Głowno, dn. 30 listopada 2018 r.
OR.0002/2/14

Protokół nr II/2018
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 30 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 – 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,
- młodszy referent ds. ewidencji gruntów w UG Głowno Piotr Antczak,
- radca prawny UG Głowno Justyna Krawczyk,
Ponadto w sesji uczestniczyli:
- sołtysi z Gminy Głowno zgodnie z załączoną kopią listy obecności
(zał. nr 2 do protokołu),
- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie Edyta
Kaczmarska,
- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubiankowie Agnieszka
Czubiak,
- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkolicach Wioletta
Przyżycka,
- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie Głowieńskim
Krzysztof Fortuna,
- reporter „Wieści z Głowna i Strykowa” Elżbieta WoldanRomanowicz
II.

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji
stałych Rady Gminy Głowno’
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Głowno.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
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Gminy Głowno.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa.
11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Głowno.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno.
13.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds.
Koordynacji Prac Organów Rady Gminy Głowno.
15.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Koordynacji
Prac Rady Gminy Głowno.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego i
radnych Rady Gminy Głowno.
17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Głowno.
18.Podjęcia uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na
2018 rok.
19.Sprawy różne.

Ustalenia.
Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Jarosław Chałubiec o godz. 1605
otworzył II 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 pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Ad.2.
Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec 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 sam zgłosił propozycję zdjęcia z porządku obrad
pkt. 14 z uwagi na fakt, że w Statucie nie ma zapisu o wyborze przez Radę
przewodniczącego Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy, którego
w tym przypadku wybierze Komisja z grona swoich członków.
Na salę obrad przybył Radny Andrzej Jankowski.
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Sprzeciwu nie było wobec powyższego przewodniczący Rady poddał swój
wniosek pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno poparła wniosek przewodniczącego głosując jednogłośnie
– 15 głosów „za”.
Następnie przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec zgłosił wniosek, aby w ten
punkt wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głowno.
Głosów przeciwnych nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno poparła wniosek przewodniczącego głosując jednogłośnie
– 15 głosów „za”.
Przewodniczący Rady zgłosił kolejny wniosek do porządku obrad, w pkt 5
rozpatrzyć projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy
Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
Zapytał, czy są jakieś uwagi, zastrzeżenia do wniosku.
Nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno poparła wniosek przewodniczącego 14 głosami „za, przy 1
„wstrzymał się”.
Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku
obrad po wprowadzonych zmianach.
Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad z wprowadzonymi zmianami
jednogłośnie – 15 głosami „za”, na 15 radnych uczestniczących w sesji i
biorących udział w głosowaniu.
Porządek obrad II sesji Rady Gminy Głowno VIII kadencji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu
współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji
stałych Rady Gminy Głowno.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Głowno.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Głowno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
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Skarg, Wniosków i Petycji.
10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa.
12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Głowno.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno.
14.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Głowno.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds.
Koordynacji Prac Organów Rady Gminy Głowno.
17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Koordynacji
Prac Rady Gminy Głowno.
18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego i
radnych Rady Gminy Głowno.
19.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Głowno.
20.Podjęcia uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na
2018 rok.
21.Sprawy różne.
Ad. pkt. 3.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Jarosław Chałubiec stwierdził, że
protokół z I sesji odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. był wyłożony do wglądu w
pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Głowno i zamieszczony na stronie internetowej
Urzędu Gminy. Dodał, że żadnych uwag dotychczas do niego nie zgłoszono.
Zapytał, czy ktoś z radnych pragnie zabrać głos w tej sprawie.
Głosu nikt nie zabrał, wobec powyższego poddał przyjęcie protokołu z I sesji
Rady Gminy Głowno pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z I sesji 15 głosami „za”- na 15 radnych
uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.
Ad. pkt 4.
Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec zapytał, czy ktoś z radnych ma
jakieś interpelacje lub zapytania.
Radny Michał Wójcik zwracając się do wójta poprosił o przedstawienie Radzie
informacji dotyczącej promocji Gminy Głowno (interpelacja składała się z 4
pytań – zał. nr 3 do protokołu, kopia interpelacji).
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Wójt Marek Jóźwiak odpowiedział, że odpowiedzi na interpelację udzieli w
ustawowym terminie.
Ad. pkt 5.
W tym punkcie i w następnych Rada Gminy Głowno przystąpiła do
rozpatrzenia projektów uchwał przedłożonych przez wójta. Pierwszy z nich
dotyczył przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Głowno z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 r.
Poproszony o wyjaśnienia do projektu uchwały Pan Piotr Antczak młodszy
referent w UG Głowno powiedział, że podstawowym aktem określającym ramy
współdziałania organów administracji samorządowymi dla realizacji zadań
należących do sfery zadań publicznych jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego. Dodał, że działania samorządu oraz działania,
które podejmują organizacje samorządowe uzupełniają się, co pozwala na
efektywniejsze i skuteczniejsze realizowania celów nadrzędnych, takich jak
rozwój społeczno-gospodarczy, zaspakajanie potrzeb społecznych oraz
podnoszenie poziomu życia mieszkańców Gminy Głowno i dlatego też
opracowany został „Program współpracy Gminy Głowno z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019”. Dodał, że cele programu, zasady współpracy,
podmioty i formy współpracy oraz zadania do realizacji podobne są jak w
Programie ubiegłorocznym.
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały oraz do Programu nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec po uzyskaniu
zgody na nieczytanie całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu
współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. jednogłośnie – 15
głosami „za”, na 15 radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu
(uchwała - zał. nr 4 do protokołu).
Ad. pkt 6.
Następny rozpatrywany przez Radę projekt uchwały dotyczył ustalenia
składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy Głowno.
Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec powiedział, że po I sesji przedstawił
radnym propozycję składów liczbowych i osobowych komisji stałych z prośbą o
ustosunkowanie się do nich i dokonanie ewentualnych korekt w składach. Dodał,
że do chwili obecnej nikt z radnych nie wniósł o dokonanie zmiany w składach
komisji.
W związku z powyższym odczytał projekt uchwały w w/w sprawie a następnie
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poddał pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego
komisji stałych Rady Gminy Głowno jednogłośnie - 15 głosami „za”, na 15
radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu (uchwała - zał. nr 5
do protokołu).
Ad. pkt 7.
Kolejny projekt uchwały poddany do rozpatrzenia Radzie dotyczył wyboru
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno.
Przewodnicz Rady poprosił radnych o zgłaszania kandydatur na
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Łukasz Łukasik zgłosił kandydaturę radnej Iwony Dałek.
Więcej zgłoszeń nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w w/w
sprawie a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno 13 głosami „za, przy 2 „wstrzymał się”,
na 15 radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu (uchwała - zał.
nr 6 do protokołu).
Ad. pkt 8.
Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec powiedział, że kolejny projekt,
który będzie procedowany dotyczy powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Głowno. Odczytał projekt uchwały w w/w sprawie z nazwiskami radnych
proponowanych do składu Komisji pytając kolejno, czy wyrażają oni zgodę.
Wszyscy radni wyrazili zgodę na pracę w tej komisji.
Wobec powyższego przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Głowno jednogłośnie – 15 głosami „za”, na 15 radnych obecnych
na sesji i biorących udział w głosowaniu (uchwała - zał. nr 7 do protokołu).
Ad. pkt 9.
Następny z rozpatrywanych przez Radę projektów uchwał dotyczył
wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Głowno.
Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszania kandydatur na
przewodniczącego tej Komisji.
Radna Halina Kowalik zgłosiła kandydaturę Radnego Michała Wójcika.
Radny Wójcik wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
W związku z powyższym przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w w/w
sprawie a następnie poddał go pod głosowanie.
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Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Głowno jednogłośnie – 15
głosami „za”, na 15 radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu
(uchwała - zał. nr 8 do protokołu).
Ad. pkt 10.
Kolejny rozpatrywany projekt uchwały dotyczył powołania Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Głowno.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w w/w sprawie z nazwiskami
radnych proponowanych do składu Komisji pytając kolejno, czy wyrażają oni
zgodę.
Wszyscy radni wyrazili zgodę na pracę w tej komisji.
Wobec powyższego przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Głowno jednogłośnie – 15 głosami „za”, na 15
radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu (uchwała - zał. nr 9
do protokołu).
Ad. pkt 11.
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że następny projekt uchwały
dotyczy wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i
Rolnictwa Rady Gminy Głowno. Dodał, że zgodnie ze Statutem Gminy Głowno
jeden wiceprzewodniczący Rady jest również przewodniczącym Komisji
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu
i
Rolnictwa.
Stwierdził,
że
wiceprzewodniczącym Rady został wybrany Radny Mieczysław Dałek i w
związku z tym w projekcie uchwały jest on wskazany.
Zapytał, kto jest za kandydaturą Radnego Mieczysława Dałka na
przewodniczącego omawianej Komisji.
W głosowaniu 14 radnych opowiedziało się za kandydatura Radnego Dałka, przy
1 głosie „wstrzymującym się”.
Wobec powyższego przewodniczący Rady odczytał a następnie poddał pod
głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Głowno
jednogłośnie – 15 głosami „za”, na 15 radnych obecnych na sesji i biorących
udział w głosowaniu (uchwała - zał. nr 10 do protokołu).
Ad. pkt 12.
Następny z rozpatrywanych przez Radę projektów uchwał dotyczył
powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy
Głowno.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w w/w sprawie z nazwiskami
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radnych proponowanych do składu Komisji pytając kolejno, czy wyrażają oni
zgodę.
Wszyscy radni wyrazili zgodę na pracę w tej komisji.
Wobec powyższego przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Głowno jednogłośnie – 15
głosami „za”, na 15 radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu
(uchwała - zał. nr 11 do protokołu).
Ad. pkt 13.
Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny projekt uchwały dotyczy
wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności.
Poinformował radnych oraz pozostałych uczestników sesji, że sytuacja jest
analogiczna jak z wyborem przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Rolnictwa. Powiedział, że również w tym przypadku drugi wybrany
wiceprzewodniczący Rady jest przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Praworządności i w związku z tym koniecznym jest zmiana podstawy
prawnej (zmiany paragrafu Statutu Gminy).
Zapytał radcy, czy w tym przypadku trzeba przegłosować autopoprawkę w tej
sprawie i po potwierdzeniu zarządził głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła autopoprawkę jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Następnie po wyrażeniu zgody na kandydowanie radnej Beaty Soczyńskiej
poddał pod głosowanie uchwałę w w/w sprawie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności 14 głosami „za”, przy 1
„wstrzymał się”, na 15 radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu
(uchwała - zał. nr 12 do protokołu).
Ad. pkt 14.
Kolejny z rozpatrywanych przez Radę projektów uchwał dotyczył
powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy
Głowno.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w w/w sprawie z nazwiskami
radnych proponowanych do składu Komisji pytając kolejno, czy wyrażają oni
zgodę.
Wszyscy radni wyrazili zgodę na pracę w tej komisji.
Wobec powyższego przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno jednogłośnie – 15
głosami „za”, na 15 radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu
(uchwała - zał. nr 13 do protokołu).
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Ad. pkt 15.
Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec poinformował zebranych, że
następny projekt, dotyczy przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głowno.
Poproszona o wyjaśnienia do projektu uchwały Sekretarz Gminy Jolanta Szkup
powiedział, że zgodnie z obecnie obowiązującym prawem rada gminy
zobowiązana jest do przyjęcia i przesłania projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy do dyrektora regionalnego
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do zaopiniowania.
Omówiła zasady i terminy opracowania regulaminu.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że projekt regulaminu został
opracowany i przesłany radnym w czerwcu br. Dodał, że radni nie wnieśli do
niego uwag i zastrzeżeń.
