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Wstęp
Szanowni mieszkańcy Gminy Głowno!
Zgodnie z art. 28 aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację
gospodarczą i społeczna gminy Głowno. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o
aspektach funkcjonowania gminy za 2018 rok.
Raport ukazuje trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej , opartej na
faktach , oceny możliwości dalszego rozwoju gminy.
Raport zawiera analizę następujących obszarów działania gminy:
• Demografia gminy ,
• Finanse gminy,
• Inwestycje gminne i inne zadania remontowe realizowane w sołectwach,
• Działalność gospodarczą,
• Warunki życia mieszkańców( infrastruktura techniczna: wodociągi, drogi,
gospodarka odpadami)
• Zagospodarowanie przestrzenne
• Oświata,
• Realizacja polityk, programów, strategii i uchwał.
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników
Urzędu Gminy Głowno i innych jednostek organizacyjnych oraz szereg
dokumentów , będących w posiadaniu Urzędu.
Przedstawiam Państwu raport o stanie gminy za 2018 rok i zachęcam do
uczestnictwa we wspólnej dyskusji nad tym dokumentem.
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Podstawowym dokumentem strategicznym określającym zadania Gminy
Głowno jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Głowno na lata 2016-2023,
przyjęty uchwałą Nr XIX/84/16 Rady Gminy Głowno z dnia 26 kwietnia 2016
roku.
Plan określa cele i priorytety polityki rozwoju i stanowi podstawę do
opracowania i konkretyzowania przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze
społecznym i gospodarczym.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Głowno na lata 2016-2023 jest spójny z
ustaleniami programów Gminnych takich jak:
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 przyjęty Uchwałą Nr
XXVI/135/16 Rady Gminy Głowno z dnia 15 grudnia 2016 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii przyjęty Uchwałą Nr
XXXVIII/215/17 Rady Gminy Głowno z dnia 21 grudnia 2017 r.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Głowno.
Plan zawiera harmonogram planowanych zadań na rok 2016, lata 2017-2020
oraz na lata 2021-2023.
Zadania zaplanowane na 2016 rok zostały zrealizowane w 100 %.
Polegały one na :
• Wykonaniu projektu na budowę wodociągu w Feliksowie,
• Rozbudowę sieci wodociągowej w Lubiankowie,
• Przebudowę dróg w Dąbrowie, Woli Zbrożkowej oraz w Mąkolicach,
• Modernizacji bazy komputerowej w Urzędzie Gminy Głowno,
• Budowę czterech placów zabaw w miejscowościach :Bronisławów,
Ostrołęka, Ziewanice i Wola Zbrożkowa.
Zakres zadań planowanych na lata 2017 – 2020 jest realizowany .
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Z zaplanowanych zadań zrealizowano:
•
Utworzono gminny program dofinansowania budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Głowno , który realizowany jest w
każdym roku , ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy. Program
realizowany jest od 2017 roku.
•
Budowa sieci wodociągowej w Feliksowie . Inwestycja zrealizowana w
2018 roku,
•

