Głowno, dn. 28 czerwca 2018 r.
OR.0002.31.2018

Protokół nr XLVI/2018
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 28 czerwca 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,
− radca prawny UG Głowno Iwona Urban.
− sołtysi z terenu Gminy Głowno według załączonej listy obecności
(zał. nr 2 do protokołu).
Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą (zał. nr
3 do protokołu):
− kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie Edyta
Kaczmarska,
− Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkolicach Wioletta
Przyżycka,
− Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie Głowieńskim
Krzysztof Fortuna,
i reporter „Wieści z Głowna i Strykowa Elżbieta Woldan –Romanowicz.
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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głowno za rok 2017 i
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Głowno z tego tytułu:
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Głowno za 2017 rok,
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- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Głowno.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Głowno na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/221/17
Rady Gminy Głowno z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na
lata 2018-2026.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Głowno.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości.
12.Wolne wnioski i informacje.
III.
Ustalenia.
Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz. 1405 otworzył
XLVI (46) 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 XLVI 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 do
przyjęcia Rada ma 3 protokoły z sesji kwietniowych (2) i sesji majowej.
Powiedział, że wszystkie te protokoły były wyłożone do wglądu w pokoju nr 14
w Urzędzie Gminy Głowno, jak również przesłane radnym drogą elektroniczną.
Zapytał, czy ktoś z radnych pragnie jeszcze zabrać głos odnośnie tych projektów
protokołów.
Radny Władysław Mikołajczyk powiedział, że ma uwagę odnośnie protokołu z
sesji odbytej w dniu 5 kwietnia, na której przy uwadze Radnej Doardo o
odpowiedzialności radnych zwrócił się do niej z pytaniem, czy jako
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przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w 2011 roku poinformowała członków
swojej Komisji oraz przewodniczącego Rady Gminy Głowno o protokole RIO z
kontroli UG Głowno jaki wpłynął do Komisji Rewizyjnej. Dodał, że chciałby, aby
to jego pytanie było odnotowane w protokole.
Więcej uwag nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poddał przyjęcie
protokołu z XLIII sesji z poprawką zgłoszona przez Radnego Mikołajczyka pod
głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XLIII sesji odbytej w dniu 5 kwietnia
2018 roku – 14 głosami „za” na 14 radnych obecnych na sesji i biorących udział
w głosowaniu.
Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z
XLIV.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokołu z XLIV sesji odbytej w dniu 26 kwietnia
2018 roku - 14 głosami „za”, na 14 radnych uczestniczących w sesji i biorących
udział w głosowaniu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XLV sesji.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokołu z XLV sesji odbytej w dniu 30 maja 2018
roku - 14 głosami „za”, 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 swoje kolejne 42
posiedzenie odbyła w dniu 13 czerwca 2018 roku i w posiedzeniu uczestniczyło
6 członków Komisji a także Wójt Gminy Głowno, Sekretarz Gminy Głowno,
Skarbnik Gminy Głowno, specjaliści ds. kultury i biblioteki w UG Głowno oraz
dyrektorzy gminnych placówek oświatowych. Powiedziała, że w pierwszym
punkcie posiedzenia komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Głowno za 2017 rok, który omówiła Skarbnik Gminy Pani Cezara
Stokowska. Dodała, że w dyskusji członkowie Komisji skupili się głównie na
sprawie zadłużeń w opłatach za odbiór odpadów komunalnych. Poinformowała
uczestników sesji, że w tym punkcie posiedzenia Komisja odniosła się również
do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi z tytułu
wykonania budżetu Gminy Głowno. Powiedziała, że Komisja po zapoznaniu się
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2017 rok, opinią RIO
o tym sprawozdaniu i wniosku Komisji Rewizyjnej w głosowaniu pozytywnie
zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy Głowno – 6 głosów „za”, na 6 członków uczestniczących w posiedzeniu.