Zapytał, czy może nie czytać całego projektu uchwały w tej sprawie i po
uzyskaniu zgody radnych poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głowno 14
głosami „za”, przy 1 „wstrzymał się”, na 15 radnych obecnych na sesji i biorących
udział w głosowaniu (uchwała - zał. nr 14 do protokołu).
Ad. pkt 16.
Kolejny projekt uchwały nad którym radni obradowali dotyczył powołania
Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy Głowno.
Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec stwierdził, że w skład tej komisji
wchodzili przewodniczący komisji stałych i tak jest również w projekcie
przedłożonej uchwały.
Radca prawny zasugerowała przewodniczącemu zgłoszenie autopoprawki dot.
zmian w podstawie prawnej uchwały.
Przewodniczący zgłosił autopoprawkę odnośnie zmian w podstawie prawnej
projektu uchwały.
Głosowanie nad autopoprawką – 15 głosów „za”.
Wobec powyższego przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji ds.
Koordynacji Prac Organów Rady Gminy Głowno jednogłośnie – 15 głosami „za”,
na 15 radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu (uchwała - zał.
nr 15 do protokołu).
Ad. pkt 17.
W tym punkcie obrad Rada rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie
ustalenia diet dla przewodniczącego i radnych Rady Gminy Głowno.
Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec powiedział, że do uchwały
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wprowadzono konkretne kwoty, aby uchwała była pełna. Dodał, że radni mogą
składać inne propozycje odnośnie wysokości diet, ale zaproponowana jest połową
kwoty, która zgodnie z ustawą może być przyznana radnym.
Radny Andrzej Jankowski zapytał o wysokość diet, które pobierali radni
poprzedniej kadencji.
Przewodniczący odpowiedział, że przewodniczący miał 1200 zł, przewodniczący
komisji 480 zł i radni 450 zł (miesięczny ryczałt).
Radny Piotr Kałuża zgłosił wniosek formalny, aby wysokość diety pozostała na
poziomie pobieranym przez radnych poprzedniej kadencji.
Przewodniczący przed głosowaniem ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie poddał pod głosowanie wniosek formalny Radnego Kałuży.
Rada Gminy Głowno w głosowaniu odrzuciła wniosek Radnego Piotra Kałuży –
5 głosów „za” wnioskiem, 10 „przeciw”.
Radny Łukasz Łukasik stwierdził, że będąc przewodniczącym Rady poprzedniej
kadencji uważał, że diety są za niskie, bo w okolicznych gminach są one wyższe.
Dodał, że według niego radny jednak pracuje również poza posiedzeniami Rady
i komisji, musi się przygotować do tych posiedzeń, aby np. wiedzieć za czym
głosuje. Powiedział, że nie jest to dieta za ilość wypitych kaw czy herbat.
Radny Piotr Kałuża zwracając się do Radnego Łukasika stwierdził, że nie wie,
czy radny pamięta rozmowę z początku poprzedniej kadencji, gdzie mówił, że
można pracować w Radzie za darmo, ewentualnie tylko za ryczałt za paliwo.
Radny Jankowski zauważył, że bycie radnym nie jest obowiązkowe.
Więcej pytań i uwag nie było.
Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec odczytał a następnie poddał projekt
uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie ustalenia diet dla
przewodniczącego i radnych Rady Gminy Głowno 10 głosami „za” i 5 „przeciw”,
na 15 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w glosowaniu (uchwała
- zał. nr 16 do protokołu).
Ad. pkt 18.
Następny projekt, który rozpatrzyła Rada dotyczył ustalenia wynagrodzenia
wójta Gminy Głowno.
Przewodniczący Rady omówił składowe wynagrodzenia wójta w przedłożonym
projekcie uchwały a następnie zgłosił autopoprawkę odnośnie obniżenia dodatku
specjalnego z wysokości 40% do 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego. Powiedział, że zawsze lepiej jest podwyższać
wynagrodzenie niż obniżać.
