Głowno, dn. 29 sierpnia 2018 r.
OR.0002.33.2018

Protokół nr XLVIII/2018
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 29 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 – 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,
− insp. ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska w UG Głowno
Maciej Olejniczak,
− inspektor ds. infrastruktury technicznej w UG Głowno Tomasz
Kubiak,
− radca prawny w UG Głowno Iwona Urban.
Ponadto w sesji uczestniczył reporter „Wieści z Głowna i Strykowa Elżbieta
Woldan –Romanowicz.
II.

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez
ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Głowno na 2018 rok.
5. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
zaciągnięcia
kredytu
długoterminowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Głowno na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2018
rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/221/17
Rady Gminy Głowno z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie

- 2 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na
lata 2018-2026.
9. Sprawy różne.
III.

Ustalenia.

Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz. 8 30 otworzył
XLVIII (48) w obecnej kadencji sesję Rady i po powitaniu obecnych oświadczył,
że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 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 XLVIII sesji 15 głosami „za”, na
15 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.
Po przyjęciu porządku obrad o głos poprosiła Sołtys wsi Wola Lubiankowska.
Zwróciła się z pytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy Głowno Łukasza
Łukasika dlaczego sołtysi nie zostali zaproszeniu na dzisiejszą sesję. Stwierdziła
iż ma takie odczucie iż sołtysi są niepotrzebni. skoro się ich nie zaprasza. Głos
zabrał Jarosław Chałubiec który powiedział iż na poprzedniej sesji również nie
było na sesji sołtysów i z tym pytaniem należałoby zwrócić się do Wójta Gminy.
Następnie głos zabrała Jolanta Szkup – Sekretarz Gminy Głowno która wyjaśniła
iż była rozmowa odnośnie zaproszenia sołtysów na sesje. W odpowiedzi
Przewodniczący Rady Gminy – Łukasz Łukasik poinformował iż proponował aby
sesja odbyła się w Urzędzie Gminy. Pani Sekretarz powiedziała, iż sesja odbędzie
się w Bronisławowie. Wobec powyższego podpisałem zaproszenia do sołtysów a
dlaczego sołtysi nie otrzymali nie jest mi wiadome.
Ad.3
W punkcie tym Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poprosił Pana Macieja
Olejniczak inspektora ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska o omówienie
projektu uchwały: w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

- 3 celowej w ramach zadania pn” Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie
niskiej emisji w Gminie Głowno”. Głos zabrał Pan Maciej Olejniczak, który
omówił projekt uchwały(zał.nr.1).Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem
ktoś chce zabrać głos w/w temacie .Wobec braku pytań przystąpiono do
głosowani.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
Ad.4
W punkcie tym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian
budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2018 r.(zał.nr.1) Zwrócił się do radnych
z pytaniem czy są pytania do projektu uchwały. Wobec tego, iż nie było pytań
przystąpiono do głosowania.Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Ad.5
W punkcie tym głos zabrała Skarbnik Gminy Głowno, która omówiła uchwałę
dotycząca zaciągnięcia kredytu długoterminowego(zał.nr.2).Poinformowała iż na
dzień dzisiejszy są dwa wyjścia: Pierwszy to podjęcie decyzji o zaciągnięciu
kredytu i realizację inwestycji drogowej Władysławów Popowski – Mięsośnia.
Drugi – nie bierzemy kredytu i nie realizujemy inwestycji. Stwierdziła iż przez 5
lat nie braliśmy kredytu a wobec tego mamy mały wskaźnik długu. Nie biorąc
kredytu nie mamy szansy na dofinansowanie realizacji zadania. Następnie głos
zabrał Wójt Gminy Głowno który poinformował iż w okresie ostatniej kadencji
wiele udało się zrobić nie zaciągając kredytów. To od radnych zależy czy będzie
realizowana inwestycja drogowa Władysławów Popowski – Mięsośnia.
Poinformował że na tę inwestycję uzyskaliśmy 190 tys. zł dofinansowania z
Urzędu Marszałkowskiego. Radna Marzena Doardo zwróciła się z pytaniem do
Wójta czy nie podejmując uchwały o kredycie tracimy dotację. Wójt Gminy
odpowiedział – tak. Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu P. Jerzemu
Karbowiak, przedstawicielowi wsi Mięsośnia, który powiedział iż jako dwie wsie
chcemy aby ta droga była naprawiona i służyła mieszkańcom, ponieważ również
jesteśmy użytkownikami tej drogi i chcemy aby droga była dobra. W ubiegłym
roku były robione tylko dziury, po zimie ich przybyło. Przewodniczący Rady.
Dziś nie podejmujemy uchwały tylko na zaciągnięcie kredytu na drogę ale
również na dodatkowe 300 tys. zł. Zwrócił się również z pytaniem czy jesteśmy
przygotowani na zakup sprzętu do nagrywania sesji przyszłej kadencji tj. około
120 tys .zł. Sekretarz Gminy –jesteśmy w trakcie