Dodała, że w drugim punkcie po zmianie porządku obrad Komisja zapoznała się
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z informacją nt. funkcjonowania OUK i Biblioteki Publicznej w Bronisławowie
w okresie wakacji. Poinformowała obecnych, że z informacji Komisja
dowiedziała się, że zajęcia w OUK będą prowadzone tylko w miesiącu lipcu
ponieważ w miesiącu sierpniu Ośrodek będzie się przygotowywał do organizacji
dożynek powiatowo-gminnych. Powiedziała, że odnosząc się pracy Ośrodka w
m-cu lipcu Komisja zasugerowała, aby w przypadku zgłoszenia się większej ilości
dzieci podzielić je na 2 grupy i pracować z nimi po 2 tygodnie. Dodała, że w
trzecim punkcie posiedzenia Komisja zapoznała się z planami organizacji
gminnych placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019, które omawiali
dyrektorzy szkół informując o liczbie dzieci, liczbie pracujących nauczycieli w
każdej ze szkół a także o podziale godzin przydzielonych dla poszczególnych
nauczycieli. Komisja zajęła się szczególnie podziałem godzin w szkole w
Popowie, ponieważ otrzymała sygnały o ich niesprawiedliwym rozdziale. Dodała,
że otrzymała informację o tym, że są w tej placówce nauczyciele pracujący od
wielu lat bez pełnego etatu a od nowego roku będzie przyjęta nauczycielka, która
otrzyma pełny etat oraz dodatkowo 13 godzin na świetlicy. Powiedziała, że w
„sprawach różnych” członkowie Komisji omówili sprawę działki przeznaczonej
pod boisko (Wola Mąkolska), zgłaszali potrzeby w sprawie wyrównania przed
żniwami dróg gruntowych w Mąkolicach, wyrównaniem poboczy drogi w
Antoniewie a wójt omówił stan realizacji inwestycji zaplanowanych na 2018 rok.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie Krzysztof Fortuna
odnosząc się sprawy podziału godzin w jego placówce sprostował, że
nauczycielka, o której mówiła przewodnicząca Komisji nie ma pełnego etatu.
Przewodnicząca Komisji Oświaty odparła, że jest tam jednak problem z
podziałem godzin, ponieważ jedna z nauczycielek pracująca od 6 lat w tej szkole
złożyła wypowiedzenie, z uwagi na fakt, że nie ma całego etatu, co jak napisała
w wypowiedzeniu nie daje jej gwarancji godnego życia.
Więcej 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 14 czerwca 2018 roku a w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków
Komisji oraz Wójt Gminy Głowno, Sekretarz Gminy Głowno i Skarbnik Gminy
Głowno. Powiedział, że w pierwszym punkcie posiedzenia Komisja wysłuchała
informacji o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2017 rok a
także zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok. Dodał, że w dyskusji poruszono między innymi
sprawę małego wpływu środków z funduszu alimentacyjnego oraz formy
ściągalności tych należności a Wójt wskazał na sprawę podejmowanych starań,
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aby nie zaciągać kredytów oraz starań o pozyskiwanie środków zewnętrznych
tam, gdzie nie trzeba mieć dużego wkładu własnego, aby nie zostawiać Gminy
następcom w trudnych sytuacji finansowej. Powiedział, że członkowie Komisji
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem oraz po dyskusji pozytywnie zaopiniowali
wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Głowno za wykonanie budżetu za 2017 rok - jednogłośnie (6 głosów „za”, na 6
członków Komisji obecnych na posiedzeniu). Dodał, że w drugim punkcie
posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją nt. stanu mienia komunalnego na
dzień 31 grudnia 2017 roku, którą przedstawiła Sekretarz Gminy oraz z
informacją nt. nabytych nieruchomości w 2017 i 2018 roku a także o toczących
się postępowaniach o nabycie nieruchomości, którą przedstawił Pan Piotr
Antczak. Poinformował zebranych, że w dyskusji Piotr Antczak wyjaśnił sprawę
działek rolnych, które użytkowane są jako rekreacyjne. Powiedział, że Pan
Antczak poinformował Komisję o wystosowanym zapytaniu do Starostwa w
Zgierzu w sprawie, czy można dokonać weryfikacji tych użytków i w odpowiedzi
uzyskał informację, że w najbliższym czasie (początek przyszłego roku)
Starostwo będzie przeprowadzało modernizację ewidencję gruntów i budynków
na terenie Gminy Głowno polegającą na zakładaniu kartotek dla budynków w
ramach której ma nastąpić również weryfikacja użytków gruntowych. Dodał, że
Pan Antczak powiedział również, że Gmina nie może na swój własny wniosek
dokonać takich zmian. Następnie przewodniczący Komisji Mieczysław Dałek
powiedział, że w „sprawach różnych” wójt poinformował Komisję o propozycji
Lokalnej Grupy Działania POLCENTRUM odnośnie podniesienia składki
członkowskiej o 500 zł a także przedstawił informację z realizacji zadań
inwestycyjnych zaplanowanych na bieżący rok. Dodał, że członkowie Komisji
zgłaszali potrzeby między innymi w zakresie naprawy poboczy dróg (Mąkolice)
i wejścia w pas drogowy z zasiewami (Popówek) a także pytali o sprawę naprawy
drogi gruntowej biegnącej przez posesję p. Marksa.
