Głowno, dn. 26 września 2018 r.
OR.0002.33.2018

Protokół nr XLIX/2018
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 26 września 2018 roku
w sali Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.
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,
− radca prawny UG Głowno Iwona Urban.
− - Piotr Antczak, młodszy referent ds. ewidencji gruntów w UG
Głowno,
− sołtysi z terenu Gminy Głowno według załączonej listy obecności
(zał. nr 2 do protokołu).
Ponadto w sesji uczestniczył przedstawiciel firmy projektowej Mondra design
Pan Tomasz Kasperowicz.
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. Stan zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych
na 2018 rok.
8. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości
powietrza poprzez ograniczanie niskiej emisji w Gminie Głowno.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów.
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11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rudniczek.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Zbrożkowa i
części wsi Konarzew (obręb Wola Zbrożkowa).
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popów Głowieński.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popówek
Włościański.
15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów i
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na
2018 rok.
17.Wolne wnioski i informacje.
III.
Ustalenia.
Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz. 1430 otworzył
XLIX (49) 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 XLIX sesji 14 głosami „za”, na 14
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.
Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak.
Ad.3.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że protokół
z XLVI sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 26 czerwca br. wyłożony był
do wglądu w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Głowno, jak również przesłany
radnym drogą elektroniczną (16.07.2018 r.). Zapytał, czy ktoś z radnych pragnie
jeszcze zabrać głos odnośnie tego protokołu.
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Uwag nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poddał przyjęcie
protokołu z XLVI sesji .
Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XLVI sesji odbytej w dniu 26 czerwca
2018 roku – 14 głosami „za” i 1 „wstrzymał się „ - na 15 radnych obecnych na
sesji i biorących udział w głosowaniu.
Następnie sołtys wsi Wola Lubiankowska Pani Genowefa Jankowska zapytała
przewodniczącego Rady, dlaczego na sesję w dniu 29 sierpnia nie zostali
zaproszeni sołtysi. Powiedziała, że sołtysi tym faktem według niej zostali
obrażeni i poniżeni. Zapytała również, dlaczego radni wstrzymali wydawania
kwartalnika przed wyborami. Następnie odczytała postulaty sołtysów skierowane
do Rady Gminy Głowno.
Przewodniczący Rady na wstępie powiedział, że nie przerywał wypowiedzi pani
sołtys z szacunku dla sołtysów, ponieważ nie jest to punkt do tego typu wystąpień
a następnie zaproponował, że odpowiedź i dyskusja na ten temat odbędzie się w
pkt 6 sesji.
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 posiedzenia
odbyła w dniu 23 sierpnia i w dniu 19 września br. Powiedziała, że na pierwszym
z nich w pierwszym punkcie posiedzenia w „sprawach różnych” omówione
zostały projekty uchwał budżetowych, który wójt zamierza przedłożyć Radzie do
rozpatrzenia. Dodała, że następnym i głównym tematem posiedzenia był wyjazd
do gminnych placówek oświatowych w celu dokonania oceny ich przygotowania
do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Poinformowała zebranych, że w
pierwszej kolejności Komisja udała się do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Lubiankowie, gdzie informacji o przygotowaniach placówki do nowego roku
szkolnego udzielała dyrektor szkoły Pani Agnieszka Czubiak. Powiedziała, że
Komisja po wysłuchaniu informacji i oględzinach sal lekcyjnych, terenu wokół
szkoły oraz po zapoznaniu się z wykonaniem inwestycji w tej placówce
(docieplenie sali gimnastycznej) stwierdziła, że jest ona w pełni przygotowania
na przyjęcie dzieci i na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Dodała, że następnie
Komisja udała się do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie Głowieńskim,
gdzie wizytowali sale lekcyjne, w których prowadzone były prace remontowe.
Powiedziała, że Komisji towarzyszył dyrektor placówki Pan Krzysztof Fortuna,
który udzielał wyjaśnień na zgłaszane pytania i uwagi. Poinformowała zebranych,
że również ta szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Powiedziała, że z Popowa Komisja pojechała do Mąkolic, do Zespołu Szkolno3

Przedszkolnego, w której również dokonywane były remonty, które zakończono
i również ta szkoła jest gotowa na przyjęcie uczniów i rozpoczęcie nowego roku
szkolnego 2018/2019 (przy okazji omówienia remontu kuchni były sugestie
dyrektora szkoły dot. zamiaru jej likwidacji). Przewodnicząca Komisja
poinformował zebranych, że jej Komisja obradowała również w dniu 19 września
br., na którym zapoznała się z informacją o realizacji budżetu za I półrocze 2018
r. oraz z informacją o organizacji dowozu uczniów do szkół. Powiedziała, że
informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. przedstawiła
Komisji Skarbnik Gminy a Komisja po zapoznaniu się z nią oraz krótkiej dyskusji
w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za i półrocze br.