Droga we wsi Antoniew- położono nowa nakładkę asfaltową,

•

Droga Wola Mąkolska – położenie nowej nakładki asfaltowej,

•

Utwardzono drogę na nowym osiedlu w Ziewanicach,

•

Budowa sieci Internetu szerokopasmowego,

•
Budowa systemu centralnego ogrzewania w garażu i świetlicy w
Boczkach Domaradzkich,
•
Utworzenie programu dofinansowania budowy/instalacji urządzeń
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Realizacja pozostałych programów omówiona jest w dalszej części raportu .
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I.
CHARAKTERYSTYKA GMINY
1.1. Gmina Głowno położona jest w centralnej części Polski, w województwie
łódzkim. Jest jedną z dziewięciu jednostek samorządowych wchodzących w skład
powiatu zgierskiego. Gmina leży w jego północno - wschodniej części i stanowi
12,3 % powierzchni powiatu. Jest czwartą pod względem wielkości gminą w
powiecie zgierskim, jej powierzchnia wynosi 104,76 km 2 .
1.2.Gmina Głowno jest gminą wiejska , liczy 31 sołectw , w których skupionych jest
33 miejscowości.
Sołectwa:
1.Albinów,
11.Helenów ,
21.Ostrołęka,
2.Antoniew ,
12.Jasionna ,
22.Piaski Rudnickie,
3.Boczki Domaradzkie,
13.Kadzielin,
23.Popów Głowieński,
4.Boczki Zarzeczne,
14.Kamień,
24.Popówek Włościański,
5.Bronisławów,
15.Karasica,
25.Rudniczek,
6.Chlebowice,
16.Karnków,
26.Władysławów Bielawski,
7.Dąbrowa,
17.Konarzew,
27.Władysławów Popowski,
8.Domaradzyn,
18.Lubianków,
28.Wola Lubiankowska,
9.Feliksów,
19.Mąkolice,
29.Wola Mąkolska,
10.Gawronki,
20.Mięsośnia,
30.Wola Zbrożkowa,
31.Ziewanice.
oraz wsie Glinnik i Różany.
Największymi powierzchniowo i najliczniejszymi pod względem ludności sa
sołectwa Mąkolice i Wola Mąkolska.
1.3. Pod względem liczby ludności Gmina Głowno jest jedną z najmniejszych
gmin powiatu zgierskiego.
Na dzień 31.12.2018 roku w 33 miejscowościach gminy zamieszkiwało 4.761 osób,
w tym 2.383 mężczyzn i 2378 kobiet. Na przestrzeni ostatnich lat ludność gminy
nie ulegała dynamicznym zmianom.
Najliczniejsze wsie Gminy Głowno to:
- Mąkolice
657 osób,
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- Wola Mąkolska
415 osób,
- Ziewanice
266 osób
- Lubianków
257 osób,
- Wola Zbrożkowa
225 osób.
Tabela 1. Ludność Gminy Głowno w latach 2013-2018
Rok
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Ludność ogółem
4849
4814
4807
4798
4790
4761

Mężczyźni
2427
2410
2413
2394
2393
2383

Kobiety

Tendencja+

2422
2404
2394
2404
2397
2378

-35
-7
-9
-8
-29

Wskaźnikiem odzwierciedlającym zmiany demograficzne gminy jest saldo migracji
. Przemieszczenia się ludności związane ze zmianą miejsca zamieszkania.
Wyraźnie ujemne saldo migracji ludności rekompensował w dużym stopniu
dodatni przyrost naturalny , co wpływało na poziom liczby ludności.
Tabela 2. Liczba urodzeń w Gminie Głowno w latach 2013-2018.
Rok
Liczba urodzeń
saldo
2013
39
0
2014
46
+7
2015
52
+6
2016
45
-7
2017
63
+18
2018
39
-24
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1.4 Gospodarstwa rolne.
Użytki rolne na terenie Gminy Głowno zajmują 8 594,9907 ha i stanowią 84%
powierzchni gminy.
Klasy bonitacji gleb (grunty orne i sady), zostały przedstawione w tabeli poniżej na
podstawie danych z systemu podatkowego, na dzień 25 marca 2019 roku.
KLASY BONITACYJNE GLEBY
GMINA
GŁOW
NO
[ha]

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VIz

0

72,77
71

854,26
0

1468,
344

1302,
549

972,9
902

2312,
223

789,7
644

3,1
684

Większość gruntów rolnych Gminy Głowno stanowią prywatne gospodarstwa
rolne o charakterze wielokierunkowym i tradycyjnym sposobie prowadzenia
upraw.
Struktura powierzchniowa gospodarstw rolnych w Gminie Głowno, wg. wielkości
areału, dane na dzień 25 marca 2019 roku, uzyskane z paramu podatkowego:
•

do 1 ha: 424 gospodarstw;

