Głowno, dn. 31 października 2018 r.
OR.0002.33.2018

Protokół nr L/2018
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 31 października 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,
− radca prawny w UG Głowno Justyna Krawczyk,
− sołtysi z terenu Gminy Głowno zgodnie z kopią listy obecności (zał.
nr 2 do protokołu).
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 Statutu Gminy Głowno.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na
2018 rok
5. Sprawy różne.
Ustalenia.

Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz. 1502 otworzył
L (50) 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.
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Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik stwierdził, że w związku z tym, że
sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym radni
otrzymali porządek obrad zaproponowany przez Wójta Gminy Głowno. Zapytał,
czy odnośnie w/w porządku obrad ktoś ma inne propozycje, uwagi lub wnioski.
Wójt Marek Jóźwiak powiedział, że po dyskusjach na posiedzeniach
poszczególnych komisjach stałych Rady proponuje zdjąć z porządku obrad pkt 4
w brzmieniu i wprowadzić 2 kolejne punkty dotyczące podjęcia uchwał w sprawie
zaciągnięcia przez Gminę Głowno pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz uchwałę w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowej w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji w Gminie Głowno”.
Przewodniczący Rady poddał propozycję zmiany porządku zaproponowaną przez
wójta pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno 14 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się” wyraziła
zgodę na zmianę porządku obrad.
Następnie przewodniczący Rady poddał przyjęcie porządku obrad (z
wprowadzoną zmianą) pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad L sesji 14 głosami „za” i 1
„wstrzymał się” - na 15 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w
głosowaniu.
Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Głowno.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Głowno
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez
ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno”.
6. Sprawy różne.
Ad.3.
W tym punkcie Rada rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy
Głowno. Przewodniczący Rady poprosił Panią Sekretarz Gminy o wyjaśnienia do
uchwały.
Jolanta Szkup, Sekretarz Gminy Głowno wyjaśniła, że konieczność zmian została
wymuszona ustawą z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i
kontrolowania niektórych organów publicznych. Powiedziała, że w dodanym do
ustawy o samorządzie gminnym art. 18b określono wymogi dotyczące powołania
komisji skarg, wniosków i petycji, co zostało ujęte w znowelizowanym Statucie
Gminy Głowno. Dodała, że w art. 14 ust.2 tejże ustawy jest zapis, że głosowania
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jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Powiedziała, że
w przedłożonym Radzie Statucie wprowadzona taki zapis oraz jest również zapis
o transmitowaniu obrad Rady Gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk. Poinformowała radnych, że projekt Statutu był konsultowany w
Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli UW w Łodzi oraz został zaakceptowany
przez nową radcę prawną UG Głowno. Dodała, że Statut zacznie obowiązywać
od nowej kadencji Rady Gminy Głowno.
Pytań i uwag odnośnie przedłożonej uchwały nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady Łukasz Łukasik po uzyskaniu zgody
na nieczytanie całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie Statutu Gminy Głowno
jednogłośnie – 15 głosami „za”, na 15 radnych obecnych na sesji i biorących
udział w głosowaniu (zał. nr 3 do protokołu).
Ad.4.
Kolejny projekt uchwały, który Rada rozpatrzyła dotyczył zaciągnięcia
przez Gminę Głowno pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Maciej Olejniczak, insp. ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska w UG
Głowno wyjaśnił zebranym, że w roku bieżącym gmina zrealizowała zadanie pn.:
„Docieplenie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w
Lubiankowie”. Dodał, że Gmina ubiegała się o pozyskanie dofinansowania
inwestycji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi i w dniu 25.09.2018 r. zarząd WFOŚiGW podjął decyzję o
przyznaniu dofinansowania w kwocie 23 577,00 zł w formie dotacji oraz
35 367,00 zł w formie pożyczki, przy czym udzielenie dotacji jest warunkowane
zaciągnięciem pożyczki. Poinformował zebranych, że w związku z tym
przygotowaliśmy projekt takiej uchwały, spłatę pożyczki planujemy na lata 2019
– 2023 z dochodów własnych gminy, projekt uchwały został skonsultowany z
Regionalną Izbą Obrachunkową i w celu zawarcia umowy dotacji musimy
przedłożyć do WFOŚiGW wymagane dokumenty, m. in. podjętą uchwałę w
sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Radny Władysław Mikołajczyk zapytał, czy pożyczka będzie umorzona w jakimś
procencie.
Pan Olejniczak odpowiedział, że nie ponieważ takie umorzenie nie przysługuje w
przypadku otrzymania dotacji na tą inwestycję.
Przewodniczący Rady zapytał, czy nie jest błędem, że w projekcie uchwały
zapisano, że pożyczka jest na „sfinansowanie planowanego deficytu i mieszczące
się w nim zadanie „Docieplenie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno–
Przedszkolnym w Lubiankowie”. Zwrócił uwagę, że Rada Gminy Głowno nie
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planowała deficytu dla tej inwestycji, tylko dla inwestycji związanej z
wodociągami.
Pan Olejniczak odpowiedział, że projekt uchwały był konsultowany z RIO i tak
musi brzmieć ten zapis.
Więcej pytań nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w w/w
sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę
Głowno pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi 14 głosami „za”, przy 1 „wstrzymał się” – na 15 radnych
obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 4 do protokołu).
Ad.5.
Kolejny projekt uchwały rozpatrywany przez Radę Gminy Głowno
dotyczył określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach zadania pn.:
„Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie
Głowno”.