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 odbyła posiedzenie w dniu w
dniu 11 czerwca br., na którym w pierwszym punkcie rozpatrzyła sprawozdanie
finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z opinią RIO o
tym sprawozdaniu. Powiedział, że sprawozdania omówiła Skarbnik Gminy
Głowno. Dodał, że w dyskusji członkowie Komisji poruszyli sprawę dochodów i
wydatków w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział
Gospodarka odpadami. Powiedział, że wskazano na mniejsze wydatki w tym
rozdziale niż zaplanowano oraz na dobrą ściągalność zaległych opłat za odbiór
odpadów, ale położono nacisk na podejmowanie szerszych działań w celu
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odzyskania należnych opłat. Dodał, że Komisja zauważyła również dobre
wykonanie planu ze sprzedaży mienia komunalnego. Następnie poinformował
zebranych, że w drugim punkcie obrad Komisja zapoznała się z informacją nt.
stanu mienia komunalnego. Powiedział, że w dyskusji Komisja sugerowała, aby
dzierżawcom mienia komunalnego, którzy nie wykorzystują go wypowiedzieć
umowę. Dodał, że poruszono również sprawę działek, które w ewidencji gruntów
są użytkami rolnymi a w planie zagospodarowania przestrzennego gminy są
działkami pod zabudowę. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej
poinformował zebranych, że w trzecim punkcie posiedzenia Komisja po
rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania Wójta Gminy Głowno z
wykonaniu budżetu Gminy Głowno za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia
komunalnego postanowiła wystąpić do Rady Gminy Głowno z wnioskiem o
pozytywne zaopiniowanie sprawozdania i udzielenie absolutorium wójtowi z tego
tytułu. Powiedział, że wniosek poparli wszyscy członkowie Komisji obecni na
posiedzeniu. Dodał, że do wniosku Komisja wypracowała uzasadnienie w formie
opinii o wykonaniu budżetu Gminy Głowno za 2017 rok. Kończąc swoją
informację przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że w „sprawach
różnych” członkowie Komisji dyskutowali o najlepszym terminie do odbycia
sesji absolutoryjnej a także o sprawach dotyczących gminy i jej mieszkańców.
Pytań i uwag do informacji przewodniczącego 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 czerwca br. i jak
zwykle zajęła się głównie przygotowaniem obecnej sesji Rady. Dodał, że
omówiono także projekty uchwał, które będą na sesji procedowane a wójt omówił
sprawy i problemy, z którymi spotkał się w czasie pełnienia swoich obowiązków.
Powiedział, że przedstawił Komisji również projekt uchwały, który sam
przygotował w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Głowno i który
będzie wprowadzony do porządku obrad. Dodał, że sprawa jest znana, jest
Rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie. Powiedział, że konsultował tą
sprawę w kilku miejscach i są dwa zdania, albo rada podejmuje uchwałę w tym
temacie albo nie musi podejmować. Dodał, że według niego sprawa powinna
zostać przynajmniej przedyskutowana a najlepiej podjęta stosowna uchwała.
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 30 maja 2018 r. tj. od ostatniej sesji szczegółowo omawiając spotkania,
w których uczestniczył (zał. nr 4 do protokołu).
Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.
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Ad.6.
Przewodniczą Rady realizując porządek obrad zapytał, czy ktoś z radnych ma
jakieś interpelacje lub zapytania.
Radny Jarosław Chałubiec odniósł się do odpowiedzi jaką uzyskał od wójta na
swoją interpelację. Powiedział, że nie zyskał w niej odpowiedzi na pkt. 3
interpelacji, w którym pyta, dlaczego nikt z pracowników Urzędu nie
poinformował radnych, że można było zapłacić Związkowi „Bzura” zaległe
składki inwestycyjne bez konieczności podejmowania uchwały przez Radę
Gminy Głowno. Dodał, że prosi o te dodatkowe wyjaśnienia.
Radny Władysław Mikołajczyk zapytał wójta, z jaką propozycją stawki za wodę
wystąpił do Wód Polskich.
Wójt odpowiedział, że na obecnym poziomie przez najbliższe trzy lata.
Więcej pytań nie było.
Ad.7.
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący Rady
Łukasz Łukasik poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy Głowno.
Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak przedstawił Radzie sprawozdanie z
wykonania budżetu 2017 roku (zał. nr 5 do protokołu).
Salę obrad opuścił za zgodą przewodniczącego Rady Radny Piotr Kierus.
Następnie Sekretarz Gminy Głowno Jolanta Szkup przedstawiła Radzie
informację nt. stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku.
Przewodniczący Rady stwierdził, że przedstawione sprawy były omówione
szczegółowo na posiedzeniach komisji stałych Rady były zaopiniowane.
Odczytał Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o
sprawozdaniu Wójta Gminy Głowno z wykonania budżetu za 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Jarosław Chałubiec odczytał
wniosek Komisji Rewizyjnej (w formie projektu uchwały) oraz opinię będącą
uzasadnieniem do tego projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy Głowno.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Głowno za 2017 rok.
Zapytał, czy ktoś chce zabrać głos odnośnie przedstawionych dokumentów.
Głosu nikt nie zabrał.
W związku z powyższym przewodniczący Rady Łukasz Łukasik odczytał projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2017 rok a następnie
poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głowno za
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2017 rok 12 głosami „za” i 1 „wstrzymał się” – na 13 radnych obecnych na sesji
i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 6 do protokołu).
Następnie przewodniczący Rady Łukasz Łukasik odczytał projekt uchwały w
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Głowno. Zapytał, czy ktoś chce zabrać
głos odnośnie tego projektu uchwały.
Radny Władysław Mikołajczyk stwierdził, że wysłuchując tych sprawozdań
uważa, że przy realizacji budżetu nie została zachowana dyscyplina finansowa,
co skutkowało niewykonaniem inwestycji zaplanowanej na 2017 rok. Dodał, że
jak był uchwalany budżet na 2017 rok, to dochody i wydatki były w tej samej
wysokości, czyli bilansowały się. Powiedział, że po wszystkich zmianach budżetu
okazało się, że jest deficyt w wysokości 861 tys. zł i jeżeli ta inwestycja byłaby
wykonana, to ten deficyt wyniósł by ponad 1 milion złotych. Dodał, że z tego
względu będzie głosował za nieudzieleniem absolutorium wójtowi i wcześniej
głosował za nie zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za
2017 rok.
Radny Jarosław Chałubiec na wstępie podziękował przede wszystkim Radzie, bo
to, że ten budżet po wszystkich zmianach został dobrze wykonany, co ustaliła
również Komisja Rewizyjna to bardzo duża zasługa Rady. Powiedział, że z tego,
co pamięta było ok. 14 zmian budżetu i w budżecie i według niego to zasługa
wszystkich radnych, że ten budżet potraktowali bardzo plastycznie, że zgadzali
się na cofanie niektórych inwestycji, na przenoszenie tych pieniędzy między
działami żeby plan był równoznaczny z wykonaniem. Stwierdził, że on wstrzyma
się od głosu przy tej uchwale, ponieważ pomimo tego, że budżet został wykonany
w jakimś tam stopniu jest kilka spraw, z którymi Pan Wójt sobie nie radzi, jak np.
sytuacja w szkole w Popowie i niewykonanie niektórych inwestycji. Dodał, że
dlatego też uważa, że jego głos wstrzymujący jest głosem rozsądku.
Radna Marzena Doardo powiedziała, że dziwi ją stanowisko przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Radnego Chałubca, ponieważ na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej głosował za absolutorium a teraz zmienił stanowisko. Dodała, że
gospodarność naszego wójta widzimy, porównujemy do gmin sąsiednich i
powinniśmy być dumni, że przy tak małym budżecie zostały wykonane te
inwestycje. Stwierdziła, że z przykrością słucha tych głosów.
Radny Chałubiec w sprostowaniu powiedział, że Radna Doardo wprowadza
zebranych w błąd, bo on nie głosował za udzieleniem absolutorium dla wójta, ale
jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją złożył wniosek w
formie uchwały o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Głowno.
