Głowno, dn. 20 grudnia 2018 r.
OR.0002/3/14

Protokół nr III/2018
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 20 grudnia 2018 roku
w sali Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych
w dniu odbycia sesji – 15
Liczba radnych obecnych – 12
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. księgowości budżetowej w UG Głowno Marzena Wójcik,
- insp. ds. księgowości budżetowej w UG Głowno Agnieszka
Michalska,
- 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,
- reporter „Wieści z Głowna i Strykowa” Elżbieta WoldanRomanowicz
II.

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie
od ostatniej sesji..
5. Informacja Wójta Gminy Głowno z działalności między sesjami
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Głowno na 2018 rok:
a) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno
na 2018 rok (dostarczanie wody),
b) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno
na 2018 rok (oświata i odpady),
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c) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno
na 2018 rok (energia elektryczna),
d) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno
na 2018 rok (administracja, GOPS i Rodzina).
e) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno
na 2018 rok (przeniesienia między działami rozdziałami…),
f) podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na
2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Głowno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Głowno na 2019 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
11.Przyjęcie planów pracy komisji stałych i Rady Gminy Głowno na
2019 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2019 rok.
13.Podsumowanie działalności Rady w 2018 roku.
14.Sprawy różne.
Ustalenia.
Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Jarosław Chałubiec o godz. 805
otworzył III w obecnej kadencji sesję Rady i po powitaniu obecnych oświadczył,
że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych (na ustawową
liczbę 15 radnych), co pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Poinformował zebranych, że nie można uruchomić elektronicznego systemu do
głosowania i dlatego każde głosowanie będzie imienne.
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 przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
porządku obrad.
Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad III sesji jednogłośnie – 12 głosami
„za”, na 12 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu
(lista imienna głosowania – zał. nr 3).
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Ad. pkt. 3.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Jarosław Chałubiec stwierdził, że
protokół z II sesji odbytej w dniu 30 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 II sesji
Rady Gminy Głowno pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z II sesji 12 głosami „za”- na 12 radnych
uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (lista imienna
głosowania – zał. nr 4) .
Ad. pkt 4.
Informację z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Praworządności przedstawiła przewodnicząca tej Komisji Radna Beata
Soczyńska. Poinformowała zebranych, że jej Komisja pierwsze swoje
posiedzenie odbyła w dniu 12 grudnia 2018 roku i w posiedzeniu uczestniczyło
6 członków Komisji a także Wójt Gminy Głowno, Sekretarz i Skarbnik Gminy
Głowno oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.
Dodała, że w pierwszym punkcie posiedzenia Komisja pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na 2019 rok, który omówiła
kierownik GOPS. Powiedziała, że Pani Kierownik omówiła również oba
programy z tego projektu uchwały. Poinformowała zebranych, że w drugim
punkcie posiedzenia dokonała podsumowania działalności Komisji w 2018 roku
a w trzecim członkowie Komisji wypracowali projekt planu pracy Komisji na
2019 rok. Dodała, że w „sprawach różnych” wójt poruszał sprawy związane z
funkcjonowaniem gminy, m.in. sprawę przetargu na odbiór odpadów
komunalnych, ofert ma wyłapywanie bezpańskich psów i prośby wójta Gminy
Bielawy o podłączenie miejscowości Waliszew do naszego wodociągu.
Pytań i 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 posiedzenie
w dniu 10 grudnia 2018 roku i w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji
a ponadto Wójt Gminy Głowno, Sekretarz Gminy Głowno, Skarbnik Gminy
Głowno oraz pracownicy UG Głowno zajmujący się odbiorem odpadów i
gospodarką wodna a także prezes Gminnej Spółki Wodnej w Głownie.
Powiedział, że w pierwszym punkcie posiedzenia po zmianie porządku obrad
Komisja zapoznała się z propozycją wójta odnośnie stawek za odbiór odpadów
komunalnych. Dodał, że po dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała stawki
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zaproponowane przez wójta, 11 zł za odpady segregowane i 18 za zmieszane.
Poinformował zebranych, że w drugim punkcie posiedzenia Skarbnik Gminy
omówiła projekty 2 uchwał dot. zmian w budżecie, które będą procedowane na
obecnej sesji. Dodał, że w trzecim punkcie posiedzenia Komisja zapoznała się z
informacją nt. wykonania w roku bieżącym konserwacji i napraw urządzeń
melioracyjnych a także dokonała oceny tych prac (komisja nie wniosła
zastrzeżeń). Powiedział, że czwartym punkcie posiedzenia przedstawił
informację o działalności Komisji w 2018 roku a w piątym Komisja opracowała
i przyjęła swój plan pracy na 2019 rok.