Dodała, że po zmianie porządku obrad w drugim punkcie członkowie Komisji
omówili tzw. „sprawy różne”, w którym Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie, który będzie
rozpatrywany również na dzisiejszej sesji. Wyjaśniła, że w projekcie uchwały
zostały rozdysponowane środki po niewykonanej inwestycji drogowej w
Mięsośni. Poinformowała zebranych, że w głosowaniu 4 członków Komisji
pozytywnie zaopiniowało projekt tej uchwały a 2 członków Komisji wstrzymało
się od wyrażenia swojej opinii. Dodała, że również w tym punkcie posiedzenia
Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach zadania pn.: „Poprawa
jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno” oraz z
5 projektami uchwał dot. zmian planów zagospodarowania przestrzennego dla
części wsi Albinów, Popów Głowieński, Popówek Włościański, Wola Zbrożkowa
i Konarzew (obręb Wola Zbrożkowa) oraz Rudniczek. Powiedziała, że wszystkie
te projekty uchwał będą procedowane na dzisiejszej sesji. Powiedziała również,
że w ostatnim punkcie posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją o
organizacji dowozu uczniów do szkół, którą przedstawiła Sekretarz Gminy.
Dodała, że w podsumowaniu swojej informacji Sekretarz stwierdziła, że
dotychczas nie miała zgłoszeń odnośnie jakichś problemów z dowozem zarówno
ze strony rodziców, jak i dyrektorów placówek oświatowych oraz kierowców a
także, że współpraca z PKS Skierniewice układa się bardzo dobrze.
Radny Jarosław Chałubiec nawiązując do sprawy likwidacji kuchni w szkole w
Mąkolicach zwrócił się do wójta oraz radnych, aby się nad tym zastanowili, czy
warto to robić. Stwierdził, że według niego można zrobić dwie imprezy
okolicznościowe mniej na terenie gminy i środków by starczyło na zatrudnienie
kucharki. Dodał, że można by również zastanowić się nad zatrudnieniem do
kuchni pracownika z robót publicznych. Zaważył, że obecna Minister Oświaty też
jest za reaktywowaniem stołówek szkolnych.
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Wójt odpowiedział, że nie był na tym wyjazdowym posiedzeniu Komisji, ale on
nigdy nie wnosił o zamknięcie kuchni w tej placówce i na dzień dzisiejszy nie ma
takiego zamiaru.
Więcej 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 21 sierpnia i 11 września 2018 roku. Powiedział, że w pierwszym
posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji oraz Wójt Gminy Głowno,
Sekretarz Gminy Głowno i Skarbnik Gminy Głowno a członkowie Komisji
zapoznali się na nim z informacją nt. funkcjonowania systemu odbioru odpadów
komunalnych na terenie Gminy Głowno oraz z informacją nt. wdrażania nowych
programów inwestycyjnych, takich jak: montaż instalacji OZE, finansowanie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest, geomapa, powiadamianie SMS. Dodał, że
informacje te przedstawił Komisji Pan Maciej Olejniczak, insp. ds. gospodarki
wodnej i ochrony środowiska w UG Głowno. Powiedział, że w „sprawach
różnych” wójt przedstawił Komisji 5 uchwał budżetowych, w tym w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego a radny Mikołajczyk zgłosił wniosek
formalny o przeznaczeniu wolnych środków na budowę drogi w Mięsośni.
Poinformował, że w głosowaniu wniosek Radnego Mikołajczyka został
odrzucony a projekty przedłożonych projektów uchwał większością głosów
zostały pozytywnie zaopiniowane. Następnie przewodniczący Mieczysław Dałek
poinformował zebranych, że na drugim posiedzeniu w dniu 11 września br.
Komisja wysłuchała informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głowno
za I półrocze 2018 rok, którą przedstawiła Skarbnik Gminy. Powiedział, że w
dyskusji wójt wskazał na fakt, że za zrealizowanie inwestycji wodociągowych
zapłacono bez zaciągnięcia kredytów, poruszono między innymi sprawę małego
wpływu środków ze sprzedaży mienia komunalnego, omówiono sprawę
zaległości podatkowych oraz formy ściągania tych należności. Dodał, że Komisja
po zapoznaniu się z informacją oraz dyskusji nie wniosła do niej uwag i
zastrzeżeń. Powiedział, że w „sprawach różnych” wójt poinformował członków
Komisji o zamiarze wprowadzenia na sesję Rady Gminy Głowno projektu
uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2018 r. Dodał,
że wyjaśnień do uchwały udzieliła Komisji Skarbnik Gminy, która powiedziała,
że zmiany w budżecie polegają na przeniesieniu wydatków pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami a konkretnie zwiększeniu wydatków w niektórych
działach budżetu o kwotę 440 tys. zł i zmniejszeniu wydatków w dziale Transport
i łączność o taka samą kwotę. Poinformował zebranych, że po krótkiej dyskusji
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w głosowaniu 4 członków Komisji pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały a 3
wstrzymało się od wyrażenia swojej opinii o tym projekcie. Dodał, że ponadto na
posiedzenie Komisji poproszony został Piotr Antczak, młodszy referent ds.
ewidencji gruntów w UG Głowno, który przedstawił Komisji i omówił 5
projektów uchwał dot. zmian planów zagospodarowania przestrzennego dla
części wsi Albinów, Popów Głowieński, Popówek Włościański, Wola Zbrożkowa
i Konarzew (obręb Wola Zbrożkowa) oraz Rudniczek, do których Komisja nie
zgłosiła uwag i zastrzeżeń.