Radna Beata Soczyńska zwracając się Radnej Doardo powiedziała, że na
posiedzeniu Komisji Oświaty omawiane były arkusze organizacyjne gminnych
placówek oświatowych i wiadomo jest, że godziny w szkole w Popowie są
przydzielane niesprawiedliwie. Dodała, że wiadomo jej, że nauczycielki ze szkoły
z Popowa były u wójta w tej sprawie. Powiedziała, że jedna z nauczycielek żaliła
się jej, że ma 10 godzin, zarabia 1000 zł i pytała, jak ma żyć a inna po 6 latach
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pracy zwolniła się, ponieważ nie ma pełnego etatu a inni nauczyciele mają po
półtora. Dodała, że ci ludzie szukają pomocy.
Radna Doardo stwierdziła, że bardzo dziwne jest dla niej to, że będąc przez 10 lat
przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego w tej szkole nikt do niej nie zgłaszał
takich spraw. Dodała, że z tego co słyszała w innych szkołach też są niepełne
etaty, ale ona nie ruszałaby tej sprawy, tym bardzie, że na Komisji Oświaty ta
sprawa była szczegółowo omawiana.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie Głowieńskim powiedział,
że w innych szkołach też są nauczyciele, którzy mają kwalifikacje a zatrudniani
są nauczyciele z innych placówek.
Radna Soczyńska wyjaśniła, że nie otrzymała sygnału od nauczycieli z innych
szkół o takich sytuacjach.
Pan Fortuna powiedział, że w jego szkole część nauczycieli wie o tym, że
większość Rady nie popiera tej wąskiej 3 – 4 osobowej grupy nauczycieli, to się
o pomoc do radnych nie zwracają. Dodał, że w związku z powyższym dla niego
jest to sprawa ewidentnie upolityczniona, Rada odnośnie jego osoby w części jest
nieobiektywna i jednostronna, o czym mówi już od roku. Stwierdził, że mimo
tych zarzutów nikt z tych radnych do szkoły się nie pofatygował, nie sprawdził
na miejscu, jak wygląda sytuacja tylko roztrząsane jest to na forum publicznym,
prasa o tym na pewno będzie pisać. Zwracając się do przewodniczącej Komisji
Oświaty Radnej Soczyńskiej zapytał, w którym miejscu złamał prawo. Dodał, że
procedura odnośnie zatwierdzania i opiniowania arkuszy organizacyjnych została
spełniona.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zarządził zakończenie dyskusji odnośnie
sytuacji w szkole w Popowie. Stwierdził, że w informacjach Radnego Chałubca i
Radnej Soczyńskiej odnośnie szkoły w Popowie chodzi o to, że wskazywany jest
tam brak nadzoru nad oświatą i tak trzeba to rozumieć odnośnie wykonania
budżetu. Następnie powiedział, że wójt mówi o tym, że był zaplanowany kredyt
a nie był wzięty. Stwierdził, że według niego dzięki temu, że inwestycje
wodociągowe nie zostały zrealizowane, to nie było zaciągniętego kredytu. Dodał,
że co do wykonania budżetu wszystko już zostało powiedziane. Powiedział, że
Komisja Rewizyjna w opinii do wniosku wskazała na sprawę przetargów (zbyt
mała ilość ofert), szczególnie na odśnieżanie, sprawę zbyt małej ilości
pozyskanych środków unijnych a on od siebie chciałby jeszcze dodać sprawę
nierozliczonego poboru wody na ujęciu w Boczkach Domaradzkich i brak
nadzoru nad wykonywanymi inwestycjami drogowymi (inwestycja drogowa w
Antoniewie).
Więcej pytań i uwag odnośnie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy Głowno nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poddał pod
głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.
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Rada Gminy Głowno nie podjęła uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy Głowno głosując – 6 „za” przyjęciem uchwały, 1 „przeciw” i 6 „wstrzymał
się”, na 13 radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nie została podjęta z uwagi na
nieuzyskanie bezwzględnej większości.
Ad.8.
W tym punkcie obrad Rada Gminy Głowno rozpatrzyła projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2017 rok.