- 4 przygotowywania do umowy lizingowej. Nadmieniła również iż zmiany w
Statucie Gminy odnośnie nagrywania sesji musza być przyjęte w miesiącu
wrześniu. W dalszym toku dyskusji głos zabrał Radny Jarosław Chałubiec:
Stwierdził iż nikt nie jest przeciwko inwestycji drogowej ,która mimo iż była
zaplanowana na rok 2021-2023, została włączona do planu na rok 2018 ale braniu
tak dużego kredytu jest przeciwny. Radny Marek Zgierski – skoro zadłużenie jest
małe to w czym tkwi problem aby nie wziąć kredytu na inwestycję drogową.
Radna Marzena Doardo – jeżeli nie będziemy inwestować to nie będziemy mieli
inwestycji.
Radny Piotr Kałuża spytał się dlaczego radni nie odnoszą się do innych gmin
ościennych w sprawie zadłużenia. W ostatnich 2 kadencjach były brane kredyty i
inwestycje zostały realizowane. Podkreślił aby rada podjęła decyzję o wzięcie
kredytu. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.(zał.nr.3).
Za przyjęciem uchwały głosowało -7 - radnych ,przeciw głosowało -8 - radnych,
wstrzymało się -0
Uchwała została nie przyjęta.
Ad.pkt.6
W punkcie tym głos zabrała Skarbnik Gminy Głowno-Cezara Stokowska która
omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy
Głowno na 2018 rok.(zał.nr.4). Podkreśliła iż to do radnych należy decyzja o
wzięciu kredytu. Mamy najmniejszy wskaźnik zadłużenia w stosunku do gmin
ościennych. Następnie głos zabrała Radna Marzena Doardo. Wskazała, iż mamy
napisany wniosek o dotację na drogę Władysławów Popowski – Mięsośnia.
Złożono dwa wnioski i to było duże ryzyko. Jednak z Urzędu Marszałkowskiego
przyznano nam dotację 190 tys. zł. Podkreśliła iż napisanie wniosku to nie jeden
dzień, tylko wiele godzin pracy. Jeżeli nie wykonamy inwestycji drogowej to
dotacja będzie rozdysponowana na inne gminy. Złożony został również wniosek
do Urzędu Wojewódzkiego. Wnioskowaliśmy o 536 tys .zł. Nie dostaliśmy się na
listę podstawową tylko rezerwową. jednakże środki te nadzień dzisiejszy są
niepewne .Radny Jarosław Chałubiec – nie byłoby sprawy jeżeli to byłby kredyt
w wysokości 230 tys .zł tak jak proponował Wójt Gminy.
Radny Władysław Mikołajczyk. Zgadzam się z kwota 230 tys. kredytu na tę
drogę. Inwestycja ta powinna być wykonana. Rada chce tę drogę zrobić jednakże
rozchodzi się o środki finansowe. Kredyt bierze się na określony cel i się go

-5realizuje. Opieramy się na wykonaniu budżetu. Postawił wniosek formalny o
wzięcie środków finansowych ze środków wolnych w budżecie gminy.

Ad.pkt.7
Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Głowno nie został odczytany,
ponieważ radni otrzymali projekty uchwał na sesję i zapoznali się z jej treścią.
Wobec powyższego przystąpiono do głosowania „ Uchwały w sprawie zmian
budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok”.
Za głosowało – 0 radnych .przeciw – 4 radnych, wstrzymało się 11- radnych.
Uchwała nie została przyjęta.
Ad.8
Projekt uchwały nie został odczytany, ponieważ radni otrzymali projekty uchwał
na sesję i zapoznali się z materiałami. Wobec powyższego radni przystąpili do
głosowania nad Uchwałą:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr.
XXXIX/221/17 Rady Gminy Głowno z dnia 27 grudnia 2017 r w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 20182026.
Za głosowało -0 radnych, przeciw -11 radnych, wstrzymało się- 4 radnych.
Uchwała nie została przyjęta.
Ad.9
W sprawach różnych głos zabrał Radny Jarosław Chałubiec. Zgłosił wniosek, aby
do dnia wyborów nie wydawać kwartalnika samorządowego. Kwartalnik ten
można wydać po wyborach. Poprosił radę o przegłosowanie. Następnie głos
zabrał Radny Eligiusz Dąbek który podkreślił iż żyjemy w czasach
demokratycznych i każdy ma prawo do wydawania kwartalnika. Radny Kałuża
Piotr podkreślił iż nie odbiera się ludziom prawa do informacji. Kwartalnik
czytają najczęściej ludzie starsi i to do nich jest szczególnie adresowany. Wobec
powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego
Jarosława Chałubiec o nie wydawanie kwartalnika samorządowego przed
wyborami. Za niewydawaniem głosowało – 8 radnych, przeciw - 5 radnych,
wstrzymało się – 2 – radnych. Kwartalnik zostanie wydany po wyborach
samorządowych. Następnie głos zabrała Radna Marzena Doardo. Zwróciła się z
pytaniem do Pani Prawnik Iwony Urban jakie są ustawowe terminy zwoływania
sesji, ponieważ robi się sesje bez komisji koordynacyjnej. Odpowiedzi udzieliła

P. Prawnik - Iwona Urban która poinformowała iż są 2 terminy zwoływania sesji
tj.1-Tryb zwykły – zwoływane są wszystkie komisje przed sesją oraz 2-tryb
nadzwyczajny – do 3 dni bez zwoływania komisji. Następnie głos zabrał
Przemysław Kapka który ustosunkował się do inwestycji drogowej Władysławów
Popowski – Mięsośnia. Stwierdził iż droga może być zrobiona w pierwszej
kolejności w następnej kadencji. Wobec wyczerpania tematów w sprawach
różnych, Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zamknął obrady sesji. Sesja
zakończyła się o godz.10.40.

Protokółowała
Krystyna Rutkowska – inspektor

Przewodniczący Rady
Łukasz Łukasik

