Głowno, dn. 29 grudnia 2018 r.
OR.0002/5/18

Protokół nr V/2018
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 29 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,

II.

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na
2018 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 20182026.
5. Sprawy różne.

Ustalenia.
Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Jarosław Chałubiec o godz. 1000
otworzył V 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.
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.
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Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad V sesji jednogłośnie – 13 głosami
„za”, na 13 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.
Ad. pkt 3.
W tym punkcie obrad Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok. Przewodniczący Rady
Jarosław Chałubiec poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienia do projektu uchwały.
Skarbnik Gminy powiedziała, że jest to już ostatnia uchwała zmieniająca budżet
i dotyczy zmiany finansowania deficytu. Dodała, że w uchwale zwiększa się
dochody budżetu Gminy Głowno na 2018 rok o kwotę 50 000 zł a także zmniejsza
się przychody budżetu Gminy Głowno na 2018 rok z tytułu kredytów i pożyczek
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w
kwocie 538 537,12 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 215 000 zł.
Powiedziała, że w uchwale ustala się przychody budżetu Gminy Głowno na 2018
rok z tytułu wolnych środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 538 537,12 zł oraz na pokrycie deficytu w
kwocie 165 000 zł.
Radny Łukasz Łukasik zapytał Panią Skarbnik, w którym miejscu na ostatniej
sesji przedstawił złe wyliczenia. Dodał, że według niego takie same wyliczenia
zostały teraz przedstawione.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jego wyliczenia nie bilansowały się. Dodała,
że trzeba było najpierw uchwalić dochody na pokrycie deficytu i dodatkowo
przenieść środki z niewykonanej inwestycji drogowej na pokrycie wydatków
bieżących.
Radny Łukasik zapytał, co będzie z tymi 50 000 zł przychodu.
Skarbnik odpowiedziała, że brakuje nam jeszcze środków na pokrycie deficytu i
pójdą one na ten cel.
Przewodniczący Rady zauważył, że po tych wyliczeniach okazało się, że
planowany kredyt był niepotrzebny.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jeżeli byłby zaciągnięty kredyt, to inwestycja
drogowa w Mięsośni byłaby zrealizowana. Dodała, że kredyt musiałby być jednak
nie mniejszy niż 530 000 zł aby zrealizować tą inwestycję, pokryć wydatki
bieżące i spłacać kredyty.
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 zmian w budżecie Gminy
Głowno na 2018 rok 13 głosami „za”, na 13 radnych obecnych na sesji i biorących
udział w głosowaniu (uchwała – zał. nr 2 do protokołu).
Ad. pkt 4.
Przewodniczący Rady realizując porządek obrad poinformował zebranych, że
kolejny projekt uchwały przedłożony Radzie do rozpatrzenia dotyczy zmiany
2

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Głowno na lata 2018-2026.
Poproszona o wyjaśnienia Skarbnik Gminy powiedziała, że wieloletnia prognoza
finansowa składa się z prognozy finansowej i przedsięwzięć . Dodała, że obejmuje
ona okres roku budżetowego i co najmniej 3 kolejnych lat i nie może być jednak
to okres krótszy na jaki zaciągnięto zobowiązania i na jaki planuje się zaciągnąć
zobowiązania. Powiedziała, że zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w
zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów dokonano w związku z
urealnieniem budżetu z uwagi na dokonane w nim w ciągu 2018 roku zmiany
wprowadzone zarządzeniami wójta oraz uchwałami Rady Gminy Głowno.
Poinformowała, że zwiększono plan dochodów i wydatków, jak również
urealniono plan wydatków majątkowych a także przyjęto do realizacji nowe
zadania inwestycyjne (poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej
emisji w Gminie Głowno oraz modernizacja źródła ciepła w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej). Dodała, że w zał. nr 2 wykaz
przedsięwzięć został uaktualniony, zaplanowano przedsięwzięcia, które będą
realizowane w formie dwuletniej i podjęto decyzję o realizacji nowego
przedsięwzięcia pn. remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej
na drodze gminnej Władysławów Popowski – Mięsośnia.
Poinformowała zebranych, że Gmina Głowno w ciągu 2018 roku nie udzielała
żądnych gwarancji ani poręczeń.
Dyskusja.
Przewodniczący Rady zauważył, że prognozowane są dochody ze sprzedaży
majątku na lata 2019 (50 000 zł) i 2020 (40 000 zł) a następne lata nie są
zaplanowane. Zapytał, czy nie jesteśmy w stanie zaprognozować na dalsze lata,
czy nie planujemy już sprzedaży majątku.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że informację w tej sprawie ma od pracownika
merytorycznego i dotyczy ona tylko 2 lat. Dodała, że odnośnie następnych lat
trwają prace przy odzyskiwaniu majątku.
Przewodniczący Rady stwierdził, że będzie to zależało od tego, czy uda się coś
jeszcze odzyskać do sprzedania. Zapytał o ilość działek, które Gmina zamierza
sprzedać.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że na chwilę obecną są to działki w Albinowie i
Ostrołęce. Dodała, że trwają prace przy odzyskaniu działki w Antoniewie
(wycena).
Przewodniczący Rady zapytał o działkę w Domaradzynie, która miała być
wydzierżawiona.
Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie jest dzierżawiona.
Więcej pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w w/w
sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2018-2026
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13 głosami „za”, na 13 radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu
(uchwała – zał. nr 3 do protokołu).
Wójt Marek Jóźwiak podziękował radnym, za podjęcie obu uchwał, co jak
zauważył pozwoli na zamknięcie budżetu za 2018 rok.
Ad. pkt 5.
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.
Pytań, uwag i wniosków nie było.
Przewodniczący Rady złożył zebranym życzenia noworoczne a następnie w
związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 1025 zakończył V 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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