, że informację w tym
zakresie przedstawiła kierownik GOPS Pani Edyta Kaczmarska. Powiedział, że
w toku dyskusji członkowie Komisji stwierdzili, że bardzo dużo jest różnego
rodzaju świadczeń, dopytywali jak przyznawanie świadczeń i zwrot
poniesionych kosztów wygląda w praktyce, czy Gmina ponosząc koszty na
osoby posiadające majątek a umieszczone w placówkach opiekuńczych na koszt
Gminy może ubiegać się o zwrot kosztów oraz jakie są kryteria przy
przyznawaniu poszczególnych świadczeń.
Pytań i uwag odnośnie przedstawionej informacji z posiedzeń 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 23 maja 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 29 marca 2018 r. (tj. od ostatniej sesji, na której składał informację)
szczegółowo omawiając spotkania, w których uczestniczył (zał. nr 4 do
protokołu).
Dyskusja.
Radny Władysław Mikołajczyk odnosząc się do sprawy organizacji Dnia
Samorządowca zapytał wójta, czy rady sołeckie są samorządem.
Pani Iwona Urban, radca prawny UG Głowno odpowiedziała, że zgodnie z
ustawą o samorządzie gminnym rady sołeckie są jednostkami pomocniczymi
Gminy.
Wójt Marek Jóźwiak odpowiadając Radnemu Mikołajczykowi powiedział, że
wie jaki jest cel pytania, mianowicie, że nie zaprosił sołtysów na tą uroczystość.
Dodał, że sołtysi mają swoje oddzielne święto i samorządowcy mają swoje i
dlatego ich nie zapraszał.
Radny Mikołajczyk stwierdził, że według jego zdania sołtysi są
samorządowcami i dla niego niezaproszenie ich na tą uroczystość uważa za
duży nietakt.
Wójt Marek Jóźwiak zwracając się do sołtysów powiedział, że jeżeli czują się
zawiedzenie z tego powodu, to bardzo ich przeprasza.
Więcej pytań i uwag nie było.
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Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, w czasie której
przedstawiciele
firmy
TOYA
przedstawili
ofertę
swoich
usług
telekomunikacyjnych.
W prezentacji uczestniczył zaproszony przez przewodniczącego Rady Starosta
Zgierski Pan Bogdan Jarota.
W czasie przerwy sesję Rady opuścili za zgodą przewodniczącego Radny
Radosław Olejniczak, Radna Beata Soczyńska, Radna Dorota Kulawczyk i
Radna Marzena Doardo.
Ad.6.
Po przerwie przewodniczący Rady Łukasz Łukasik powitał przybyłych na
sesję zaproszonych przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz Policji a
także Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Głowno.
Następnie realizując porządek obrad zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś
interpelacje lub zapytania. Nikt się zgłosił wobec powyższego złożył w imieniu
Radnych wniosek do Wójta Gminy Głowno o weryfikację obowiązującej
uchwały dot. opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie
związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
(kopia wniosku – zał. nr 5 do protokołu).
Następnie Radny Jarosław Chałubiec złożył interpelację do Wójta Gminy
Głowno dot. uchwały w sprawie przeniesienia środków w budżecie gminy
Głowno na zapłatę 212 tys. zł na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura”
(kopia – zał. nr 6 do protokołu).
Radca prawny UG Głowno Iwona Urban odnosząc się do pytań stawianych w
interpelacji powiedziała, że są one retoryczne oraz że nie było w tej sprawie
nacisków pracowników UG Głowno na radnych. Dodała, że według niej wójt
chciał jasno postawić sprawę, czyli przedstawiając ją na sesji a nie rozstrzygać
w drodze zarządzenia.
Radny Chałubiec powiedział, że on oczekuje odpowiedzi wójta na swoją
interpelację (wójt odpowiedział, że otrzyma na piśmie odpowiedź).
Radny Władysław Mikołajczyk stwierdził, że powie tylko jedno, że według
niego radni nigdy nie mają racji a tylko urzędnik ma zawsze rację.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik powiedział, że jemu nie wydaje się, że
wójt próbował nakłonić radnych do określonego zachowania.
Więcej zapytań, wniosków i interpelacji nie było.
Ad.7.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiła Pani Edyta
Kaczmarska, pełnomocnik wójta w tej komisji (kopia - zał. nr 7 do protokołu).
Pytań i uwag do sprawozdania nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał przyjęcie sprawozdania
pod głosowanie.
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Rada Gminy Głowno przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 31 grudnia 2017 roku
jednogłośnie – 10 głosami „za”, na 10 radnych biorących udział w głosowaniu i
uczestniczących w sesji.