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 14 sierpnia br., na którym dokonała kontroli przetargów i zapytań
ofertowych (od listopada 2017 r.). Dodał, że na początku pierwszego punktu
przedstawione zostało Komisji 5 uchwał budżetowych, w tym w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę drogi w Mięsośni, które
omówiła Skarbnik Gminy. Powiedział, że wszystkie przedłożone projekty uchwał
Komisja zaopiniowała pozytywnie (nie jednogłośnie). Następnie przewodniczący
Komisji Rewizyjnej poinformował zebranych, że w dalszej części tego punktu
posiedzenia Komisja dokonała kontroli dokumentacji przetargowej na zadanie
Budowa sieci wodociągowej w Bronisławowie, Domaradzynie i Feliksowie, do
której nie wniosła uwag. Powiedział, że kolejne swoje posiedzenia Komisja
Rewizyjna odbyła w dniu 19 września br., na którym dokonała oceny realizacji
budżetu Gminy Głowno za I półrocze 2018 r. Dodał, że informacje w tym zakresie
przedstawiła Komisji Skarbnik Gminy. Poinformował zebranych, że po
wysłuchaniu informacji oraz po dyskusji w głosowaniu 6 członków Komisji
pozytywnie oceniło wykonanie budżetu za I półrocze a 1 wstrzymał się od
wydania opinii. Powiedział, że w „sprawach różnych” został przedstawiony
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie, który 3 członków
Komisji pozytywnie zaopiniowała, natomiast 4 wstrzymało się od wydania opinii.
Dodał, że przedstawionych zostało również 5 projektów uchwał dot. zmian
planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów, Popów
Głowieński, Popówek Włościański, Wola Zbrożkowa oraz Rudniczek oraz
projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej w ramach zadania: Poprawa jakości powietrza poprzez
ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno. Powiedział, że wszystkie te
projektu uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję.
Pytań i uwag do informacji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady będący również przewodniczącym
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Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy przedstawił informację z jej
prac. Powiedział, że odbyła ona swoje posiedzenie w dniu 20 września 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.
Odnosząc się do sprawy budowy dróg poinformował radnych, że wpłynęło do
biura Rady Gminy pismo jednego z mieszkańców gminy dot. złego wykonawstwa
dróg na terenie Gminy Głowno, z którym zainteresowani radni mogą się zapoznać
ze szczegółami w biurze Rady. Dodał, że wpłynęło również pismo - prośba w
sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ale uważa, że należy to
zostawić do załatwienia nowej Radzie. Na zakończenie powiedział, że wpłynęło
również pismo z RIO odnośnie uchwały dot. wynagrodzenia wójta.
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 sierpnia 2018 r. tj. od ostatniej sesji szczegółowo omawiając
spotkania, w których uczestniczył (zał. nr 3 do protokołu).
Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.
Ad.6.
Przewodniczą Rady realizując porządek obrad zapytał, czy ktoś z radnych ma
jakieś interpelacje lub zapytania.
Radny Władysław Mikołajczyk odniósł się do oświadczenia wójta
zamieszczonego w prasie lokalnej, w którym on, jako radny wprowadzał w błąd
społeczeństwo wypowiadając się do gazety, że nie została zachowana przez wójta
dyscyplina budżetowa. Powiedział, że on nie wypowiadał się do prasy lokalnej,
tylko wypowiadał się na sesji wypełniając tym mandat radnego, co zaznaczyła
redaktor w swoim artykule. Dodał, że jest mu przykro, że takie słowa kieruje wójt
wobec jego osoby.
Wójt wtrącił, że jego słowa są prawdziwe, bo radny powiedział o złamaniu
dyscypliny budżetowej przez niego.
Radny Mikołajczyk kontynuując swoją wypowiedź stwierdził, że wójt pisze w
swoim oświadczeniu, że nie została naruszona dyscyplina finansów publicznych,
ale on mówił o złamaniu dyscypliny budżetowej. Zapytał wójta, czy
niezachowanie dyscypliny budżetowej jest tym samym co naruszenie dyscypliny
finansów publicznych. Zwracając się do racy prawnego UG Głowno poprosił o
wyjaśnienie tych dwóch pojęć.
Wójt odpowiedział, że w rozumieniu potocznym każdy będzie tak to rozumiał,
ponieważ dyscyplina budżetu wiąże się z finansami.
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Radny Mikołajczyk stwierdził, że dla niego nie. Dodał, że naruszenie dyscypliny
budżetowej to według niego niewykonanie założeń przyjętego budżetu. Dodał, że
to wójt wprowadza społeczeństwo w błąd, ponieważ naruszył dyscyplinę
finansów publicznych wykonując łącznik wodociągów Mąkolice – Popów w 2015
roku nie ogłaszając naboru ofert, nie podpisując umowy z wykonawcą, gdzie
ustawa mówi jasno, że fakturę należy złożyć do 15 następnego miesiąca po
wykonaniu robót. Dodał, że dopiero po roku od zakończenia inwestycji
wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i zapłacono.
Radca prawny UG Głowno wyjaśniła, że jest jedna ustawa o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i w ramach tej ustawy są używane
inne pojęcia dotyczącego tego typu spraw. Zwracając się do radnego
Mikołajczyka powiedziała, że dokładnie nie rozumie o czym radny mówi, bo raz
mówi o naruszeniu dyscypliny budżetowej a raz o finansowej. Poprosiła o
doprecyzowanie, o co chodzi.