Uwag i pytań odnośnie przedstawionej informacji nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu
przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
Radna Iwona Dałek, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej poinformowała
zebranych, że jej Komisja obradowała również w dniu 12 grudnia br., na którym
w punkcie pierwszym zapoznała się ze stanem realizacji i rozliczeń inwestycji
przeprowadzonych w 2018 roku a w następnym opracowała swój plan pracy na
2019 rok. Dodała, że nowością w pracy Komisji będzie powołanie zespołów
kontrolnych, które będą przeprowadzały kontrole w wyznaczonym zakresie a
posiedzenia Komisji planowane są raz na kwartał. Dodała, że na posiedzeniu
Komisji zespoły kontrolne będą przedstawiały protokoły pokontrolne.
Powiedziała, że w „sprawach różnych” omawiano projekty uchwał w sprawie
zmian w budżecie, które będą rozpatrzone na sesji a także poruszano tematy dot.
odbioru odpadów, prośby wójta Gminy Bielawy o podłączenie miejscowości
Waliszew do naszego wodociągu, zmian w Statucie Gminy Głowno.
Pytań i uwag odnośnie przedstawionej informacji z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej nie było. Wobec powyższego przewodniczący Rady będący również
przewodniczącym Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy
przedstawił informację z jej prac. Powiedział, że odbyła ona swoje posiedzenie w
dniu 14 grudnia br. i jak to ma w planie pracy zajęła się głównie przygotowaniem
obecnej sesji Rady. Dodał, że omówiono także projekty uchwał, które będą w
dniu dzisiejszym procedowane a wójt omówił sprawy i problemy, z którymi
spotkał się w czasie pełnienia swoich obowiązków.
Bez pytań i uwag odnośnie przedstawionej informacji.
Ad. pkt 5.
Wójt Marek Jóźwiak na wstępie poinformował zebranych, że w dniu
wczorajszym zmarł znany i lubiany nauczyciel, trener i wspaniały człowiek
Tomasz Szcześniak. Poprosił zebranych o uczczenie jego pamięci minutą ciszy.
Wszyscy zgromadzeni powstali i uczcili zmarłego chwilą ciszy.
Następnie wójt Marek Jóźwiak przedstawił zebranym informację o swojej
działalności w okresie od 14 listopada 2018 r. szczegółowo omawiając spotkania,
w których uczestniczył (zał. nr 5 do protokołu).
Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.
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Ad. pkt 6.
Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec zapytał, czy ktoś z radnych ma
jakieś interpelacje lub zapytania.
Nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady poinformował zebranych, że następną
sesję Rady Gminy Głowno zwołuje na dzień 27 grudnia br. na godz. 15 00 a
posiedzenie Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy Głowno na ten
sam dzień na godz. 1400.
Ad. pkt 7.
W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do rozpatrzenia 6 projektów
uchwał dot. zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2016 rok.
a) Pierwszy projekt uchwały dotyczył zmian w budżecie polegających na
przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.
Radny Łukasz Łukasik wypowiadając się w imieniu Klubu Radni dla Gminy
Głowno powiedział, że będą oni głosować przeciw tej uchwale, ponieważ
przenosi się 55 tys. zł na dostarczanie wody a jak wynika ze sprawozdań z
wykonania budżetów w ostatnich latach (kilku) zawsze była nadwyżka w tym
rozdziale i uważa, że tak samo będzie teraz i w związku z tym nie widzi potrzeby
zwiększania środków w tym rozdziale.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że temat ciągnie się od sierpnia i w związku z
tym budżet jest zablokowany. Dodała, że nie wiadomo jakie mamy środki,
występują braki w różnych działach budżetu, również w dostarczaniu wody.
Powiedziała, że radni przygotowali swoimi decyzjami piękne święta
pracownikom służb finansowych, bo mimo zapewnień, że 7 listopada będą
uwolnione środki z niewykonanej inwestycji drogowej do dnia dzisiejszego nie
zostało to zrobione.
Przewodniczący Rady zauważył, że plan dochodów z dostarczania wody to 570
tys. zł a przewiduje się, że będzie to ok. 700 tys. zł.
Skarbnik odparła, że ona nie może zwiększyć dochodów w tym rozdziale, bo nie
wiadomo ile to będzie na koniec roku i co będzie, jak dochód będzie mniejszy.
Radny Łukasik powiedział, że on jest za odrzuceniem tej uchwały, albo jej
zdjęciem z porządku obrad.
