Głowno, dn. 27 grudnia 2018 r.
OR.0002/4/18

Protokół nr IV/2018
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 27 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 – 13
I.

Obecni:
- radni Rady Gminy Głowno według załączonej listy obecności (zał. nr
1 do protokołu),
- Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak,
- Sekretarz Gminy Głowno Jolanta Szkup,
- Skarbnik Gminy Głowno Cezara Stokowska,
- Radca prawny UG Głowno Justyna Krawczyk,
Ponadto w sesji uczestniczyli:
- sołtysi z Gminy Głowno zgodnie z załączoną kopią listy obecności
(zał. nr 2 do protokołu),
- dyrektor zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie Głowieńskim
Krzysztof Fortuna,
- 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na
2018 rok:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na
2018 rok,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno
na 2018 rok,
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023.
6. Sprawy różne.
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Ustalenia.
Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Jarosław Chałubiec o godz. 1520
otworzył IV w obecnej kadencji sesję Rady i po powitaniu obecnych oświadczył,
że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (na ustawową
liczbę 15 radnych), co pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Przeprosił zebranych za opóźnienia w rozpoczęciu sesji wyjaśniając, że po
wcześniejszym posiedzeniu Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy
Głowno koniecznym było wydrukowanie poprawionych projektów uchwał i stąd
ta zwłoka.
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 IV sesji jednogłośnie – 13 głosami
„za”, na 13 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.
Ad. pkt 3.
W tym punkcie porządku obrad radni przystąpili do rozpatrzenia dwóch
projektów uchwał dotyczących zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na
2018 rok.
1)
Pierwszy z nich dotyczył zmian budżetu Gminy Głowno na 2018 rok.
Poproszona o wyjaśnienia do uchwały Skarbnik Gminy powiedziała, że zmiany
polegają na zwiększeniu budżetu Gminy Głowno na 2018 rok po stronie
dochodów i wydatków o kwotę 86 456 zł, w tym w rozdziale 40002 Dostarczanie
wody o kwotę 55 000 zł i w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami o kwotę
31 456 zł.
Pytań i uwag do przedłożonego projektu uchwały nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec poddał
projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu na 2018 rok 13
głosami „za”, na 13 radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu
(uchwałą - zał. nr 3 do protokołu).
2)
Drugi z rozpatrywanych projektów uchwał w tym punkcie dotyczył zmian w
budżecie Gminy Głowno na 2018 rok.
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Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w tym projekcie uchwały dokonuje się przeniesień
wydatków budżecie Gminy Głowno na 2018 rok pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami. Powiedziała, że zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i
wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 500 zł, i w dziale
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka
odpadami o kwotę 163 000 zł (razem 163 500 zł).
Radny Łukasz Łukasik zapytał Panią Skarbnik, czy deklaracja złożona na
posiedzeniu Komisji Koordynacyjnej, że dodatkowe 45 000 zł na gospodarkę
odpadami będzie przeniesione z rezerwy ogólnej jest aktualna.
Odpowiedzi udzielił wójt, który potwierdził, że 45 000 zł na gospodarkę
odpadami będzie przeniesione z rezerwy ogólnej.
Więcej pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
uchwały w w/w sprawie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy
Głowno na 2018 rok 13 głosami „za”, na 13 radnych obecnych na sesji i
biorących udział w głosowaniu (uchwałą - zał. nr 4 do protokołu).

Ad. pkt 4.
W tym punkcie porządku obrad Rada rozpatrzyła projekt uchwały w
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec poprosił Panią Edytę Kaczmarską,
kierownika GOPS o wyjaśnienia do uchwały.
Pani Kaczmarska powiedziała, że z dniem 01.01.2019 r. weszła w życie uchwała
Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w domu i w szkole” 2019-2023.
Dodała, że Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości
1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 792 zł dla osoby w rodzinie ( 150
% kryterium ustawowego z ustawy o pomocy społecznej). Poinformowała
zebranych, że Gmina może udzielać wsparcia osobom osiągającym takie dochody
tylko w przypadku podwyższenia kryterium dochodowego do tego poziomu,
zatem wdrożenie Programu i uzyskania dotacji wymaga podjęcia proponowanej
uchwały.
Wójt Marek Jóźwiak zapytał, czy kwoty kryterium dochodowego podane są netto,
czy brutto.
Pani Kaczmarska odpowiedziała, że są to kwoty netto.
Więcej pytań nie było.
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Wobec powyższego przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej 13 głosami „za”, na 13 radnych obecnych na sesji i biorących udział
w głosowaniu (uchwałą - zał. nr 5 do protokołu).
Ad. pkt 5.
Ostatni z rozpatrywanych przez Radę projektów uchwał dotyczył
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w domu i w szkole”
na lata 2019-2023.
Przewodniczący Rady poprosił kierownika GOPS o wyjaśnienia do tego projektu
uchwały.
Pani Edyta Kaczmarska, kierownik GOPS w Głownie powiedziała, że przyjęty
przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program ,,Posiłek w domu i w szkole”
na lata 2019-2023 ma na celu ograniczenie m.in. zjawiska niedożywiania dzieci i
młodzieży. Dodała, że Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w
szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy w formie
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych tj. posiłek. Poinformowała
zebranych, że ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji
programów osłonowych w zasięgu gminnym i w związku z powyższym podjęcie
stosownej uchwały jest uzasadnione.
Przewodniczący Rady przed poddaniem tego projektu uchwały pod głosowanie
poinformował radnych, że Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przesłał do rad gmin woj. łódzkiego pismo
wyjaśniające, że gminne programy osłonowe „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023 nie są aktami prawa miejscowego i nie podlegają ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dodał, że dlatego też mając to
na uwadze należy przyjąć poprawkę do tego projektu uchwały polegającą na
usunięciu z § 4 uchwały zapisu o publikacji jej w Dzienniku Urzędowym Woj.
Łódzkiego.
Poddał pod głosowanie poprawkę do projektu rozpatrywanej uchwały.
Rada Gminy przyjęła zaproponowaną poprawkę 13 głosami „za”, na 13 radnych
obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu.
Następnie przewodniczący Jarosław Chałubiec poddał pod głosowanie projekt
uchwały w w/w sprawie pod głosowanie (z przyjętą poprawką).
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023 13 głosami
„za”, na 13 radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu (uchwała
- zał. nr 6 do protokołu).
Ad. pkt 6.
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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.
Wójt Marek Jóźwiak powiedział, że bardzo go cieszy fakt, że radni podjęli
uchwały dotyczące zmian w budżecie a szczególnie w zakresie przesunięcia
środków na odbiór odpadów komunalnych.
Radny Piotr Kałuża poinformował wójta o zarwanej studzience na drodze w
Domaradzynie, przy skrzyżowaniu w stronę Bronisławowa.
Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne życząc
wszystkim m.in. dużo optymizmu na nowy rok.
Wójt Marek Jóźwiak poruszył kwestię zwołania sesji na dzień 31 grudnia br.
Przewodniczący Rady zasugerował aby wójt w tej sprawie skorzystał z art. 20 ust
3 ustawy o samorządzie gminnym.
Więcej pytań, uwag i wniosków nie było.
Wobec powyższego oraz wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący
Jarosław Chałubiec o godz. 1540 zakończył IV 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)
Wydruk głosowań załączono do protokołu.
Protokół sporządził:
Obradom przewodniczył:
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