Poproszona o wyjaśnienia do projektu uchwały Skarbnik Gminy Głowno Pani
Cezara Stokowska powiedziała, że w projekcie uchwały zwiększa się budżet
Gminy Głowno na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 56.972,92
zł. Dodała, że w dziale 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa
się dochody i wydatki o kwotę 52.972,92 zł w związku z otrzymaniem dotacji
celowej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń
ratownictwa (6 defibrylatorów). Powiedziała, że zwiększa się również dochody o
kwotę 1.600 zł w dziale 756, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn (…), dochody o 600 zł w dziale 756
rozdział 75618 Wpływy z innych opłat (…), dochody o 1000 zł w dziale 756
rozdział75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
dochody o kwotę 18 zł w dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe, dochody
o kwotę 170 zł w dziale 852 rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w
naturze(…), dochody o kwotę 50 zł w dziale 855 rozdział85219 Ośrodki pomocy
społecznej, dochody o kwotę 562 zł w dziale 855 rozdział 85501 Świadczenia
wychowawcze oraz dochody o kwotę 4.000 zł w dziale 855 rozdział 85504
Wspieranie rodziny zgodnie z załącznikiem nr 1 do Dodała, że dokonuje się w
projekcie uchwały przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie
rozdziału zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Powiedziała, że wykaz
inwestycji stanowi załącznik nr 3 do projektu uchwały. Omówiła szczegółowo
załączniki do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady stwierdził, że cieszy go bardzo fakt, że Gmina nie zaspała
sprawy i otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup defibrylatorów.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
W związku z powyższym przewodniczący Łukasz Łukasik po uzyskaniu zgody
Rady na nieczytanie całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy Głowno na 2018 rok 13 głosami „za, na 13 radnych obecnych na sesji i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 7 do protokołu).
Ad.9.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik powiedział, że kolejny projekt
uchwały będzie dotyczył zmiany Uchwały Nr XXXIX/221/17 Rady Gminy
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Głowno z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2018-2026. Stwierdził, chyba do
tego projektu uchwały niewiele trzeba dodawać, bo wynika ona ze zmian
wprowadzonych przyjętą wcześniej uchwałą.
Skarbnik Gminy potwierdziła ten fakt.
Pytań i uwag ze strony radnych nie było.
Przewodniczący Rady po uprzednim uzyskaniu zgody radnych o nieczytanie
całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Rad Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXIX/221/17 Rady Gminy Głowno z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2018-2026
13 głosami „za, na 13 radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu
(zał. nr 8 do protokołu).
Ad. pkt. 10.
Przewodniczący Rady powiedział, że w tym punkcie Rada rozpatrzy
projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Głowno.
Zapytał, czy ktoś chciałby w tej sprawie zabrać głos.
Wójt Marek Jóźwiak na wstępie podziękował za współpracę radnym, sołtysom
oraz swoim pracownikom. Dodał, że nie chciałby krępować radnych swoją
obecnością przy ustalaniu wynagrodzeniu wójta. Życzył wszystkim zebranym w
życiu prywatnym tylko samych podwyżek. Następnie opuścił salę obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wolałby, aby wójt został, bo chciałby
wyjaśnić z czego wynika ten projekt uchwały. Poinformował zebranych, że 15
maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów, które
nakłada na samorządy obniżenie o 20% wynagrodzenia wójtom, burmistrzom
oraz prezydentom miast. Stwierdził, że jest trochę zasmucony tym, że to on musiał
przygotować ten projekt uchwały, bo nie było pomocy ze strony Urzędu Gminy.
Dodał, że rozporządzenie będzie obowiązywać już od 1 lipca i w związku z tym
Rada musi uchwałę rozpatrzyć. Powiedział, że nie jest ważne, czy ją Rada
podejmie, czy nie, ale dyskusja w tej sprawie musi się odbyć. Przypomniał, że
jeżeli chodziło o podwyżkę wynagrodzenia wójta, to uchwała została
przygotowana bardzo szybko i wtedy przygotował ją Urząd Gminy. Dodał, że
jeżeli chodzi o Rozporządzenie, które nakłada na Radę ten obowiązek, to nie było
żadnego odzewu ze strony Urzędu i dlatego musiał przygotować ją osobiście
(podziękował radcy prawnemu UG Głowno za zaopiniowanie projektu tej
uchwały). Poinformował zebranych, że w niektórych jednostkach taką uchwałę
już podjęto, jak np. w Dmosinie, gdzie wynagrodzenie dla Pani Wójt zostało
obniżone do kwoty maksymalnej, jaka zakłada Rozporządzenie. Powiedział, że
wynagrodzenie podstawowe Wójta Gminy Głowno wynosi obecnie 5400 zł, a
Rozporządzenie mówi, że nie może wynosić więcej niż 4700 zł i tak w tym
projekcie uchwały jest zapisane. Dodał, że rozporządzenie jest to projekt rządowy
i dlatego chciał, aby wójt został i wyraził opinię o nim, ponieważ z tego, co słyszał
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jest on przyjacielem partii rządzącej, która je wprowadziła. Dodał również, że
chciałby aby wójt powiedział, co Rada ma robić, czy podejmować tą uchwałę, czy
nie, bo tak naprawdę, to nikt tego dokładnie nie wyjaśnił.