Ad.8.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2017 rok przedstawił Piotr
Antczak, młodszy referent ds. ewidencji gruntów (zał. nr 8 do protokołu).
Następnie przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń przedstawili swoje
sprawozdania z realizacji zadań i wykorzystania przekazanych środków.
Pierwszy sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia „Pomoc
Rodzinie” w 2017 roku przedstawił Prezes tego stowarzyszenia Pan Maciej
Lisowski (kopia – zał. nr 9 do protokołu). Na zakończenie swojego wystąpienia
Pan Lisowski podziękował Radzie i wójtowi za przekazane środki na
Stowarzyszenie.
Bez pytań i uwag.
Przewodniczący Rady poddał przyjęcie sprawozdania pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
„Pomoc Rodzinie” w 2017 roku jednogłośnie – 10 głosami „za”, na 10 radnych
biorących udział w głosowaniu i uczestniczących w sesji.
Następnie sprawozdanie z działalności LKS „Sokół” za 2017 rok przedstawił
członek Zarządu Pan Damian Szadkowski (zał. nr 10 do protokołu).
Sprawozdanie Rada przyjęła jednogłośnie - 10 głosów „za”.
Sprawozdanie z działalności LUKS „Sokolik” oraz informację nt.
wykorzystania środków przyznanych przez Gminę Głowno na realizację zadania
publicznego przedstawił w imieniu Prezesa klubu Pan Krzysztof Fortuna (zał.
nr 11 do protokołu).
Sprawozdanie i informację Rada przyjęła jednogłośnie – 10 głosów „za”.
(sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Głowno
„Szansa” za rok 2017 wpłynęło do Rady Gminy Głowno drogą elektroniczną,
ponieważ Prezes Stowarzyszenia nie mogła wziąć udziału w sesji – zał. nr 12 do
protokołu)
Ad.9.
Przewodniczący Rady powitał ponownie przybyłych na posiedzenia
przedstawicieli Policji a następnie oddał im głos.
Na wstępie Pan Krzysztof Kluska, z-ca Komendanta Komisariatu Policji w
Głownie w krótkich słowach przedstawił się radnym. Następnie Komendant
Bogusław Gorący przedstawił informację nt. realizacji zadań w zakresie
porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miasta Głowno i
Gminy Głowno w roku 2017. Poinformował również zebranych, że na pracę
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Komisariatu oraz efekty pracy duży wpływ ma nieobsadzenie dwóch etatów
oraz nieobecność 1 z funkcjonariuszy będącego na długotrwałym zwolnieniu
lekarskim. Podsumowując przekazaną informację Komendant Komisariatu
Policji stwierdził, że mimo tych trudności na terenie Gminy Głowno w 2017
roku nie było zbyt wielu wykroczeń a wykrywalność ich była dobra.
Pani Urban zapytała, czym spowodowane są wakaty w obsadzie Komisariatu.
Pan Gorący odpowiedział, że służba jest mało atrakcyjna z różnych względów,
w tym również pod względem finansowym.
Przewodniczący Rady zauważył, że tak samo jest we wszystkich służbach
mundurowych. Podziękował przedstawicielom Policji za pracę i za ochronę
mieszkańców Gminy.
(salę obrad opuścił za zgodą przewodniczącego Radny Jarosław Chałubiec)
Informację nt. stanu ochrony przeciwpożarowej w Gminie Głowno w 2017 roku
przedstawił Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Głowno
Mariusz Bigos (zał. nr 13 do protokołu).
Dyskusja.
Radny Mieczysław Dałek zapytał, gdzie obecnie tankowane są samochody
strażackie, bo stacja gdzie tankowano dotychczas jest nieczynna. Zauważył
również, że najstarszy samochód pożarniczy jest w jednostce w Boczkach
Domaradzkich a kupowane są do innych jednostek.
Pan Mariusz Bigos odnosząc się do sprawy samochodu stwierdził, że decyzja w
tej sprawie należy do wójta, być może będzie to w przyszłym roku. Odnośnie
tankowania powiedział, że firmy (stacje paliw) muszą złożyć oferty i wtedy
zostanie wybrana najkorzystniejsza.
Radny Władysław Mikołajczyk poprosił o przesłanie materiałów dot. stanu
ochrony ppoż. w Gminie Głowno w 2017 roku.
Ad.10.
