Głowno, dn. 10 sierpnia 2018 r.
OR.0002.32.2018

Protokół nr XLVII/2018
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 10 sierpnia 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głownie.
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych
w dniu odbycia sesji – 15
Liczba radnych obecnych – 12
I.

Obecni:
− radni Rady Gminy Głowno według załączonej listy obecności (zał. nr
1 do protokołu),
− Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak,
− Sekretarz Gminy Głowno Jolanta Szkup
− Skarbnik Gminy Głowno Cezara Stokowska,
Ponadto w sesji uczestniczył reporter „Wieści z Głowna i Strykowa Elżbieta
Woldan –Romanowicz.
II.

III.

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Głowno na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2018
rok.
6. 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Bielawy w
zakresie zapewnienia opieki i rehabilitacji społecznej w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej.
Ustalenia.

Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz. 830 otworzył
XLVII (47) w obecnej kadencji sesję Rady i po powitaniu obecnych oświadczył,
że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych (na ustawową
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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 XLVII sesji 12 głosami „za”, na 12
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.
Ad.3.
W punkcie tym przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na kwotę 600 tys. zł.(zał.nr.1 do
protokołu- projekt uchwały nr.1).Przewodniczący Rady – Łukasz Łukasik poprosił
o omówienie uchwały Skarbnik Gminy – p. Cezarę Stokowską Skarbnik Gminy
omówiła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 600 tys .zł.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych kto chce zabrać głos w
sprawie w/w uchwały. Jako pierwszy głos zabrał Radny Jarosław Chałubiec.
Zwrócił się z pytaniem jaka będzie realna spłata kredytu po 5 latach. Skarbnik
Gminy odpowiedziała, iż na tą chwilę nie wiemy ponieważ nie mamy takiej wiedzy
jakie będzie oprocentowanie .Przewodniczący Rady- na ostatniej sesji
poinformowani zostaliśmy iż projekty uchwał powinny być opiniowane przez
komisje, czy w takim razie będą opiniowane. Odpowiedzi udzieliła Sekretarz
Gminy – Pani Szkup Jolanta. Od następnej sesji komisje będą opiniowały
wszystkie uchwały które będą podejmowane na sesjach. Radny Mikołajczyk
Władysław zwrócił się o wyjaśnienie dlaczego jest tylko 100 tys. zł więcej w
środkach budżetu na drogę a wg jego wyliczeń winno być 200 tys. zł. Skarbnik
Gminy – przetarg opiewał na kwotę 700 tys. zł a Rada przyjęła budżet na ten cel
na określoną kwotę. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Głowno Pan Marek
Jóźwiak. Powiedział iż pierwszy przetarg na drogę został unieważniony, a do
końca października muszą być środki na drogę zapewnione. Do przetargu stawały
3 firmy. ERBEDIN w III przetargu dał najwyższą gwarancję ,choć cena była
większa niż w I przetargu .Koszty budowy dróg są coraz większe i będą z roku na
rok się zwiększać. Prawie wszystkie gminy borykają się z brakiem środków
finansowych na drogi. Przewodniczący Rady Gminy – Jeśli chodzi o ceny budowy
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nas na budowę drogi, należałoby tę inwestycję przełożyć na rok przyszły Wójt
Gminy Pan Marek Jóźwiak poinformował iż na dzień dzisiejszy mamy
zagwarantowane 190 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego i szkoda by je było stracić
.Radny Jarosław Chałubiec spytał się ile mamy jeszcze do spłacenia kredytów.
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy. Do spłaty przez okres 4 lat będziemy mieli
około 3.5 mln zł. Radny Jarosław Chałubiec – my jako rada jesteśmy
odpowiedzialni za budżet a ja twierdzę ,iż inwestycja budowa drogi Władysławów
Popowski – Mięsośnia winna być odłożona na rok czasu a w związku z tym nie
zadłużymy budżetu. Mamy inne pieniądze które możemy wziąć z innych działów
.Radny Władysław Mikołajczyk stwierdził iż wzięcie kredytu musi być zasadne
Uważa iż pieniądze winny się znaleźć ze zwrotu innych inwestycji, między innymi
ze zwrotu środków z termomodernizacji szkoły w Lubiankowie oraz z innych
działów. Skarbnik Gminy Cezara Stokowska stwierdziła iż wszystkie gminy biorą
kredyty a dzięki temu są realizowane inwestycje. Budżet Gminy był
niedoszacowany. Radny Władysław Mikołajczyk zwrócił się z pytaniem czy były
składane wnioski na dofinansowanie wodociągów. Radny Zgierski Marek – nie
mamy pewności czy w przyszłym roku ceny będą niższe na budowę dróg. Radny
Chałubiec Jarosław – musimy myśleć o mieszkańcach i nie zadłużajmy Gminy i
bądźmy na koniec kadencji odpowiedzialni za swoje decyzje. W dalszej dyskusji
głos zabrał Radny Władysław Mikołajczyk Powiedział iż w projekcie następnej
uchwały będziemy głosować o zwiększenie środków na administrację w wys.100
tys. zł. W pierwszej uchwale mamy głosować nad wzięciem kredytu na następnie
w drugiej uchwale zwiększamy 0 100 tys. dział administracja. Wójt Gminy
Głowno. Zwiększenie o 100 tys. zł dział administracja, są to nieplanowane
odprawy emerytalne. nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystane
urlopy. Od roku 2013 nie zaciągaliśmy żadnych kredytów. Budowa drogi jest
ważna dla mieszkańców tej okolicy .Radny Olejniczak Radosław – na początku
kadencji był opracowany plan inwestycyjny dróg. Ta droga jest jako ostatnia do
wykonania. Myślę iż nakładka która by była położona zwiększy komfort
użytkowania z tej drogi przez mieszkańców. Radny Mikołajczyk Władysław –
jestem za budową tej drogi i popieram tę inwestycję ale bez zaciągania kredytu.
Pieniądze można znaleźć w poszczególnych działach budżetu. Wskazał działy.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poddał uchwałę pod głosowanie.
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uchwały
w
długoterminowego.(zał.nr.1)