Radny Piotr Kierus oraz Radna Marzena Doardo byli zdania przeciwnego do
wniosku przewodniczącego Rady.
Radny Łukasz Łukasik poparł wniosek przewodniczącego Rady wskazując na
wynagrodzenie Burmistrza 15 tysięcznego Miasta Głowno i wynagrodzenie wójta
Gminy Głowno mającej ok 4500 mieszkańców.
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Przewodniczący Rady poddał swój wniosek w sprawie obniżenia dodatku
funkcyjnego z 40 do 20 %.
Rada Gminy Głowno poparła wniosek przewodniczącego w tej sprawie – 9
głosów „za” wnioskiem, 5 „przeciw” i 1 „wstrzymał się”.
Radny Łukasik powiedział, że uważa przyjęty wniosek za słuszny, bo
przeciwnym razie Rada zabrałaby sobie możliwość podwyższenia wynagrodzenia
wójtowi za jakieś specjalne osiągnięcia.
Przewodniczący Rady poparł zdanie Radnego Łukasika dodając, że w takim
przypadku sam będzie głosował za podwyższeniem wynagrodzenia.
Radny Piotr Kałuża zauważył, że ze słów przewodniczącego i jego przedmówcy
wynika, że jeżeli wójt będzie dobrze pracował, to będzie podwyżka, czyli wójt
nie pracuje dobrze.
Przewodniczący odparł, że on tego nie powiedział. Dodał, że zaczynamy od zera,
pracujemy jak najlepiej na rzecz Gminy Głowno i jej mieszkańców.
Więcej uwag nie było.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w w/w sprawie z autopoprawką
a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Głowno 10 głosami „za”, 5 „przeciw”, na 15 radnych uczestniczących w
sesji i biorących udział w glosowaniu (uchwała - zał. nr 17 do protokołu).
Ad. pkt 19.
Przechodząc do następnego punktu porządku obrad przewodniczący Rady
powiedział, że projekty uchwał dot. zmian w budżecie gminy Głowno, które będą
rozpatrywane radni otrzymali na poprzedniej sesji.
Radny Michał Wójcik zgłosił wniosek formalny o 10 minutowa przerwę.
Wniosek w głosowaniu nie przeszedł – 7 głosów „za” wnioskiem, 7 „przeciw”, 1
głos „wstrzymał się”.
W dyskusji nad pierwszym projektem uchwały głos zabrał Radny Łukasz
Łukasik. W swoim wystąpieniu zarzucił brak celowości zmniejszenia rezerwy o
całe 20 tys. zł, proponował, aby z rezerwy wziąć tylko 5 000 zł na zakup
motopompy a 15 000 zostawić. Zgłosił w tej sprawie wniosek formalny.
Przewodniczący Rady poddał wniosek formalny Radnego Łukasika pod
głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła wniosek Radnego Łukasika 10 głosami „za”, 3
„przeciw” i 2 „wstrzymującymi się”.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w w/w sprawie z
wprowadzona zmianą pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy
Głowno 10 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 1 „wstrzymał się” - na 15 radnych
uczestniczących w sesji i biorących udział w glosowaniu (uchwała - zał. nr 18 do
protokołu).
Przewodniczący Rady przystąpił do procedowania projektu uchwały w sprawie
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zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok (dot. przeniesienia 55 000 zł do
działu 400 rozdział 40002 Dostarczanie wody – oznaczona nr 2).
Radny Łukasik poinformował zebranych, że będzie przeciw tej uchwale,
ponieważ według niego jest w budżecie rezerwa celowa w wysokości 15 000 zł i
rezerwa ogólna w wysokości 75 000 zł z których można środki przenieść na ten
cel, a nie zabierać z działu 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Po tej
wypowiedzi wywiązała się dyskusja pomiędzy Skarbnikiem Gminy a Radnym
Łukasikiem, w której każda ze stron pozostała przy swoim zdaniu.
Przewodniczący Rady po zamknięciu dyskusji poddał pod głosowanie projektu
uchwały w w/w sprawie.
Rada Gminy Głowno nie przyjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Głowno na 2018 rok głosując 6 głosów „za”, 9 „przeciw”.
Następnie przewodniczący Rady przechodząc do rozpatrzenia kolejnego projektu
uchwały w sprawie zmian budżetu (oznaczonego nr 3) zgłosił autopoprawkę z
uwagi na fakt niepodjęcia uchwały przenoszącej 55 000 zł z działu 600.
Rada Gminy Głowno przyjęła autopoprawkę przewodniczącego 10 głosami „za,
1 „przeciw” i 4 „wstrzymującymi się”.
Radny Michał Wójcik poprosił o wyjaśnienia dot. zwiększenia wydatków dziale
900 paragraf Zakup usług pozostałych o kwotę 253 555 zł.
Wójt Marek Jóźwiak wyjaśnił, że jest to wykonanie wyroku sądu, który nałożył
taką karę na rzecz Związku Bzura.
Radny Łukasik wyjaśnił dokładnie jak wyglądała ta sprawa.
Radny Wójcik zapytał, dlaczego Gmina nie płaciła składek inwestycyjnych.
Wójt odparł, że była to składka inwestycyjna a żadnych inwestycji Związek nie
robił, nie było nawet projektu i dlatego uważa, że postąpił słusznie.
Radny Wójcik zaproponował, aby podjąć tą uchwałę, żeby zamknąć temat
Związku Bzura.
Radny Łukasik stwierdził, że nikt nie kwestionuje wyjścia Gminy Głowno ze
związku, ale jeżeli byliśmy w Związku, to dlaczego nie płaciliśmy tej składki
skoro umowa nie została rozwiązana. Dodał, że druga sprawa, dlaczego
wystąpiliśmy w tej sprawie na drogę sądową, dlaczego nie dogadaliśmy się ze
Związkiem w tej sprawie. Powiedział, że trzecia sprawa to, dlaczego nie
zabezpieczyliśmy w budżecie kwoty na ewentualnie niekorzystny wyrok w tej
sprawie. Stwierdził, że w związku z tym proponuje zdjąć w tej uchwale z działu
900 kwotę 208 555 zł a zapłacić za odpady z rezerwy ogólnej.
W dalszej dyskusji dyrektorzy szkół wyjaśniali, dlaczego środki, które
przeznaczyli na płace muszą wrócić do rozdziału Zakup usług remontowych.
Radny Łukasik stwierdził, że przedłożone Radzie projektu uchwał w sprawie
zmian w budżecie nie były rozpatrywane na komisjach stałych i pewnie dlatego
jest taka burzliwa dyskusja.
Przewodniczący Rady zapytał radcę prawnego UG Głowno, czy może uchwały
oznaczone numerami 3, 4 i 5 skierować do rozpatrzenia Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa. Dając radcy czas na zastanowienie się
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ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.
Salę obrad za zgodą przewodniczącego Rady opuścił Radny Piotr Kierus.
Po przerwie ogłosił koniec dyskusji odnośnie projektu uchwały, w którym
zwiększa się wydatki o kwotę 253 555 zł a następnie poddał projekt uchwały w
tej sprawie pod głosowane.
Rada Gminy Głowno odrzuciła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy
Głowno na 2018 rok głosując 6 „za”, 8 „przeciw” (na 14 radnych uczestniczących
w sesji i biorących udział w głosowaniu).
Przewodniczący Rady przechodząc do rozpatrzenia kolejnego projektu chwały w
sprawie zmian w budżecie na 2018 rok (oznaczonego nr 4) stwierdził, że po
odrzuceniu 2 poprzednich uchwał zmienią się radykalnie załączniki w dwóch
następnych projektach uchwał. Dodał, że jego propozycja jest taka, aby Komisja
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa po zmianie załączników
dokładnie te projekty rozpatrzyła.
Poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Głowno na 2018 rok (nr 4).
Rada Gminy Głowno odrzuciła w/w uchwałę 4 głosów „za”, 8 „przeciw”, 2
„wstrzymał się” (na 14 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w
głosowaniu).