Radny Mikołajczyk odpowiedział, że on mówi o niezachowaniu dyscypliny
budżetowej z uwagi na to, że nie została wykonana inwestycja.
Radca prawny powiedziała, że dyscyplina budżetowa wchodzi w zakres
dyscypliny finansowej.
Wójt Marek Jóźwiak zwracając się do Radnego Mikołajczyka powiedział, że
drąży ten temat od wielu lat, ale w czasie o którym mówi radny była susza
największa w ostatnich latach i on musiał szybko podejmować strategiczne
decyzje, m.in. taką jak łączenie wodociągów, bo mieszkańców gminy nie
obchodzi dyscyplina finansowa, ale to kiedy będą mieli wodę. Dodał, że o tych
działaniach radni byli na bieżąco informowani.
Radny Mikołajczyk stwierdził, że on nigdy nie kwestionował potrzeby i
celowości wykonania tej inwestycji, ale nie podpisana była umowa z wykonawcą
i dlatego twierdzi, że w tym przypadku została naruszona dyscyplina budżetowa.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zwrócił się do uczestników dyskusji z
prośbą, aby dostosowali się do wymogów dot. realizowanego punktu porządku
obrad, czyli zadawania pytań i udzielaniu odpowiedzi a nie dyskutowali, czy
inwestycja była potrzebna , czy nie.
Radny Mikołajczyk zwrócił się do wójta z drugim pytaniem. Zapytał, jakich on
użył wobec wójta pomówień, obelg i oskarżeń.
Wójt odpowiedział, że chociażby to, że złamał dyscyplinę budżetową. Dodał, że
radny nie zdaję sobie sprawy z tego, że ktoś, kto czyta w prasie lokalnej takie
stwierdzenia, to myśli sobie, co za przekręty w tym Urzędzie się dzieją.
Zaproponował zakończenie tej sprawy, bo zbliżają się wybory i po nich już wielu
z obecnych może już nie być w tym miejscu.
Radny Jarosław Chałubiec zapytał o interpretację Regionalnej Izby
Obrachunkowej odnośnie zapytania przewodniczącego Rady dot. kwestii
związanych z ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta. Zwrócił uwagę na fakt,
że tak naprawdę Urząd nie podjął żadnych działań przy przygotowaniu projektu
uchwały i tak naprawdę to przewodniczący Rady wraz z grupa radnych opracował
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projekt takiej uchwały. Dodał, że według niego radca prawny wprowadziła
radnych w błąd w interpretacji przepisów prawa w tym przypadku. Powiedział,
że po niepodjęciu uchwały w tej sprawie dzięki niektórym radnym Skarbnik
Gminy sama obniżyła wynagrodzenie zasadnicze wójtowi podnosząc
jednocześnie dodatek funkcyjny. Stwierdził, że nie wie, czy zrobiła to zgodnie z
prawem. Zapytał, czy radca prawny UG poniosła jakieś konsekwencje z tego
tytułu.
Radca prawny odpowiedziała, że to co mówi radny, to zwykły infantylizm i
zrzucenie odpowiedzialności za działania rady na radcę prawnego Dodała, że ona
nadal uważa, że ma rację w tej sprawie, ponieważ według niej to do Rady należy
ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta. Stwierdziła, że Rada nie
przeprowadziła konsultacji na komisjach odnośnie wynagrodzenia i za to
odpowiada przewodniczący Rady. Powiedziała, że obecnie Rada może wrócić do
tematu ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta i w trybie zwyczajnym
przeprowadzić procedurę podjęcia takiej uchwały.
Radny Chałubiec zapytał ponownie, czy zgodnie z prawem Skarbnik ustaliła
wysokość wynagrodzenia wójta.
Radca prawny powtórzyła, że to Rada ustala wynagrodzenie wójta.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik stwierdził, że radca się myli, bo zgodnie
ze Statutem Gminy przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały do
zaopiniowania do właściwej komisji i za taką on uznał Komisję ds. Koordynacji
Prac Organów Rady Gminy. Dodał, że ta Komisja zaopiniowała projekt uchwały.
Dodał, że po niepodjęciu jej na sesji Skarbnik Gminy wystosowała pismo do
radcy z pytaniem jakie wynagrodzenie należy wypłacić wójtowi i otrzymała
odpowiedź, że ustalone przez Radę, czyli takie jakie otrzymywał. Odnosząc się
do stanowiska RIO powiedział, że jest takie, że należy ustalić wynagrodzenie
wójta zgodnie z zapisami Rozporządzenia RM.
Radca prawny powiedziała, że to jest stanowisko RIO a jej jest inne.
Radny Mikołajczyk zapytał radcę, czy nie została w tym przypadku złamana
ustawa o samorządzie gminnym.
Radca prawny odpowiedziała, że nie.
Radny Mikołajczyk odpowiedział, że on jest innego zdania, bo Skarbnik Gminy
sama podniosła wójtowi dodatek funkcyjny.
Sekretarz Gminy powiedziała, że Skarbnik Gminy nie mogła postąpić inaczej,
ponieważ Rada Gminy Głowno na sesji czerwcowej nie podjęła uchwały w
sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta i dlatego też postąpiła zgodnie z
rozporządzeniem w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.
Przewodniczący Rady zwracając się do radnych, którzy zagłosowali przeciw tej
uchwale zapytał, co oni sądzą o tej sprawie, czy uważają, że zostali wprowadzeni
w błąd.
Radny Jerzy Cybulski powiedział, że bałagan w tej sprawie wyszedł z tego, że
radni z Klubu Radni dla Gminy Głowno już wcześniej chcieli obniżyć pensje
wójtowi a potem wyszło jeszcze to Rozporządzenie RM.
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Następnie przewodniczący Rady odniósł się do sprawy zaproszeń na sesję dla
sołtysów. Powiedział, że on zaproszenia na sesję dla sołtysów podpisał i zostawił
w biurze Rady i to wszystko.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że przewodniczący Rady był u niej z sugestią,
że nie ma potrzeby zapraszać sołtysów na sesję, bo sesja ma być w Urzędzie
Gminy, gdzie nie ma miejsca na tyle osób, że będzie to krótka sesja, że brakuje
pieniędzy w budżecie.
Przewodniczący Rady zwracając się do sołtysów powiedział, że teraz widać jak
wygląda sytuacja w tej sprawie, jest jego zdanie przeciwko całemu Urzędowi.
Dodał, że być może doszło do nieporozumienia.
Radny Jarosław Chałubiec w swoim imieniu przeprosił sołtysów za zaistniałą
sytuację. Odnosząc się do sprawy opóźnienia wydania kwartalnika Nasza Gmina
Głowno stwierdził, że Rada zdecydowała, że będzie wydany tydzień po
wyborach. Powiedział, że nawet Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że takie
wydawnictwa mogą być tubą propagandową przy wyborach. Dodał, że ktoś może
zarzucić w trybie wyborczym różnego rodzaju działania realizowane z środków
publicznych.
Sołtys wsi Kadzielin Elżbieta Michalak powiedziała, że były wakacje, rada nie
obradowała i zebrało się wiele spraw i dlatego uważała, że sesja powinna być.
Dodała, że pytała się w UG Głowno, czy będzie zwołana sesja i otrzymała
potwierdzenie, że tak. Powiedziała, że przed sesją otrzymała informację, że
jednak nie będzie. Stwierdziła, że to sołtysi najbliżej współpracują z Urzędem
Gminy i należy ich traktować poważnie. Dodała, że na przyszłość, jeżeli zdarzy
się taka sytuacja jak to miało miejsce ostatnio z zaproszeniami sugeruje, aby nie
rozpowszechniać tego faktu, żeby nie ośmieszać i poniżać sołtysa.
Przewodniczący Rady powiedział, że dziwi się, że pada tyle zarzutów pod jego
adresem, ale z tym już się pogodził. Odnosząc się do rozdmuchania sprawy
zaproszeń stwierdził, że sami sołtysi to zrobili.
Radny Piotr Kierus zasugerował, aby sołtysi byli zapraszani na każdą sesję.
Radny Jarosław Chałubiec zaproponował, aby zakończyć dyskusję w tym
temacie, bo już wszystko zostało powiedziane. Kończąc zauważył, że nie była to
pierwsza sesja bez udziału sołtysów.
Ad.7.
W tym punkcie wójt Marek Jóźwiak przedstawił zebranym informację nt.
stanu zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2018
rok. Omówił wszystkie realizowane inwestycje na terenie Gminy Głowno
informując, które zostały już wykonane, które są w trakcie realizacji i które nie
zostały wykonane podając tego przyczyny.
Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.
Ad.8.
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Wójt Marek Jóźwiak zabierając głos w tym punkcie obrad stwierdził, że
informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głowno za I półrocze 2018
roku była szczegółowo omawiana na posiedzeniach komisji stałych Rady i
według niego nie ma sensu powtarzać tych wszystkich zagadnień. Stwierdził, że
jeżeli są jeszcze jakieś pytania w tym temacie, to on i Skarbnik Gminy
odpowiedzą na nie. Dodał, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o
tej informacji jest pozytywna.
Pytań i uwag nie było.
Ad.9.
W tym punkcie oraz następnych Rada Gminy Głowno przystąpiła do
rozpatrzenia projektów uchwał przedłożonych przez wójta. Pierwszy z nich
dotyczył zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczanie niskiej
emisji w Gminie Głowno”.
Wójt wyjaśniając powód zmiany przyjętej na poprzedniej sesji uchwały w tej
sprawie powiedział, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej wnioskował o rozszerzenie w tej uchwale pkt 2 w § 5 dot. dotacji do
źródeł o mocy wyższej niż 49 kW. Dodał, że jest to jedyna zmiana.
Pytań nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady Łukasz Łukasik po uzyskaniu zgody
Rady o nieczytanie całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowej w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości
powietrza poprzez ograniczanie niskiej emisji w Gminie Głowno” jednogłośnie –
15 głosami za, na 15 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w
głosowaniu (zał. nr 4 do protokołu).
Ad.10.
Kolejne projekty uchwał dotyczyły zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Przed rozpatrzeniem pierwszego z nich głos
zabrał przybyły na sesję Pan Tomasz Kasperowicz, przedstawiciel firmy
projektowej Mondra design, która wykonała dokumentację zmian w planie i
przygotowała projekty uchwał.