sprawie

zaciągnięcia

kredytu

Za głosowało - 6 radnych, przeciw głosowało - 6 radnych. Przeciw – 0 radnych.
Uchwała nie została przyjęta.
Ad.4
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poddał uchwałę pod głosowanie.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i budżecie Gminy Głowno na
2018 rok.(zał.nr.2)
Za głosowało – 0, przeciw głosowało 6 radnych, wstrzymało się 6 radnych.
Uchwała nie została przyjęta.
Ad.5
Podjęcie uchwały w sprawie zmian
rok.(zał.nr.3)

budżetu Gminy Głowno na 2018

Za głosowało 0 radnych, przeciw głosowało 7 radnych, wstrzymało się 5 radnych.
Uchwała nie została przyjęta.
Ad.6
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.(zał.nr.4)
Za głosowało – 0 radnych, przeciw głosowało 7 radnych, wstrzymało się 5 radnych.
Uchwała nie została przyjęta.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Głowno – Marek Jóźwiak. Stwierdził ,iż nie
zdarzyło się dotychczas tak aby na zabezpieczenie środków na wykonanie
inwestycji nie został podjęta uchwała. Nie trzeba się ze wszystkim zgadzać, ale
zawsze była taka możliwość aby zadania zaplanowane w budżecie zostały
wykonane. Nie przyjęcie uchwał przynosi taki skutek, iż inwestycja dotycząca
budowy drogi Władysławów Popowski – Mięsośnia została zamknięta.
Ad.7
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Panią Edytę Kaczmarską
Kierownika GOPS w Głownie o omówienie projektu uchwały dotyczącą
współdziałania z Gminą Bielawy w zakresie współdziałania z Gminą Bielawy w
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w Woli Zbrożkowej.
Po omówieniu projektu uchwały głos zabrał radny Jarosław Chałubiec. Zwrócił się
z pytaniem czy osoby z Gminy Bielawy dowożone są na koszt Gminy Głowno.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik GOPS. która poinformowała, iż gmina Głowno
nie dokłada do kosztów transportu .Poinformowała również iż w pierwszej
kolejności do ośrodka przyjmowani są mieszkańcy Gminy Głowno. Decyzje na
przyjęcie do ośrodka wydaje GOPS w Głownie.
Następnie przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie
współdziałania z Gminą Bielawy w zakresie zapewnienia opieki i rehabilitacji
społecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej.(zał.nr.5)
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
Na tym zakończono obrady sesji. Zakończenie sesji godz.10.30.
Protokołowała:
Krystyna Rutkowska-inspektor

Przewodniczył:

