Głowno, dn. 21 listopada 2018 r.
OR.0002/1/18

Protokół nr I/2018
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 21 listopada 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.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
- Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej (GKW) Artur Pakuła,
- Członkowie Gminnej Komisji Wyborczej: Teresa Janicka-Marciniak
Bartłomiej Parys, Arkadiusz Kaczmarski, Marianna Piestrzeniewicz,
Karolina Dubiel, Katarzyna Flisiak,
- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Edyta
Kaczmarska,
- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkolicach Wioletta
Przyżycka,
- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie Głowieńskim
Krzysztof Fortuna,
- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubiankowie Agnieszka
Czubiak,
- sołtysi zgodnie z załączoną kopią listy obecności (zał. nr 2 do
protokołu)
- reporter „Wieści z Głowna i Strykowa” Elżbieta WoldanRomanowicz
II.

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Głowno.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Głowno.
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7. Przekazanie
prowadzenie
obrad
nowo
Przewodniczącemu Rady Gminy.
8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
III.

wybranemu

Ustalenia.

Ad. 1.
Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym pierwszą sesję
nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego Rady, prowadzi
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Tym radnym jest Mieczysław Dałek.
Radny Mieczysław Dałek o godz. 905 otworzył I sesję Rady Gminy Głowno.
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych
(pełny skład Rady 15 radnych), co pozwala na podejmowanie prawomocnych
uchwał. Powitał wszystkich zebranych, podziękował Gminnej Komisji
Wyborczej oraz obwodowym komisjom wyborczym za duży wkład pracy
włożony w przeprowadzenie wyborów. Poprosił przewodniczącego Gminnej
Komisji Wyborczej (GKW) Pana Artura Pakułę o wręczenie radnym zaświadczeń
o wyborze na Radnego Gminy Głowno.
Nowo wybrani Radni odbierali kolejno zaświadczenia z rąk przewodniczącej
Gminnej Komisji Wyborczej.
Następnie przewodniczący GKW wręczył Panu Markowi Jóźwiakowi
zaświadczenie o ponownym wyborze na Wójta Gminy Głowno.
Ad.2.
Prowadzący obrady Radny Mieczysław Dałek przystąpił do ceremonii
złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Wyjaśnił jak ma się
odbywać złożenie ślubowania a następnie odczytał rotę ślubowania. Odczytywał
kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy wstając mówili: „ślubuję, tak mi
dopomóż Bóg”. Po złożeniu ślubowania przez wszystkich radnych stwierdził, że
objęli oni mandat radnego Rady Gminy Głowno.
Ad.3.
Zgodnie z porządkiem obrad prowadzący obrady poprosił Pana Marka
Jóźwiaka nowo wybranego wójta o złożenie ślubowania.
Pan Marek Jóźwiak odczytał rotę ślubowania, po czym wypowiedział słowa
„ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Po złożeniu ślubowania przez Pana Marka Jóźwiaka prowadzący obrady radny
Mieczysław Dałek stwierdził, że tym samym objął on Urząd Wójta Gminy
Głowno. Następnie udzielił głosu nowo wybranemu wójtowi.
Wójt Marek Jóźwiak podziękował wyborcom za ponowny wybór na Urząd Wójta,
podziękował GKW za trud włożony przez jej członków w sprawne
przeprowadzenie wyborów a także wyraził wolę współpracy z nowo wybraną
Radą Gminy Głowno.
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Ad.4.
Prowadzący obrady Radny Mieczysław Dałek stwierdził, że wszyscy radni
otrzymali przy zawiadomieniu o sesji proponowany porządek obrad, który został
przygotowany przez zwołującego sesję Komisarza Wyborczego w Łodzi. Dodał,
że po złożeniu ślubowania wszyscy radni mogą już uczestniczyć w głosowaniach
i w ten sposób czynnie uczestniczyć w obradach. Odczytał proponowany
porządek obrad a następnie zapytał, czy ktoś ma inne propozycje odnośnie
porządku obrad.
Sekretarz Gminy Jolanta Szkup złożyła wniosek o wprowadzenia do pkt 5
podpunkt 5a dot. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach
przewodniczącego Rady oraz podpunkt 5b dot. ustalenia regulaminu głosowania
w wyborach wiceprzewodniczącego Rady.
Skarbnik Gminy Cezara Stokowska złożyła wniosek formalny w imieniu wójta o
wprowadzenie do porządku obrad rozpatrzenie 5 uchwał dotyczących zmian w
budżecie gminy polegających na rozpisaniu kwoty 430 tys. zł pozostałej z
niewykonanej inwestycji drogowej na wydatki bieżące. Wyjaśniając powody
powiedziała, że te środki leżą na koncie a Gmina nie płaci rachunków, rosną
odsetki, budżet jest zablokowany. Dodała, że wójt ponownie wnosi o
odblokowanie tej kwoty. Przypomniała, że jako Gmina rolnicza nie mająca
wielkich dochodów musimy na inwestycje i spłaty kredytów zaciągać kredyty z
uwagi na bardzo małe dochody własne. Dodała, że przy uchwalaniu budżetu na
ten rok było zaplanowane 500 tys. zł (kredyt) na realizację inwestycji
wodociągowych, które jednak zostały zapłacone z środków własnych.
Radca prawny UG Głowno Pani Justyna Krawczyk wtrąciła, że z przepisów
ustawy wynika, że to wójt odpowiada za realizację budżetu i dlatego zwraca się o
przeanalizowanie tych projektów uchwał, ponieważ zobowiązania Gminy
powinny być realizowane terminowo i w pełnej wysokości.
Radny Michał Wójcik zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu
„sprawy różne”.
Radny Jarosław Chałubiec wniósł o ogłoszenie przerwy w obradach w celu
zapoznania się z projektami uchwał oraz ustaleniem porządku obrad.
Prowadzący obrady radny senior ogłosił 15 przerwę w obradach.
Po przerwie prowadzący obrady przystąpił do wprowadzania zgłoszonych zmian
w porządku obrad. Zapytał, czy ktoś chce zabrać głos odnośnie wprowadzenia
podpunktu 5a i 5b.
Radny Jarosław Chałubiec wniósł o nie wprowadzania tych podpunktów a
głosowanie przeprowadzić na zasadach obowiązujących przy wyborze
przewodniczącego i wiceprzewodniczących kadencji 2014-2018.
Prowadzący obrady radny senior poddał wniosek radnego Chałubca pod
głosowanie.

3

Rada Gminy w głosowaniu wniosku Sekretarz Gminy o wprowadzeni do
porządku obrad pkt 5a i 5b w podanym przez nią brzmieniu zdecydowała, za
wnioskiem - 0 głosów, przeciw wprowadzeniu – 14.
Wniosek nie przeszedł.
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek Skarbnika Gminy
dot. wprowadzenie do porządku obrad rozpatrzenie 5 uchwał dot. zmian w
budżecie.
Rada Gminy Głowno w głosowaniu opowiedziała się: „za” wnioskiem – 6
radnych, „przeciw” 7 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu, wobec czego
wniosek nie przeszedł.
Radna Marzena Doardo zwracając się do radnych zapytała o powód odrzucenia
wniosku.
Radna Iwona Dałek odpowiedziała, że nowo wybrani radni nie są zapoznani z
budżetem i według niej jest zbyt mało czasu, aby na tej sesji to zrobić.
Radny Jarosław Chałubiec zauważył, że bardzo wiele spraw procedowanych było
w poprzedniej kadencji w sprawie zmian w budżecie. Dodał, że nie można w 15
minut przenieść 400 tys. zł na zobowiązania powstałe w trakcie roku.
Skarbnik Gminy powiedziała, że nie są to zobowiązania powstałe w trakcie roku.
Radny Chałubiec stwierdził, że są wydatki kilkudziesięciotysięczne, o których
Rada nie wiedziała i dlatego chciałby, aby nowo wybrani radni zapoznali się z
nimi.
Skarbnik Gminy sprostowała, że nie kilkudziesięciotysięczne tylko
kilkutysięczne.
Radny Chałubiec powiedział, że planowana jest sesja w przyszłym tygodniu i
przez tydzień nowi radni będą mogli zapoznać się z proponowanymi zmianami w
budżecie.
Prowadzący obrady radny senior poddał pod głosowanie wniosek radnego
Wójcika o wprowadzenie do porządku obrad punktu „sprawy różne”.
Rada Gminy Głowno poparła wniosek radnego w tej sprawie – 14 głosami „za”.
Prowadzący obrady radny senior poddał pod głosowanie przyjęcie porządku
obrad z wprowadzoną zmianą.
Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad jednogłośnie – 14 głosami „za”, na
14 radnych uczestniczących w obradach i biorących udział w głosowaniu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Głowno.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Głowno.
7. Przekazanie
prowadzenie
obrad
nowo
wybranemu
Przewodniczącemu Rady Gminy.
8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
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9. Sprawy różne.
Ad.5.
Mieczysław Dałek poinformował radnych, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym rada gminy wybiera ze swojego grona
przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej
połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Stwierdził, że wszystkie
warunki ku temu są spełnione, wobec czego rada może wybrać
przewodniczącego. Dodał, że w tym celu należy najpierw wybrać z obecnego
składu Rady Komisję Skrutacyjną, która przygotuje karty do głosowania,
przeprowadzi głosowanie i ustali wynik głosowania tajnego. Poinformował
radnych, że członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na
przewodniczącego Rady oraz na wiceprzewodniczących Rady. Poprosił o
zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Członkami Komisji Skrutacyjnej wybrani w głosowaniu jawnym (jednogłośnie)
zostali radni: Dorota Kulawczyk oraz Piotr Kałuża i Eligiusz Dąbek.
Prowadzący ogłosił 20 minutową przerwę w obradach w celu ukonstytuowania
się Komisji Skrutacyjnej oraz na przygotowanie kart do głosowania.
Salę obrad opuścił Radny Piotr Kierus.
Ad.6.
Po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej prowadzący obrady Radny
Mieczysław Dałek poprosił o zgłaszanie kandydatur radnych na
przewodniczącego Rady Gminy Głowno.
Radny Andrzej Jankowski zgłosił kandydaturę radnej Marzeny Doardo, która
wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radna Beata Soczyńska zgłosiła kandydaturę radnego Jarosława Chałubca, który
również wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych zgłoszeń zamknięto listę kandydatur na przewodniczącego
Rady Gminy Głowno.
Prowadzący obrady Mieczysław Dałek poprosił kandydatów o przedstawienie się
zebranym.
Radna Doardo powiedziała, że jest radną już 4 kadencję i z uwagi na składane
deklaracje o współpracy zgodziła się kandydować.
Radny Jarosława Chałubiec powiedział, że zawsze stara się działać transparentnie
i zawsze dobro Gminy leży mu na sercu. Dodał, że nigdy nie był przeciwny żadnej
inwestycji realizowanej na terenie Gminy.
Po tych wypowiedziach prowadzący obrady ogłosił 10 minutową przerwę w
obradach.
Po przerwie prowadzący obrady powitał przybyłego na sesję Radnego Łukasza
Łukasika. Poprosił przewodniczącego GKW o wydanie radnemu Łukasikowi
zaświadczenia o wyborze na radnego a następnie odczytał rotę ślubowania. Radny
Łukasz Łukasik złożył ślubowanie mówiąc: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Prowadzący obrady stwierdził, że po ślubowaniu Radny Łukasz Łukasik objął
5

mandat radnego Rady Gminy Głowno. Następnie oddał głos przewodniczącej
Komisji Skrutacyjnej, która poinformowała radnych o sposobie głosowania przy
wyborze przewodniczącego Rady Gminy Głowno. Po wyjaśnieniach
wyczytywała kolejno radnych, którym wręczała kartę do głosowania a oni
pojedynczo podchodzili do oddzielnego stolika, wypełniali kartę do głosowania i
wrzucali ją do urny. Radni mogli również skorzystać z parawanu za którym mogli
wypełnić kartę do głosowania.
Po zagłosowaniu przez wszystkich radnych prowadzący obrady ogłosił 5
minutową przerwę, na podliczenie przez Komisję Skrutacyjną głosów i
sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
Po przerwie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z wyników
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, którym został radny Jarosław Chałubiec
- 8 głosami „za”, 4 głosy otrzymała radna Marzena Doardo (protokół Komisji
Skrutacyjnej oraz wykorzystane karty z głosowania załączono do protokołu – zał.
nr 3 do protokołu).
Prowadzący obrady Mieczysław Dałek odczytał projekt uchwały w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Głowno a następnie poddał go pod
głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy Głowno jednogłośnie – 14 głosami „za”, przy 14 radnych biorących
udział w głosowaniu (zał. nr 4 uchwała w załączeniu).
Ad.7.
Radny Mieczysław Dałek pogratulował nowemu wybranemu
Przewodniczącemu wyboru, zaprosił do stołu prezydialnego i przekazał dalsze
prowadzenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Jarosław Chałubiec podziękował
wszystkim radnym za wybór a także radnemu Mieczysławowi Dałkowi za
sprawne prowadzenie obrad.
Ad.8.
Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Chałubiec zgodnie z porządkiem
obrad poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczących Rady.
Przypomniał, że radni głosują najpierw na jednego wiceprzewodniczącego a
następnie na drugiego. Dodał, że członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą
kandydować na te funkcje.
Radny Łukasz Łukasik zgłosił kandydaturę Mieczysława Dałka, który wyraził
zgodę na kandydowanie.
Więcej zgłoszeń nie było. Wobec powyższego przewodniczący Rady zamknął
listę kandydatur i poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do
głosowania a następnie ogłosił 5 minutową przerwę.
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Po przerwie przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przez
przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej.
Dorota Kulawczyk, przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej powtórzyła zasady
głosowania przypominając, że znak „X” stawia się tylko w jednej kratce, przy
nazwisku kandydata. Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głowno.
Po zagłosowaniu wszystkich radnych Przewodniczący Rady Gminy Głowno
Jarosław Chałubiec ogłosił 5 minutową przerwę na policzenie głosów i
sporządzenie protokołu.
Po przerwie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z
głosowania na wiceprzewodniczącego Rady Gminy, którym został wybrany
radny Mieczysław Dałek otrzymując 12 głosów „za”, przy 2 „przeciw” – na 14
radnych biorących udział w głosowaniu (protokół Komisji Skrutacyjnej oraz
wykorzystane karty z głosowania załączone do protokołu – zał. nr 5 do
protokołu).
Przewodniczący Rady pogratulował radnemu Dałkowi wyboru na
wiceprzewodniczącego Rady a następnie poprosił o zgłoszenia na drugiego
wiceprzewodniczącego Rady.
Radny Łukasz Łukasik zgłosił kandydaturę radnej Beaty Soczyńskiej, która
wyraziła zgodę na kandydowanie.
Więcej zgłoszeń nie było. Wobec powyższego przewodniczący Rady zamknął
listę kandydatur i poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do
głosowania a następnie ogłosił 5 minutową przerwę.
Po przerwie przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przez
przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej.
Dorota Kulawczyk, przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przypomniała po raz
kolejny, że stawia się znak „X” tylko w jednej kratce.
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie w sprawie wyboru
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głowno.
Po zagłosowaniu wszystkich radnych Przewodniczący Rady Gminy Głowno
Jarosław Chałubiec ogłosił 5 minutową przerwę na policzenie głosów i
sporządzenie protokołu.
Po przerwie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z
głosowania na wiceprzewodniczącego Rady Gminy, którym została wybrana
radna Beata Soczyńska otrzymując 12 głosów „za”, przy 2 „przeciw” – na 14
radnych biorących udział w głosowaniu (protokół Komisji Skrutacyjnej oraz
wykorzystane karty z głosowania i potwierdzenie otrzymanej karty załączone do
protokołu – zał. nr 6 do protokołu).
Przewodniczący Rady pogratulował radnej Beacie Soczyńskiej wyboru na
wiceprzewodniczącego Rady a następnie zaprosił obu wiceprzewodniczących
Rady do stołu prezydialnego.
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Wójt Marek Jóźwiak pogratulował wyboru przewodniczącemu oraz dwóm
wiceprzewodniczącym Rady. Powtórzył, że liczy na dobra współpracę z Radą na
rzecz mieszkańców Gminy.
Przewodniczący Rady odczytał a następnie poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Głowno.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwalę w w/w sprawie 14 głosami „za”, na 14
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 7 do
protokołu).
Ad.9.
W tym punkcie porządku obrad przewodniczący Rady Gminy Głowno
Jarosław Chałubiec poprosił zebranych o zadawanie pytań, zgłaszanie uwag i
wniosków odnośnie spraw bieżących dotyczących gminy i jej mieszkańców.
Radny Łukasz Łukasik pogratulował wybranym osobom, podziękował radnym za
oddane głosy. Poinformował zebranych, że Klub Radnych „Radni dla Gminy
Głowno” nadal będzie funkcjonował i na najbliższej sesji będzie formalnie
zgłoszony. Zaprosił wszystkich chętnych do wstąpienia do Klubu.
Radny Michał Wójcik pogratulował wójtowi wyboru oraz wszystkim radnym,
którzy zostali wybrani. Stwierdził, że rozkład radnych w Radzie jaki jest
wiadomo, ale uważa, że Rada ma 5 lat, aby w jakiejś części zmienić Gminę.
Dodał, że liczy na konstruktywna rozmowę, na to, aby radni byli dla siebie
uprzejmi i życzliwi, prawdziwi, aby nie oszukiwali. Powiedział, że mamy ważne
tematy takie jak, wyłonienie firmy odbierającej odpady oraz ustalenie stawek za
odbiór odpadów, przyjęcie budżetu na 2019 rok oraz zmiany w budżecie, które
po raz kolejny na następnej sesji będą procedowane. Dodał, że czeka radnych 5
lat trudnej pracy, ale ma nadzieje, że pracy dla dobra Gminy Głowno, bo nie
osobiste ambicję ale Gmina Głowno powinna być dla radnego najważniejsza.
Radna Marzena Doardo odniosła się do słów, które padły z ust przewodniczącego
o chęci współpracy, słów radnego Wójcika o tym, abyśmy się nie oszukiwali.
Zapytała w tym kontekście, co się dzieje w sprawie jednego z przedsiębiorców z
terenu Gminy Głowno, którego sfabrykowane umowy zostały wykorzystane w
ulotkach wyborczych Komitetu Wyborczego Wyborców dla Gminy Głowno.
Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec odpowiedział, że ta sprawa jest
pomiędzy Komitetem a przedsiębiorcą i sugeruje, aby zwrócić się z tym pytaniem
do pełnomocnika Komitetu Wyborców Radni dla Gminy Głowno.
Więcej pytań i uwag nie było.
Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący
Jarosław Chałubiec o godz. 1217 zakończył I 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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