Przewodniczący Rady powiedział, że w następnym projekcie uchwały w sprawie
zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok (oznaczonym nr 5) jest podobna
sytuacja, jak w poprzedniej.
Poddał przyjęcie uchwały w/w sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno odrzuciła w/w uchwałę 2 głosów „za”, 8 „przeciw”, 4
„wstrzymał się” (na 14 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w
głosowaniu).
Ad.20.
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.
Radna Dorota Kulawczyk odniosła się do sprawy, jaka się wydarzyła we wsi
Koźle, gdzie spaliły się budynki gospodarcze wraz z dobytkiem w jednym z
gospodarstw. Zwróciła się do zebranych oraz za ich pośrednictwem do
mieszkańców gminy Głowno o wsparcie dla tej rodziny np. w formie paszy dla
zwierząt, nawozów.
Radny Andrzej Jankowski zapytał, czy Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) mogą
liczyć na jakąś pomoc finansową z Gminy lub granty.
Wójt Marek Jóźwiak odpowiedział, że będzie chciał zorganizować spotkanie z
członkiniami KGW, aby wyjaśnić im, jak należy starać się o środki po zmianie
ustawy dot. Kół Gospodyń Wiejskich.
Radna Marzena Doardo poinformowała zebranych, że przedstawiciel ARiMR
chciałby przyjechać na sesję Rady, aby właśnie te sprawy omówić.
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Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec stwierdził, że ma nr telefonu do tej
osoby i skontaktuje się z nim.
Radna Doardo zaapelowała do radnych, aby przy podejmowaniu uchwał mieli na
uwadze to, o czym mówiła Radna Kulawczyk, czyli pożar gospodarstwa, jaki
może się niespodziewania wydarzyć wszędzie.
Radny Łukasz Łukasik zauważył, że rezerwa ogólna nie jest na takie cele (pomoc
dla pogorzelców). Dodał, że na takie zdarzenia jest rezerwa na zrządzanie
kryzysowe.
Radny Michał Wójcik zgłosił wniosek, aby Rada dokonała objazdu Gminy w celu
zapoznania się z nią i to jeszcze w tym roku.
Sekretarz Gminy odparła, że takie objazdy komisje oraz Rada miała i pewno one
będą jeszcze zaplanowane w planach pracy.
Kierownik GOPS Edyta Kaczmarska odniosła się sprawy projektu uchwały, w
której miały być rozdysponowane środki na Pomoc społeczną a która nie została
rozpatrzona przez Radę.
Przewodniczący Rady powiedział, że została odrzucona, ale Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa powinna ją „rozpracować”.
Radny Łukasik przeprosił Panią Kierownik GOPS za niepodjęcie tej uchwały
dodając, że jest rezerwa z czego można skorzystać w tym przypadku. Dodał, że
jest w ustawie o samorządzie gminnym art. 20 ust. 3 o trybie zwołania sesji, z
którego można skorzystać i na tak zwołanej sesji przenieść środki.
Wójt Marek Jóźwiak zapytał Radnego Łukasika, czy wie kto odpowiada za
gospodarkę finansową Gminy.
Radny Łukasik odpowiedział, że wójt.
Wójt zauważył, że jak widać radny dobrze wie o tym. Zwrócił uwagę radnego na
fakt, że w zmianach budżetu, które on może proponować nigdy nikogo nie
preferuje, czy to jest GOPS, czy Urząd Gminy i tak będzie dopóki sprawować
będzie funkcję wójta. Odpowiadając na pytanie, jak odbiera obniżenie pensji
przez Radę powiedział, że chyba nikt nie lubi jak mu się obniża wynagrodzenie.
Stwierdził, że on może mniej zarabiać, ale odnośnie wynagrodzenia
pracowników, to on jest pracodawcą i to on je ustala. Przechodząc do spraw
bieżących powiedział, że bardzo trudna sytuacja jest odnośnie zimowego
utrzymania dróg, ponieważ nikt się nie zgłosił do przetargu. Poinformował
zebranych, że nie został jeszcze wyłoniony kandydat na objęcie stanowiska ds.
infrastruktury technicznej, ale uważa, że w przyszłym tygodniu to się stanie.