Radca prawny UG Głowno Iwona Urban zwracając się do przewodniczącego
powiedziała, że rozumie z jego wypowiedzi, że ten projekt uchwały ma opinię
komisji Rady. Zapytała, jakie są opinie komisji stałych Rady w tej sprawie.
Przewodniczący odparł, że Komisja ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy
omówiła na swoim posiedzeniu wszystkie projekty uchwał, które są procedowane
na dzisiejszej sesji, w tym również ten, o którym mowa i zaopiniowała go
pozytywnie. Dodał, że zgodnie ze Statutem Gminy Głowno projekt uchwały
opiniuje właściwa do tego komisja i według niego ta komisja była właściwa.
Powiedział, że jemu nie chodzi o spór o to, czy właściwa komisja zaopiniowała
ten projekt uchwały, tylko chciałby się dowiedzieć, co Rada ma zrobić, ponieważ
jest określony termin wejścia w życie tego Rozporządzenia.
Radny Jarosław Chałubiec stwierdził, że według niego od 15 maja 2018 roku
(ukazanie się Rozporządzenia) było bardzo dużo czasu, aby wskazać Radzie
możliwe kierunki działania, ale chciałby zaapelować do radnych, aby w dniu
dzisiejszym tą uchwałę przegłosować, ponieważ tak naprawdę, to organ
nadzorczy może mieć pretensje do Rady, że żadna uchwała nie została podjęta w
tej sprawie i znowu wszystko spadnie na Radę. Dodał, że według niego dalsza
dyskusja w temacie, czy te komisje powinny zaopiniować uchwałę, czy inne jest
bezcelowa, bo 1 lipca (wejście Rozporządzenia w życie) jest za parę dni.
Stwierdził, że Rada może mieć problemy z tego powodu.
Radca prawny UG Głowno powiedziała, że zgodnie z tym przepisami Rada ma
prawo i obowiązek przygotować taki projekt uchwały, ale nie jest powiedziane,
że musi on przejść przez Radę. Dodała, że Rada nie musi stosować się do
przepisów Rozporządzenia, bo jest niezależna, ale ważne jest to czy uchwała była
konsultowana.
Przewodniczący Rady powiedział, że dzisiaj podejmujemy tą uchwałę po to,
abyśmy po 1 lipca br. nie zostali posądzeni o niepodjęcie tematu. Dodał, że w
niektórych samorządach taka uchwała została już podjęta a w niektórych nie.
Radny Jarosław Chałubiec powiedział, że uczestniczył w spotkaniu z posłami PIS
(partii rządzącej) i tam zadał pytanie, co z tym rozporządzeniem i dlaczego nie
ma w tej sprawie ustawy, która jasno precyzowałaby, jakie działania w tej sprawie
muszą podjąć samorządy, ale nie uzyskał na nie odpowiedzi.
Radca prawny UG Głowno powtórzyła, że rozporządzenie rozporządzeniem, ale
Rada nie musi się zgadzać z jego przepisami, bo jest niezawisła i niezależna.
Przewodniczący Rady zauważył, że każda uchwała Rady jest przesyłana do
nadzoru do Wojewody i jeżeli będą jakieś uchybienia prawne, to zostanie
uchylona.
Radny Władysław Mikołajczyk przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie.
Powiedział, że kwota 4.700 zł podstawowego wynagrodzenia w przedłożonym
projekcie uchwały, to jest tyle, ile wójt miał przed podwyżką. Dodał, że w 2016
12

roku Rada uchwaliła podwyżkę wynagrodzenia wójta, która jego zdaniem była
nieuzasadniona, o czym mówił wielokrotnie i ta uchwała powinna zostać dawno
uchylona. Powiedział, że powinna być uchylona, ponieważ podwyżkę daje się w
nagrodę. Stwierdził, że teraz wraca się w projekcie uchwały do kwoty 4.700 zł
wynagrodzenia zasadniczego, czyli do sytuacji przed podwyżką, ale on by
poszedł dalej, tak jak jest w Rozporządzeniu, czyli obniżył by wynagrodzenie
zasadnicze o 20%. Dodał, że będzie jednak głosował za rozwiązaniem
proponowanym w projekcie uchwały przygotowanym przez przewodniczącego
Rady.