W tym punkcie i w następnych Rada Gminy Głowno przystąpiła do
rozpatrzenia projektów uchwał przedłożonych przez wójta. Pierwszy z nich
dotyczył wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
Poproszona o krótkie wyjaśnienie Sekretarz Gminy powiedziała, że ta uchwała
różni się od poprzedniej tylko zmianą terminu wpłaty ostatniej raty za odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Pytań i uwag ze strony Radnych nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Rad Łukasz Łukasik po uzyskaniu
zgody na nieczytanie całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości 9 głosami „za”, na 9 radnych uczestniczących w sesji i biorących
udział w głosowaniu (zał. nr 14 do protokołu).
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Ad.11.
Kolejny projekt uchwały, który rozpatrzyła Rada dotyczył wyrażenia
zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w
Gawronkach.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że uchwała dotyczy działki, która wcześniej była
drogą gruntową, a którą Rada Gminy Głowna na wniosek zainteresowanego
uchwałą skreśliła z wykazu dróg gminnych.
Bez pytań i uwag.
Przewodniczący Rady odczytał a następnie poddał pod głosowanie projekt
uchwały ww. sprawie.
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Gawronkach 9 głosami „za”, na 9
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 15 do
protokołu).
Ad.12
Następny i ostatni z rozpatrywanych przez Radę projektów uchwał
dotyczył wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Głowno.
Sekretarz Gminy powiedziała, że w tym przypadku chodzi o nabycie części
nieruchomości od osoby prywatnej we wsi Piaski Rudnickie z przeznaczeniem
na poszerzenie odcinka drogi gminnej.
Pytań i uwag nie było.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik odczytał a następnie poddał projekt
uchwały ww. sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości przez Gminę Głowno 9 głosami „za”, na 9 radnych
uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 16 do
protokołu).
Ad.13.
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 Dąbrowa Tadeusz Krysztofczyk poinformował wójta o braku pod
wieczór wody w sieci w jego wsi.
Sołtys wsi Jasionna Marian Dalek zapytał, czy objeżdżając drogi gminne
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa była na drodze
biegnącej przez wieś.
Przewodniczący tej Komisji Mieczysław Dałek wyjaśnił, że podczas objazdu
radni wskazywali, gdzie Komisja miała jechać a radny z tego okręgu nie
wskazał tej drogi.
Sołtys wsi Kadzielin Elżbieta Michalak poinformowała wójta, że od drogi
krajowej nr 14 do wsi Kadzielin biegnie droga bez wyjazdu, o czym informuje
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tam postawiony znak, który notorycznie jest zdejmowany. Poprosiła o
interwencje w tej sprawie.
Sołtys wsi Rudniczek Sławomir Grzegdala, zapytał, do kogo ma zgłosić awarie
wodociągu, bo jemu wydaje się, że jest przeciek na sieci w jego wsi.
Wójt odpowiedział, że do Urzędu Gminy do Pana Tomasz Kubiaka, który
zajmuje się m.in. wodociągami.
Radny Mieczysław Dałek zapytał o sprawę drogi z Boczek Domaradzkich do
Boczek Zarzecznych, biegnącej przez posesję p. Marska. Powiedział, że po
objeździe dróg jego Komisja stwierdziła, że jest ona w najgorszym stanie z dróg
gruntowych, o czym wspomniał w swojej informacji.
Wójt odpowiedział, że będzie ona poprawiona.
Pan Krzysztof Fortuna, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie
Głowieńskim podziękował przewodniczącemu Rady za umożliwienie
uczestniczenia na sesji młodzieży z jego placówki. Będąc przy głosie
podziękował Prezesowi jednostki OSP w Popowie za błyskawiczną reakcję i
również szybkie podjęcie działań w usuwaniu wody z piwnicy po awarii, jaka
miała miejsce w jego szkole.
Sołtys wsi Popów Głowieński Mirosław Rzeźnik zapytał, czy są na terenie
Gminy Głowno właściciele posesji, którzy nie mają podpisanych umów na
odbiór odpadów komunalnych. Wyjaśnił, że jego pytanie bierze się stąd, że co
jakiś czas ktoś podrzuca kilka worków śmieci do kontenera stojącego na terenie
OSP w Popowie.
Sekretarz Gminy Jolanta Szkup odpowiedziała, że są takie 3 osoby, które nie
płacą, i które mówią, że nie będą płacić. Dodała, że Urząd robi wszystko, aby
uszczelnić system, zostały zweryfikowane deklaracje, po której wielu właścicieli
nieruchomości dokonało ich zmiany.
Więcej pytań i uwag nie było.
Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący
Łukasz Łukasik o godz. 1135 zakończył XLV 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

Obradom przewodniczył:
Łukasz Łukasik
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