• 1-5 ha:

874 gospodarstw;

• 5-10 ha: 440 gospodarstw;
• 10 i więcej ha: 220 gospodarstw.
Lasy zajmują 12% ogólnej powierzchni Gminy, największe kompleksy leśne
znajdują się w Woli Zbrożkowej, Helenowie, Władysławowie Bielawskim i
Gawronkach.
W Gminie uprawia się przede wszystkim zboża. Ich uprawy zajmują pow.
85% ogólnej powierzchni użytków rolnych Gminy oraz 14% ogólnej powierzchni
upraw powiatu zgierskiego.
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Ponad 8% powierzchni upraw powiatu zajmuje uprawa ziemniaka na terenie
Gminy.
Największe hodowle krów występują w miejscowościach: Mąkolice, Popów
Głowieński,

Wola Mąkolska,

trzody

chlewnej:

Kamień,

Mąkolice,

Wola

Mąkolska, Popów Głowieński. W rejonie wymienionych powyżej wsi występuje
wysoki poziom specjalizacji, w zakresie produkcji mleka.
Wschodnia część gminy to jest takie miejscowości jak Lubianków, Rudniczek, Piaski
Rudnickie, Wola Lubiankowska, Kadzielin, Kamień, Ostrołęka, Albinów występują
głównie uprawy sadów, krzewów, zbóż. W centralnej części gminy wstępuje
produkcja mieszana, a w zachodniej części uprawa ukierunkowana jest na
produkcję zwierzęcą oraz uprawę zbóż.

1.5.Działalność gospodarcza
Gmina Głownia zgodnie z założeniem, jest gminą rolniczą, tereny inwestycyjne
jakie zostały wyznaczone skoncentrowane są na działalność usługową typu sklepy i
biura, brak możliwości powstania zakładów produkcyjnych czy hal magazynowych.
Na terenie Gminy Głowno działa 5 sklepów spożywczo – przemysłowych, w
Lubiankowie - 2, Woli Lubiankowskiej, Antoniewie, Popowie Głowieńskim. W
każdym z punktów można zakupić alkohol, na którego sprzedaż przedsiębiorca
uzyskał zezwolenie i dokonał opłaty za korzystanie z niego. W Ziewanicach od
wielu lat prowadzona jest stacja benzynowa.
Największym zakładem jest „ROLFOODS” zajmujący się przetwarzaniem i
konserwacją żywności. Jest to główny odbiorca owoców: truskawek, porzeczek od
plantatorów z terenu Gminy Głowno.
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Na terenie gminy zarejestrowanych jest 8 zakładów, które w swojej specyfikacji
pracy zajmują się

przetwarzaniem i konserwowaniem mięsa, są to głównie

ubojnie, oraz zakłady wyrobów wędlin zlokalizowane na terenie Mąkolic ,
Ziewanic oraz Karnkowa.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe,
często jednoosobowe firmy zarejestrowane w systemie CEiDG, których zakres
działalności jest bardzo różnorodny. Powtarzające się kody PKD to głównie,
transport, sprzedaż na targowiskach i straganach, wykończanie wnętrz, produkcja
odzieży.
Na dzień 30 kwietnia 2018 roku w CEIDG zarejestrowanych było 166 podmiotów
gospodarczych mających siedzibę na terenie naszej gminy.
W 2018 do tut. Urzędu wpłynęło 118 wniosków do CEIDG z tego :
21 wniosków dotyczyło rozpoczęcia działalności;
15 wniosków dotyczyło zamknięcia działalności;
Pozostałe wnioski
gospodarczej.

to

zawieszenie

wznowienie

lub

zmiana

1.6. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy
działalność na rzecz naszych mieszkańców .