Sekretarz Gminy zauważyła, że tak naprawdę ta uchwała dot. niezapłaconych
rachunków za wodę Miastu Głowno.
Przewodniczący Rady stwierdził, że ludzie zapłacili za wodę i dlatego nie
rozumie tego, że nie ma pieniędzy.
Radca prawny UG Głowno Justyna Krawczyk powiedziała, że ze zdumieniem
przysłuchuje się tej dyskusji i ma wrażenie, że część radnych wchodzi w zakres
obowiązków skarbnika i wójta.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tej sprawie a następnie poddał projekt
uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
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Rada Gminy Głowno odrzuciła przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Głowno na 2018 rok głosując – 4 głosy „za” podjęciem uchwały, 7
„przeciw” i 1 „wstrzymał się”, na 12 radnych obecnych na sesji i biorących udział
w głosowaniu (projekt uchwały – zał. nr 6, lista imienna głosowania – zał. nr 7).
b) Kolejny projekt uchwały dotyczył zmian w budżecie Gminy Głowno na
2918 rok polegających na zwiększeniu wydatków w dziale Oświata i wychowanie
rozdział Szkoły podstawowe o 45 000 zł i w dziale Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska rozdział Gospodarka odpadami o kwotę 208 555 zł (razem
253 555 zł) i zmniejszeniu wydatków o taką samą kwotę w dziale Transport i
łączność rozdział Drogi publiczne gminne.
Radny Wójcik stwierdził, że 30 listopada na sesji wstrzymał się od głosu przy
procedowaniu tej uchwały, bo usłyszał, że środki na zapłacenie kary dla Związku
Bzura były zabrane z odpadów a teraz dowiaduje się, że jednak z oświetlenia
ulicznego.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że odpady i oświetlenie uliczne są w tym samym
dziale.
Radny Łukasik zgłosił wniosek, aby nie zwiększać środków w rozdziale
Gospodarka odpadami i te środki zostawić w dziale 600 tylko zwiększyć w
rozdziale Szkoły podstawowe o 45 000 zł.
Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnego Łukasika pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła wniosek Radnego Łukasika głosując – 8 „za”, 4
„przeciw” (zał. nr 8)
Po tym głosowaniu przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę w
obradach na wprowadzenie poprawki.
Po przerwie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w
w/w sprawie z wprowadzona poprawką.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy
Głowno na 2018 rok (z wprowadzona poprawką) 8 głosami „za”, 2 „przeciw i 2
„wstrzymał się” - na 12 radnych obecnych na sesji i biorących udział w
głosowaniu (uchwała – zał. nr 9 do protokołu, lista imienna głosowania – zał. nr
10).
c)
Następny z rozpatrywanych projektów uchwał w tym punkcie obrad dotyczył
zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków miedzy działami,
rozdziałami i paragrafami i zwiększeniu wydatków w dziale 900 Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska rozdział Oświetlenie uli, placów i dróg o kwotę
43 200 zł i o tą samą kwotę zmniejszeniu wydatków w dziale Transport i łączność
rozdział Drogi publiczne gminne.
Radny Łukasik wypowiadając się w imieniu Klubu Radni dla Gminy Głowno
powiedział, że radni z jego Klubu będą głosować za przyjęciem tej uchwały
ponieważ przenoszone są środki w miejsce wcześniej zabranych na zapłacenie
kary dla Związku Komunalnego Bzura.
Więcej uwag nie było.
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W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w w/w
sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy
Głowno na 2018 rok jednogłośnie – 12 głosami „za”, na 12 radnych obecnych na
sesji i biorących udział w głosowaniu (uchwała – zał. nr 11 do protokołu, lista
imienna głosowania – zał. nr 12).
d)
Kolejny projekt uchwały dotyczył zmian w budżecie Gminy Głowno
polegających na zwiększenia wydatków w dziale Administracja publiczna o
30 000 zł, w dziale Pomoc społeczna o kwotę 43 800 zł i w dziale Rodzina o
kwotę 6 200 zł, razem 80 000 zł a zarazem o tą kwotę zmniejszyć wydatki w
dziale Transport i łączność.
Radny Łukasz Łukasik zgłosił wniosek z poprawką, aby nie zwiększać wydatków
o 30 000 zł w dziale Administracja publiczna a o tą kwotę zwiększyć dział
Transport i łączność.
Wójt Marek Jóźwiak stwierdził, że on podtrzymuje, to co mówił na poprzedniej
sesji, że nie dzieli podmiotów, którym przekazywane są środki na lepszych i
gorszych.
Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnego Łukasika pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno poparła wniosek Radnego Łukasika głosując 8 głosów „za”,
4 „przeciw” (lista imienna głosowania – zał. nr13).
Następnie przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod
głosowanie (z przyjętą poprawką).
Rada Gminy Głowno podjęła uchwalę w sprawie zmian w budżecie Gminy
Głowno na 2018 rok 8 głosami „za”, 2 „przeciw” i 2 „wstrzymał się”, na 12
radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu (uchwała – zał. nr 14
do protokołu, lista imienna głosowania – zał. nr 15).
e)
Następny z rozpatrywanych przez Radę projektów uchwał dotyczył zmian
budżetu polegających na zwiększeniu wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo
o 5 000 zł, w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o
20 000 zł, w dziale Oświata i wychowanie o 26 900 zł i w dziale Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska o 60 000 zł (razem 111 900 zł) oraz
zmniejszeniu wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo o 12 500 zł, w dziale
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 16 700 zł, w
dziale Działalność Usługowa o 17 700 zł, w dziale Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa o 20 000 zł, w dziale Oświata i wychowanie o 45 000
zł (razem 111 900 zł).
Radny Łukasz Łukasik powiedział, że klub Radni dla Gminy Głowno zagłosują
za podjęciem tej uchwały.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy
Głowno na 2018 rok jednogłośnie – 12 głosami „za”, na 12 radnych obecnych na
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sesji i biorących udział w głosowaniu (uchwała – zał. nr 16 do protokołu, lista
imienna głosowania – zał. nr 17) ).
f)
Ostatni z rozpatrywanych w tej grupie projektów uchwał dotyczył zmian
budżetu Gminy Głowno na 2018 rok. W projekcie tym zwiększa się budżet po
stronie dochodów i wydatków o kwotę 111 000 zł – w dziale 400 zwiększa się
dochody i wydatki o kwotę 20 000 zł, w dziale 750 zwiększa się dochody o kwotę
1 300 zł, w dziale 754 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 18 000 zł, w dziale
756 zwiększa się dochody o kwotę 15 700 zł, w dziale 801 zwiększa się wydatki
o kwotę 7 000 zł, w dziale 900 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 56 000 zł
i również w tym dziale zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł.
Pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym przewodniczący po uzyskaniu zgody na nieczytanie
całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno
na 2018 rok 12 głosami „za” - na 12 radnych obecnych na sesji i biorących udział
w głosowaniu (uchwała – zał. nr 18 do protokołu, lista imienna głosowania – zał.
nr 19).
Ad. pkt 8.
W tym punkcie obrad Rada rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie Statutu
Gminy Głowno.
Poproszona o wyjaśnienia do projektu uchwały Sekretarz Gminy powiedziała, że
nadzór Wojewody zgłosił kilka zastrzeżeń do przyjętego już przez Radę Statutu
Gminy Głowno. Powiedziała, że nie do końca ze wszystkimi się zgadza, ale jeżeli
nadzór je zgłasza, to uważa, że należy je wprowadzić. Omówiła zmiany, które
należy wprowadzić.
Nie było pytań i uwag do projektu uchwały.
W związku z powyższym przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec po uzyskaniu
zgody na nieczytanie całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie Statutu Gminy Głowno 12 głosami „za”,
na 12 radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu (uchwała – zał.
nr 20 do protokołu, lista imienna głosowania – zał. nr 21).
Ad. pkt 9.
Następny projekt uchwały który rozpatrzyła Rada Gminy Głowno
dotyczył uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Głowno na 2019 rok.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Kierownik GOPS o kilka słów wyjaśnienia
w tej sprawie.
Pani Edyta Kaczmarska, kierownik GOPS w Głownie powiedziała, że projekt
uchwały był rozpatrzony przez Komisje Oświaty i został przez nią pozytywnie
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zaopiniowany. Dodała, że był również przesłany radnym do zapoznania się z nim
przed sesją, więc uważa, że nie ma potrzeby go omawiać. Powiedziała, że jeżeli
jednak ktoś ma pytania, to chętnie na nie odpowie.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady po uprzednim uzyskaniu zgody na
nieczytanie całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na 2019
rok 12 głosami „za”, na 12 radnych obecnych na sesji i biorących udział w
głosowaniu (uchwała – zał. nr 22 do protokołu, lista imienna głosowania – zał. nr
23).
Ad. pkt 10.
Następny projekt uchwały, nad którym pochyliła się Rada dotyczył
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki opłaty.