Pan Kasperowicz powiedział, że jest to 5 projektów uchwał i dotyczą zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów,
Rudniczek, Wola Zbrożkowa i Konarzew, części wsi Popów Głowieński oraz
Popówek, Włościański. Wyjaśnił, że zmiany te wprowadzone są na wnioski
właścicieli gruntów, którzy złożyli je w 2018 r. Dodał, że to są fragmentaryczne
zmiany w planie i zgodnie z procedurą zmiany te wysyłane są do odpowiednich
instytucji (ok. 30) oraz właścicieli działek do zatwierdzenia. Poinformował
zebranych, że po ich zatwierdzeniu następuje wyłożenie tych planów do
wiadomości publicznej a następnie poddane są pod obrady rady gminy. Dodał, że
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tam gdzie nie było zezwolenia – zostaję tak jak było. Poinformował zebranych,
że po uchwaleniu tych uchwał przesyłane są one do Wojewody Łódzkiego do
nadzoru a następnie do Dziennik Urzędowego Województwa Łódzkiego do
publikacji.
Pierwszy projekt uchwały poddany pod głosowanie dotyczył uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś pytania lub
uwagi do projektu uchwały w w/w sprawie.
Nie było.
Przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody Rady na nieczytanie całego projektu
uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów
jednogłośnie - 15 głosami za, na 15 radnych uczestniczących w sesji i biorących
udział w głosowaniu (zał. nr 5 do protokołu).
Ad.11.
Następny projekt uchwały dot. chwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rudniczek.
Przewodniczący Rady mając zgodę na nieczytanie całych projektów uchwał w tej
sprawie poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rudniczek
jednogłośnie - 15 głosami za, na 15 radnych uczestniczących w sesji i biorących
udział w głosowaniu (zał. nr 6 do protokołu).
Ad.12.
Kolejny projekt uchwały dot. chwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Zbrożkowa i części wsi
Konarzew (obręb Wola Zbrożkowa).
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola
Zbrożkowa i części wsi Konarzew (obręb Wola Zbrożkowa) jednogłośnie - 15
głosami za, na 15 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w
głosowaniu (zał. nr 7 do protokołu).
Ad.13.
Następny z tej grupy projektów uchwał dotyczył chwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popów
Głowieński.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
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Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popów
Głowieński jednogłośnie - 15 głosami za, na 15 radnych uczestniczących w sesji
i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 8 do protokołu).
Ad.14.
Ostatni z projektów uchwał w sprawie zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dot. części wsi Popówek Włościański.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik po uzyskaniu zgody na nieczytanie całego
projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popówek
Włościański jednogłośnie - 15 głosami za, na 15 radnych uczestniczących w sesji
i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 9 do protokołu).
Przewodniczący Rady po podjęciu ostatniej uchwały dot. zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego ogłosił 15 minutową przerwę w
obradach.
Ad.15
Po przerwie Rada Gminy Głowno przystąpiła do rozpatrzenia projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze
inkasa, wynagrodzenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Sekretarz Gminy o wyjaśnienia do uchwały.
Sekretarz Gminy powiedziała, że jak już mówił wójt w swojej informacji został
wybrany nowy sołtys wsi Mięsośnia. Dodała, że dlatego też należy zmienić
załącznik do przywołanej przez przewodniczącego uchwały, którym jest wykaz
imienny inkasentów.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody na
nieczytanie całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów i
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso jednogłośnie - 15 głosami za, na
15 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 10
do protokołu).
Ad.16.
W tym punkcie Rada Gminy Głowno procedowała projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy.
Pani Cezara Stokowska, Skarbnik Gminy Głowno na wstępie powiedziała, że
projekt uchwały był omawiany szczegółowo na posiedzeniach wszystkich komisji
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stałych Rady i według niej nie ma potrzeby ponownie tego robić. Dodała, że jest
tylko jedna zmiana do omawianego już projektu uchwały, tzn. z kwoty 440 tys. zł
przeznaczonej na inwestycję drogową w Mięsośni wydano już ok. 4 tys. zł na
projekt przebudowy tej drogi, czyli proponuje się przenieść kwotę 436 tys. zł z tej
inwestycji na wydatki bieżące. Zwróciła się do radnych z prośbą w imieniu wójta
i swoim aby podeszli do tego projektu uchwały z sercem. Powiedziała, że Rada
nie wyraziła zgody na zaciągnięcie kredytu na przebudowę tej drogi a ona już w
grudniu przy uchwalaniu budżetu mówiła, że w przypadku, kiedy nie bierzemy
kredytu nie ma możliwości, aby z własnych środków, tak niskich jakie mamy,
realizować inwestycje i zabezpieczyć wszystkie wydatki bieżące. Dodała, że
muszą być cięcia w budżecie i dlatego też, wobec nie zrealizowania tej inwestycji
drogowej (przebudowa drogi w Mięsośni) te 436 tys. zł proponuje się przeznaczyć
na uzupełnienie braków w niektórych działach, a konkretnie na oświetlenie
uliczne, odbiór odpadów komunalnych, pomoc społeczną, dostarczanie wody i
administrację publiczną. Powtórzyła, że jest gorąca prośba, aby podjąć tą
uchwałę, ponieważ jeżeli nie zostanie podjęta, wtedy dopiero będzie naruszenie
dyscypliny finansowej, bo nie będzie miała z czego zapłacić faktur, będą
naliczane odsetki za opóźnione płatności. Przypomniała, że Gminie przepadła
również 200 tys. zł dotacja, którą mieliśmy otrzymać na przebudowę tej drogi.