działalności

i prowadzące

Na terenie Gminy Głowno funkcjonują następujące organizacje pozarządowe w
rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.):
1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Piaski Rudnickie w Gminie Głowno z
siedzibą w Piaskach Rudnickich 18, 95-015 Głowno, KRS 0000217940;
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Głowno „SZANSA” z siedzibą w
Bronisławowie 10, 95-015 Głowno, KRS: 0000365865;
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3. Stowarzyszenie Sadownicze na Rzecz Rozwoju Wsi Rudniczek z siedzibą w
Rudniczku 9, 95-015 Głowno, KRS: 0000335069.
Na terenie Gminy Głowno w formie Stowarzyszeń działają również Ochotnicze
Straże Pożarne:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Boczkach Domaradzkich z siedzibą w Boczkach
Domaradzkich 41, 95-015 Głowno;
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiankowie z siedzibą w Lubiankowie 51, 95015 Głowno;
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Popowie z siedzibą w Popowie Głowieńskim 36 z
siedzibą w Popowie Głowieńskim 36, 95-015 Głowno;
4. Ochotnicza Straż Pożarna Mąkolice z siedzibą w Mąkolicach 92, 95-015
Głowno, 95-015 Głowno;
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zbrożkowej z siedzibą w Woli Zbrożkowej
41, 95-015 Głowno;
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Domaradzyn z siedzibą w Domaradzynie, 95-015
Głowno;
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Ziewanicach z siedzibą w Ziewanicach, 95-015
Głowno.
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrołęce, z siedzibą w Ostrołęce, 95-015
Głowno
Działalność pożytku publicznego prowadzą również kluby sportowe utworzone na
podstawie art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r
poz. 1263 ze zm.):
1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik” z siedziba w Popowie
Głowieńskim 25, 95-015 Głowno;
2. Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Popów z siedzibą w Głownie przy ul.
Kilińskiego 2;
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3. Beach Soccer Club „Pro - Fart” Głowno z siedzibą w Lubiankowie 47, 95-015
Głowno.
Oprócz wymienionych wyższej organizacji Gmina Głowno współpracuje również
z organizacjami pozarządowymi spoza terenu Gminy Głowno, które prowadzą
działalność dla mieszkańców gminy Głowno :
1. Stowarzyszenie „SENIOR” w Głownie z siedzibą w Głownie przy ul. L.
Norblina 1 lok. 12, KRS: 0000372748;
2. Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie z siedziba w Głownie przy ul.
Kopernika 26A.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. odbywała się w oparciu o
„Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
przyjętego uchwałą Nr XXXVII/203/17 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada
2017 roku.
Wójt Gminy Głowno w oparciu o „Program współpracy…” Zarządzeniem Nr
12/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Organizacje pozarządowe mogły składać oferty 2 marca 2018 roku na realizację
następujących zadań:
1. upowszechnianie kultury, ochrona dóbr kultury, kultywowanie tradycji
narodowych i lokalnych;
2. pomoc społeczna;
3. kultura fizyczna i sport;
4. edukacja i wychowanie;
5. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
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Na realizacje zdań publicznych w ramach konkursu przeznaczono kwotę 22.000,00
zł, którą rozdzielono w następujący sposób:
WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH I WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW W 2018
ROKU
Lp.

nazwa
oferenta

rodzaj zadania

kwota
przeznaczona
na zadanie
(zł)

przyznana
kwota
dotacji
(zł)

1

Stowarzyszenie
Pomoc
Rodzinie

1.000

1.000

2

Stowarzyszenie
Pomoc
Rodzinie
Ludowy Klub
Sportowy
„Sokół” Popów
Stowarzyszenie
Pomoc
Rodzinie
Stowarzyszenie
Senior
w Głownie
Stowarzyszenie
na Rzecz
Rozwoju Wsi
Piaski
Rudnickie
w Gminie
Głowno

upowszechnianie
kultury, ochrona dóbr
kultury, kultywowanie
tradycji narodowych
i lokalnych
pomoc społeczna