Poproszony o wyjaśnienia do projektu uchwały Pan Maciej Olejniczak
powiedział, że ta uchwała była podejmowana w sierpniu, zmieniana we wrześniu
a w październiku RIO zgłosiła do niej zastrzeżenia. Dodał, że chodzi o to, że
Gmina nie może udzielać dotacji przedsiębiorcom i dlatego w tym projekcie
uchwały zawęziliśmy udzielanie dotacji tylko do osób fizycznych.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
Przewodniczący Łukasz Łukasik po uzyskaniu zgody na nieczytanie całego
projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez
ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno” jednogłośnie - 15 głosami „za”,
na 15 radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 5 do
protokołu).
Ad.5.
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.
Radny Jerzy Cybulski poinformował wójta, że bardzo źle załatano dziury w
drodze biegnącej do Piasków Rudnickich.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że następną sesję planuje na 16
października na godz. 1600.
Radny Piotr Kałuża powiedział, że pourywane są „pasy” przed spowalniaczami
na drodze przed szkołą w Mąkolicach. Poprosił o interwencję w tej sprawie w
Starostwie Powiatowym.
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Sekretarz Gminy zauważyła, że sesja była planowana na 7 listopada. Dodała, że
nie wiadomo, czy Skarbnik Gminy nie chciałaby wprowadzić jakichś zmian w
budżecie.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wójt będzie mógł sesję zwołać z trybie art.
20 ust. 3.
Następnie głos zabrał Pan Grzegorz Zieliński, właściciel firmy DANETPIL.
Powiedział, że przyszedł na sesję Rady Gminy Głowno ponieważ tuż przed
wyborami przez Gminę przewinęła się ulotka, w której znalazły się dwie umowy,
jego firmy oraz firmy konkurencyjnej. Dodał, że na tej ulotce sfałszowane są jego
pieczątki, umowa jest niepełna, czyli również sfałszowana. Powiedział, że
wystosował w tej sprawie pismo do wójta, przewodniczącego Rady oraz do
Komitetu Wyborczego Wyborców dla Gminy Głowno. Dodał, że czeka 14 dni i
jeżeli nie otrzyma odpowiedzi sprawę przekaże dalej.
Sołtys wsi Kadzielin Elżbieta Michalak powiedziała, że ona nie dostała takiej
ulotki ale otrzymała informację, że taka ulotka pojawiła się w jej wsi. Przechodząc
do następnej sprawy powiedziała, że robiła Biesiadę Jesienną i miała na niej być
m.in. jednostka OSP z Ostrołęki. Dodała, że mimo zapowiedzi strażacy z
Ostrołęki nie przybyli. Zapytała, czy ma złożyć zapytanie w tej sprawie dlaczego
tak się stało.
Radny Eligiusz Dąbek poinformował wójta o dziurach na drodze przy cmentarzu
w Mąkolicach. Powiedział również, że jest potrzeba wycięcia krzaków przy
trakcie w Jasionnej.
Wójt Marek Jóźwiak poinformował zebranych, że jest w trakcie negocjacji
wniosku na dofinansowanie gminnych placówek oświatowych. Powiedział, że
jest duża szansa na to dofinansowanie ponieważ wniosek jest na 11 pozycji.
Poinformował również zebranych, że niestety Gmina nie otrzymała
dofinansowania na przebudowę drogi w Mięsośni. Następnie poprosił Panią
Justynę Krawczyk, nową radcę prawna UG Głowno aby powiedziała kilka słów
o sobie.
Pani Krawczyk przedstawiła się zebranym, powiedziała m.in., że kilka lat
obsługiwała jednostki samorządu terytorialnego, w tym Urząd Miasta Sieradz.
Wójt poinformował zebranych, że skończyła się umowa o pracę z Panem
Tomaszem Kubiakiem, który nie chciał jej przedłużenia. Dodał, że przedłużył
umowę o prace z Panem Mariuszem Bigosem oraz z Panią Agnieszką Kosiorek.
Radny Radosław Olejniczak odniósł się do sprawy drogi w Mięsośni. Powiedział,
że były środki na jej remont a teraz nie mamy nic. Dodał, że byłby kredyt, długi
byłyby pospłacane, rachunki byłyby również zapłacone.
Radny Władysław Mikołajczyk stwierdził, że znowu wraca temat kredytu na tą
drogę. Powiedział, że mówi się o tym, że Klub Radni dla Gminy Głowno nie
chciał wziąć kredytu a to nieprawda, bo chciał, ale nie tyle ile proponował wójt i
skarbnik.
Wójt powiedział, że przygotowany został projekt budżetu na przyszły rok
(roboczy), który zostanie przesłany radnym drogą elektroniczną.
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Radny Jarosław Chałubiec zapytał, czy będą również przesłane propozycje
odnośnie zmian w budżecie, czy może po sesji radni zapoznają się z nimi.
Skarbnik odpowiedziała, że mogą po sesji zapoznać się propozycją zmian.
Przewodniczący Rady stwierdził, że jeżeli jest projekt budżetu na przyszły rok, to
można złożyć go do biura Rady.
Będący na sesji radny elekt Michał Wójcik zasugerował, aby projekt budżetu
został przesłany również radnym, którzy zostali wybrani w wyborach na nową
kadencję.
Radny Mikołajczyk zauważył, że wójt zgodnie z ustawą składa Radzie projekt
budżetu na następny rok do 15 listopada, a każdy radny może złożyć do niego
różnego rodzaju propozycje. Następnie dodał, że ubolewa nad tym, że Rada
Sołecka z Lubiankowa przez dwa lata nie uzyskała akceptacji wniosku przez Radę
Gminy Głowno.
Więcej pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady stwierdził, że na tym wyczerpano
porządek obrad i o godz. 1555 zakończył L (50) 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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