Dyskusja.
Radny Władysław Mikołajczyk odnosząc się do słów Pani Skarbnik o tym, że
Rada nie chciała wziąć kredytu na drogę stwierdził, że na drogę brakowało 230
tys. zł a proponowano Radzie zaciągnięcie kredytu w wysokości 530 tys. zł, czyli
to nie był kredyt tylko na drogę. Dodał, że on był za wzięciem kredytu na drogę
ale nie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Powiedział, że w 2011 roku
zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 250 tys. zł na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów, w 2012 roku również to samo w kwocie 420 tys. zł i teraz tak samo.
Stwierdził, że on tego nie popiera i nie podpisze się pod tym, że również nie
zagłosuje za tą uchwałą z powodu zabrania środków z tej inwestycji i
przeznaczenie ich na inne wydatki. Zaproponował, aby zostawić te środki w tym
dziale budżetu, co są i przeznaczyć je na inwestycje w przyszłym roku.
Wójt odnosząc się wypowiedzi Radnego Mikołajczyka powiedział, że bardzo go
martwią słowa, które powiedział. Poinformował zebranych, że w 2014 roku,
kiedy Radny Mikołajczyk był przewodniczącym Rady Gminy Głowno zadłużenie
Gminy wynosiło 4,5 miliona zł, ale dzięki również tej Radzie oraz oszczędnemu
gospodarowaniu środkami publicznymi teraz zadłużenie wynosi ok. 2 milionów
zł. Dodał, że jest to wprowadzanie opinii publicznej w błąd, ponieważ mamy
jedno z najmniejszych zadłużeń w powiecie zgierskim i mówi się tu o barku
gospodarności.
Radny Mikołajczyk powiedział, że w 2014 roku było zaplanowane na
modernizację stacji wodociągowej w Popowie Głowieńskim 100 tys. zł –
inwestycja nie została wykonana a środki wydane. Dodał, że nadpłata za wodę 70
tys. zł – zostało wydane i 2015 r. ponownie zaplanowano modernizację stacji
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wodociągowej w Popowie 60 tys. zł – nie została zrobiona, ale pisze się, że Rada
Gminy Głowno zrezygnowała z inwestycji wieloletnich.
Wójt Marek Jóźwiak odpowiedział, że Radny Mikołajczyk mówi o rzeczach
drobnych a nie chce słuchać, że zadłużenie Gminy spadło do 2 mln zł bez
zaciągania kredytów.
Radny Marek Zgierski zauważył, że nie będzie rozmawiał o kredycie, bo
inwestycji nie będzie. Dodał, że będzie głosował za podjęciem uchwały, ponieważ
zobowiązania trzeba spłacać.
Radny Mikołajczyk wtrącił, że karę dla Związku „Bzura” można spłacić z
rezerwy celowej.
Radny Jarosław Chałubiec wystąpił z propozycją, aby nie przenosić tych 436 tys.
zł z drogi tylko zostawić na przyszły rok, dołożyć 200 tys. zł i wiosną przystąpić
do jej przebudowy. Dodał, że radni z Klubu Radni dla Gminy Głowno są za
przebudową tej drogi. Powiedział, że mamy trochę wolnych środków i z nich
można płacić należności.
Skarbnik Gminy odpowiadając na propozycję Radnego Chałubca odnośnie
pozostawienia środków na przebudowę drogi na przyszły rok zapytała, skąd wziąć
środki na wydatki bieżące. Dodała, że na dzień dzisiejszy tych środków brakuje
już w 7 działach.
Radny Chałubiec powtórzył, że jest trochę wolnych środków i jest rezerwa.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik stwierdził, że mamy wrzesień i środków
już brakuje. Dodał, że z tego wynika, że w grudniu tych braków będzie dużo
więcej. Powiedział, że co roku, przy tego rodzaju dyskusjach mówi się radnym,
że czegoś nie wiemy, nie rozumiemy.
Skarbnik ponownie powtórzyła, że braki biorą się stąd, że nie mamy własnych
dochodów. Dodała, że inwestycje powinniśmy robić z kredytów a my robimy bez.
Przewodniczący Rady zauważył, że rezerwy ogólnej jest 115 tys. zł i z tego można
płacić wydatki bieżące. Na marginesie przypomniał, że w styczniu wójt obiecał,
że środki zdjęte z „promocji” i „straży” przeniesione zostaną do rezerwy i nie
będzie ich przenosił do innych działów bez porozumienia z Radą a już w czerwcu
przeniósł 25 tys. zł bez żadnych konsultacji z Radą. Powiedział, że jak w takiej
sytuacji ma wyglądać zaufanie pomiędzy Radą a wójtem.
Więcej pytań i uwag nie było.
Przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody Rady na nieczytanie całego projektu
uchwały w w/w sprawie poddał go pod głosowanie.
Rada w głosowaniu nie podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Głowno na 2018 rok – 6 głosów „za” podjęciem, 8 „przeciw” i 1 „wstrzymał się”.
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.