Przewodniczący Rady zapytał wójta do kiedy składa się oferty na odbiór i
zagospodarowanie odpadów.
Wójt odpowiedział, że do wtorku (4 grudnia br.). Poinformował zebranych, że
unieważnił pierwszy przetarg, bo zaoferowana kwota była dwukrotnie wyższa niż
przed dwoma laty. Dodał, że na dzień dzisiejszy jeszcze nikt nie złożył oferty.
Przechodząc innych spraw powiedział, że w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego (RPO) z projektu „Nasze szkoły – nasza przyszłość – wsparcie
szkół podstawowych w Gminie Głowno” otrzymamy dofinansowanie w
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wysokości 766.641,70 zł.
Przewodniczący Rady zauważył, że było zaplanowane 45 000 zł na zakup
komputerów dla szkół, ale w tej sytuacji sugeruje przekazać te środki szkołom na
jakieś inwestycje.
Sołtys wsi Wola Lubiankowska Pani Genowefa Jankowska powiedziała, że
przysłuchuje się obradom i nie może już tego słuchać. Dodała, że są ciągłe ataki
na wójta, ale kto wybrał wójta – mieszkańcy. Zwracając się do radnych
powiedziała, że przysięgali działać dla dobra gminy, ale tego nie widać, bo są
skłóceni. Zapytała, gdzie jest kwartalnik, którego wydawanie decyzją Rady
zostało wstrzymane.
Przewodniczący Rady odnosząc się do sprawy kwartalnika powiedział, że był
wstrzymany tylko na czas wyborów, już na drugi dzień po mógł się ukazać i to
jest pytanie do władz Gminy. Przechodząc do sprawy ataków na wójta
powiedział, że jeżeli byłby przeciwny wójtowi, to nie proponowałby dla niego
maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Dodał, że dlatego również
zaproponował, aby projekty uchwał budżetowych rozpatrzyły komisje.
Radna Iwona Dałek odnosząc się do słów Pani sołtys powiedziała, że zdaje sobie
sprawę, że wójt został wybrany przez mieszkańców Gminy, ale radnych też
wybrali mieszkańcy tej Gminy. Zauważyła, że część sołtysów otrzymała przed
wyborami nagrody finansowe. Zapytała, czy ktoś z tych osób zrzekł się tych
nagród lub przekazał je na cele charytatywne.
Sołtys wsi Dąbrowa Tadeusz Krysztofczyk powiedział, że 41 lat jest sołtysem i
teraz wypomina się jemu nagrodę za tyle lat pracy a także mówi się, że to w
ramach kampanii wyborczej.
Radna Marzena Doardo zaapelowała, aby nie robić podziałów między Radą a
sołtysami.
Sołtys wsi Wola Zbrożkowa Piotr Charusta zwracając się do Radnej Kulawczyk
odnośnie pomocy rodzinie z Koźla powiedział, że jest to dobra sprawa, ale według
niego ze zbożem i paszą może być kłopot, bo dochodzi transport i dlatego może
by przekazać jakieś pieniądze.
Sołtys wsi Popów Głowieński Mirosław Rzeźnik zgłosił wójtowi problem
rolników z odbiorem folii rolniczych.
Radny Dąbek Eligiusz zwrócił się z prośbą do przewodniczącego Rady, aby sesje
nie odbywały się po południu, bo koliduje to z pracą rolników.
Sołtys wsi Kadzielin Elżbieta Michalak poprosiła o przekazywanie sołtysom przy
zawiadomieniu o sesji porządku obrad.
Więcej pytań, uwag i wniosków nie było.
Wobec powyższego oraz wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący
Jarosław Chałubiec o godz. 2007 zakończył II sesję Rady Gminy Głowno.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządził:
Obradom przewodniczył:
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