Wójt wyjaśnił, że radni otrzymali propozycje stawek przed sesją, były one
również dyskutowane na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Rolnictwa, na którym pozytywne zaopiniowano stawki 11 zł za odbiór odpadów
segregowanych i 18 zł za zmieszane.
Przewodniczący Rady powiedział, że on popiera te stawki. Zaapelował do
zebranych o przestrzeganie zasad zbiórki odpadów.
Wójty nawiązując do trudnej sytuacji w finansach Gminy powiedział, że od
września nie płacone są rachunki do firmy RS II za wywóz odpadów. Dodał, że
kwota do zapłaty, to ok. 160 tys. zł i w związku z tym być może firma ta nie
podpisze umowy z Gminą Głowno na odbiór odpadów komunalnych.
Bez pytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał a następnie poddał pod głosowanie projekt
uchwały w w/w sprawie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty 12 głosami „za”,
na 12 radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu (uchwała – zał.
nr 24 do protokołu, lista imienna głosowania – zał. nr 25).
Ad. pkt 11.
W tym punkcie obrad Rada przystąpiła do przyjęcia planów pracy Rady
oraz komisji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi lub pytania do
projektów planów pracy komisji stałych i Rady.
Nie było.
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W związku z powyższym przewodniczący poddał przyjęcie planu pracy Rady
Gminy Głowno, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa i
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła plany pracy jednogłośnie - 12 głosami „za”, na 12
radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu (plany pracy – zał. nr
26 do protokołu, lista imienna głosowania – zał. nr 27).
Ad. pkt 12.
Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym oraz Statutem Gminy Głowno plan pracy Komisji Rewizyjnej
zatwierdzany jest stosowną uchwałą Rady. Dodał, że w związku z tym
przygotowano projekt uchwały w tej sprawie. Zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi
lub propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Radna Marzena Doardo zapytała, dlaczego inne komisje mają swoje posiedzenia
co najmniej raz w miesiącu a Komisja Rewizyjna będzie obradować raz na
kwartał.
Przewodniczący stwierdził, że tak ustalono na posiedzeniu tej komisji.
Radna Iwona Dałek, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, że na
posiedzeniu przedstawiła szczegółowy plan pracy komisji, który składa się
głównie z kontroli. Dodała, że kontrole będą prowadzone cały czas a protokoły
pokontrolne będą omawiane na posiedzeniu komisji raz na kwartał.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący Rady po uprzednim uzyskaniu zgody na nieczytanie całego
projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej 9 głosami „za”, 1 „przeciw” i 2 głosami „wstrzymał się”, na
12 radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu (uchwała – zał. nr
28 do protokołu, lista imienna głosowania – zał. nr 29).
Ad. pkt 13.
Podsumowana działalności Rady w roku 2018 dokonał przewodniczący
Rady Jarosław Chałubiec (zał. nr 30 do protokołu). Następnie w imieniu swoim
oraz byłego przewodniczącego podziękował radnym za pracę w Radzie w ciągu
ostatniego roku oraz w całej kadencji 2014 – 2018.
Ad. pkt 14.
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 Mieczysław Dałek poinformował wójta o biegających po polach 5
niebezpiecznych psach. Powiedział, że zgłaszał już tą sprawę do pracownika UG
Głowno.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że przeglądając różnego rodzaju rankingi
zauważył, że jeden z nich pokazuje najniższe płace w ośrodkach pomocy
społecznej i ujęte jest tam Głowno. Dodał, że nie wie czy to dotyczy miasta czy
gminy.
Kierownik GOPS w Głownie Edyta Kaczmarska powiedziała, że jej pracownicy
nie narzekają na swoje zarobki.
Radny Michał Wójcik zapytał wójta, co zrobić w sytuacji, gdy jest weekend a
droga jest oblodzona i nieposypana.
Wójt odpowiedział, że w takim przypadku należy informację zgłosić do
pracownika, który tymi sprawami zajmuje się w UG Głowno lub bezpośrednio do
niego.
Sołtys wsi Kadzielin Elżbieta Michalak zgłosiła potrzebę zainstalowania lampy
oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym przy drodze krajowej nr 14.
Więcej pytań, uwag i wniosków nie było.
Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec złożył wszystkim obecnym na sesji
życzenia świąteczne. Następnie wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 1030
zakończył III sesję Rady Gminy Głowno.
Na tym protokół zakończono.
(pełny zapis transmisji sesji znajduje się na stronie internetowej pod adresem
www.crv.pl a w wersji elektronicznej do odsłuchu znajduje się w biurze Rady
Gminy Głowno)
Protokół sporządził:
Obradom przewodniczył:
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