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Skarbnik Gminy zwracając się do radnych i sołtysów powiedziała, że w związku
z niepodjęciem przez radnych uchwały przenoszącej środki między działami od
dnia jutrzejszego nie będą realizowane wydatki, a są już rachunki za wodę, są
przekroczenia w pomocy społecznej jeżeli chodzi o opłaty za pobyt w DPS-ach,
są za odbiór odpadów komunalnych, za oświetlenie uliczne oraz na odprawę dla
radcy prawnego. Dodała, że wójt nie ma możliwości przeniesienia środków
między działami.
Przewodniczący Rady powiedział, że cały czas przypomina, że jest w budżecie
rezerwa ogólna, a władze gminy bronią się przed ruszeniem z niej potrzebnych
środków.
Radny Chałubiec stwierdził, że martwi go ta cała sytuacja, ponieważ uważa, że
po raz kolejny radni są wprowadzani w błąd informowaniem ich o braku
pieniędzy na bieżące wydatki. Zapytał, czy kwota 25 tys. zł, która zostałaby
przeniesiona z działu 400 wystarczyłaby do końca roku na pokrycie niezbędnych
wydatków. Dodał, że w budżecie są jeszcze pieniądze, z których można by było
zapłacić te zobowiązania. Powiedział, że podobna sytuacja była już przy sprawie
zapłaty kary dla Związku „Bzura”, kiedy mówiona radnym, że jeżeli nie
przeniesiemy środków z „płac” i z GOPS-u, to wejdzie na nasze konta komornik.
Dodał, że była to nieprawda, bo chciano tylko uzupełnić plan zwiększając wydatki
aby je zbilansować. Powiedział, że również nie rozumie do końca sytuacji z
odprawami dla osób odchodzących na emeryturę. Dodał, że według niego brak
jest w Urzędzie przepływu informacji między pracownikami.
Wójt Marek Jóźwiak stwierdził, że według niego radni z Klubu Radni dla Gminy
Głowno dopięli swego i swoją decyzją sparaliżują pracę Urzędu Gminy. Dodał,
że prowadzą oni a szczególnie przewodniczący Rady, jako krewny jego
kontrkandydata w wyborach brudną kampanię wyborczą. Powiedział, że już na
początku kadencji dochodziły go głosy, że przewodniczący Rady będzie się starał
go zniszczyć. Zwracając się do tej grupy radnych powiedział, że jego mogą
niszczyć, ale niech nie niszczą Gminy, bo za chwilę negatywne wypowiedzi w
prasie i na portalach społecznościowych mogą się odbić na jej wizerunku. Dodał,
że nie merytoryka wzięła górę, tylko chęć dopieczenia jemu i poniżenia.
Stwierdził, że niechlubnie kończą kadencję i takie jest jego zdanie.
(nastąpiła bardzo głośna dyskusja niemożliwa do zaprotokołowania jak również
do odsłuchania)
Przewodniczący Rady odnosząc się do sprawy kontrkandydata wójta w wyborach
stwierdził, że to prawda, że jest jego krewnym, choć dalekim, ale również Pani
Sekretarz Gminy jest jego krewną. Dodał, że chciałby powiedzieć jedno, że
pokrewieństwo dla niego nie ma żadnego znaczenia w tych sprawach i jeżeli Pan
Kapka zostanie wójtem a on radnym, i jeżeli będzie się coś źle działo to będzie
się temu zdecydowanie przeciwstawiał.
Radny Mikołajczyk zwracając się do wójta powiedział, że mówi dużo o tym, że
jest uczciwy, że nie kłamie. Dodał, że w swoim oświadczeniu w prasie pisze on,
że traktował przewodniczącego (Mikołajczyka) jako samorządowca, z którym
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można uczciwie pracować na rzecz mieszkańców naszej gminy, ale na koniec
kadencji stało się inaczej i zadaje pytanie dlaczego. Dodał, że odpowiadając na to
pytanie trzeba wyjaśnić, że kiedy pojawił się protokół z kontroli RIO, to on jako
przewodniczący Rady tego protokołu nie otrzymał, bo Skarbnik zabrała go RIO.
Powiedział, że kiedy Rada podjęła uchwałę, to on otrzymał inną do podpisu niż
była przyjęta. Zapytał, czy to jest uczciwość. Podsumowując powiedział, że
dlatego odchodzi od pracy w samorządzie.
Radny Jarosław Chałubiec odnosząc się do dyskusji stwierdził, że wie, że zbliżają
się wybory, ale oni (Klub Radnych) nie toczą żadnej wojny. Powiedział, że są
atakowani ze strony Urzędu ale prosi, aby pomyśleć o dobrych sprawach, które
dzięki nim zostały zrobione. Dodał, że jeżeli czasami nie zgadzaliśmy się z
jakimiś przesunięciami w budżecie, to wynikało to z tego, że według nich było to
nieekonomiczne dla Gminy. Odnosząc się do deklaracji Radnego Mikołajczyka o
zakończeniu pracy w samorządzie zauważył, że nie byłoby samochodu
pożarniczego dla OSP w Mąkolicach, nie mieli by wody z wodociągu mieszkańcy
kilku gospodarstw w Lubiankowie i dlatego też nie zgadza się, aby tak był
traktowany przez część radnych i sołtysów.
(nastąpiła bardzo głośna dyskusja niemożliwa do zaprotokołowania jak również
do odsłuchania)
Przewodniczący Rady stwierdził, że na tym wyczerpano porządek obrad i w
związku z powyższym o godz. 1730 zakończył XLIX 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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