Przewodniczący Rady powiedział, że dlatego to wynagrodzenie zostało ustalone
w kwocie 4.700 zł, na maksymalnym poziomie, który dopuszcza Rozporządzenie
RM, aby nie było argumentu, że ktoś chce skrzywdzić wójta. Dodał, że jeżeliby
iść myślą partii rządzącej można by obniżyć wynagrodzenie wójta o 20%, co jest
zgodne z ideą tego Rozporządzenia.
Radny Jarosław Chałubiec poprosił o zakończenie dyskusji w tym temacie i
przejście do głosowania.
Przewodniczący na zakończenie dyskusji stwierdził, że w projekcie uchwały nie
ingeruje się w obecne wynagrodzenie wójta w żadnym jego elemencie, tylko
dostosowuje do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych.
Więcej pytań i uwag nie było.
Przewodniczący Rady odczytał a następnie poddał pod głosowanie projekt
uchwały w/w sprawie.
Rada Gminy Głowno nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Głowno głosując, 6 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 1 głos
„wstrzymał się” – na 13 radnych obecnych na sesji i biorących udział w
głosowaniu.
Ad. pkt 11.
W tym punkcie porządku obrad Rada Gminy Głowno przystąpiła do
rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, składanej przez właścicieli
nieruchomości.
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Sekretarz Gminy Głowno Jolanta
Szkup, która powiedziała, że zmianie ulega tylko informacja prawna we wzorze
deklaracji, która w obecnym projekcie jest bardziej szczegółowa.
Pytań i uwag radnych do projektu uchwały nie było.
W związku z powyższym po uzyskaniu zgody Rady na nieczytanie całego
projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, składanej przez
właścicieli nieruchomości 13 głosami „za, na 13 radnych obecnych na sesji i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 9 do protokołu).
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Ad. pkt 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.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie Głowieńskim powiedział,
że tyle się mówi o jego placówce, w większości źle, dlatego też chciałby
poinformować radnych oraz pozostałych uczestników sesji, że w drugiej połowie
czerwca była przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Łodzi ewaluacja w
przedszkolu, która wypadła bardzo dobrze.
Radny Władysław Mikołajczyk zwracając się do Pani Sekretarz Gminy
powiedział, że tyle razy już zgłaszał tą sprawę a jest czerwiec i nie ma żadnego
protokołu z sesji Rady Gminy Głowno w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Głowno. Dodał, że oczywiście jest tam zamieszczona notatka, że protokoły
publikuje się po ich uprzednim przyjęciu przez Radę i podpisaniu przez
przewodniczącego Rady, ale jest czerwiec i nie ma żadnego. Zapytał, dlaczego
tak się dzieje, skoro inne dokumenty są publikowane w Internecie.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że ma rację Radny i w związku z tym zwróci
uwagę osobie odpowiedzialnej za tą sprawę. Dodała, że na usprawiedliwienie
może tylko poinformować Radę, że informatyk był 3 miesiące na zwolnieniu
lekarskim.
Radny Piotr Kałuża poprosił o wycięcie krzaków przy sklepie w Mąkolicach.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkolicach poinformowała
zebranych, że po wielu apelach zostały zamontowane tzw. spowalniacze na
drodze przy szkole oraz barierki.
Sołtys wsi Jasionna po raz kolejny zapytał, dlaczego Komisja objeżdżająca drogi
nie była na drodze w jego wsi. Powiedział, że droga jest w bardzo złym stanie a
radny z tego okręgu nic w tej sprawie nie robi.
Radny Jarosław Chałubiec zasugerował sołtysowi, aby takie sprawy zgłaszać do
wójta na piśmie.
Sekretarz Gminy odpowiedziała sołtysowi z Jasionnej, że ta droga będzie
sukcesywnie nawożona kruszywem.
Więcej pytań i uwag nie było.
Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący
Łukasz Łukasik o godz. 1605 zakończył XLVI 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:
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