1.000

1.000

kultura fizyczna i sport

17.000

16.000

3

4

5

6

500

500

edukacja i wychowanie
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1.000

600

7

8

9

10

Stowarzyszenie
Przyjaciół
Gminy Głowno
„Szansa”
Stowarzyszenie
na Rzecz
Rozwoju Wsi
Piaski
Rudnickie
w Gminie
Głowno
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Gminy Głowno
„Szansa”
Stowarzyszenie
Pomoc
Rodzinie

400

wypoczynek letni dla
dzieci i młodzieży
z terenu Gminy
Głowno

2.000

650

650

700

Razem

22.000

22.000

Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach konkursu:
1. „IX Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty”
Zadanie realizowało Stowarzyszenie „Senior” w Głownie. Gmina Głowno
przeznaczyła na ten cel kwotę 500 zł. W ramach zadania zorganizowano IX
Ogólnopolski turniej piłki siatkowej pracowników oświaty. Turniej odbył się
24.11.2018 r. na Miejskiej Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 2. W turnieju brało udział 10 dziesięć drużyn (5 drużyn
żeńskich i 5 drużyn męskich) pracowników oświaty z Głowna, Aleksandrowa
Łódzkiego, Ozorkowa, Łowicza, Bielaw, Tomaszowa Łódzkiego oraz Rawy
Mazowieckiej. Zawodnicy rozegrali 20 meczów. Wśród drużyn żeńskich
pierwsze miejsce zajęła drużyna z Aleksandrowa Łódzkiego, drugie miejsce
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drużyna z Rawy Mazowieckiej, trzecie miejsce drużyna z Tomaszowa
Mazowieckiego. Wśród drużyn męskich pierwsze miejsce zajęła drużyna z
Głowna I, drugie miejsce zajęła drużyna z Łowicza, trzecie miejsce zajęła
drużyna z Ozorkowa.
2. „Wakacje na Piaskach fajne są”
Zadanie realizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Piaski Rudnickie
w Gminie Głowno. Gmina Głowno przeznaczyła na ten cel kwotę 650 zł.
Zadanie polegało na organizacji półkolonii dla dzieci w terminie od
30.07.2018 r. do 10.08.2018 r. Stowarzyszenie w ramach półkolonii
organizowało mecze piłki nożnej, wycieczki rowerowe. W ramach zajęć
plastycznych dzieci malowały portrety, projektowały koszulki z imionami.
Odbywały się również zabawy polegające na bitwach na kolorowe bomby
proszkowe, bitwach na pistolety wodne, kąpiele w fontannach wodnych.
Dzieci mogły również wziąć udział w wyciecze na basen „Fala” do Łodzi.
Atrakcją dla dzieci była nauka tańca brek dance. Na koniec półkolonii
zorganizowano przedstawienie „Mam Talent” dla rodziców i dziadków na
którym dzieci mogły zaprezentować swoje talenty.
3. „Podróż w czasie”
Zadanie realizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Piaski Rudnickie
w Gminie Głowno. Gmina Głowno przeznaczyła na ten cel kwotę 600 zł. W
ramach zadania Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd w dniu 26.08.2018
roku do Łęczycy na Turniej Rycerski.
4. „Organizacja działań na rzecz integracji środowiska”
Zadanie realizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Głowno „SZANSA”.
Gmina Głowno przeznaczyła na ten cel kwotę 400 zł. W ramach zadania
Stowarzyszenie zorganizowało w dniu 16.06.2018 roku wyjazd do Uniejowa
dla mieszkańców Gminy Głowno.
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5. „Organizowanie imprez plenerowych, pikników rodzinnych”
Zadanie realizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Głowno „SZANSA”.
Gmina Głowno przeznaczyła na ten cel kwotę 650 zł. Stowarzyszenie przy
pomocy członkiń KGW Mąkolice zorganizowało w dniu 1 lipca 2018 r. festyn
rodzinny pod nazwą „Rodzinnie, zdrowo i na sportowo”. Podczas imprezy na
dzieci czekały atrakcje w postaci waty cukrowej, dmuchańców i animatora
zabaw.
6. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy
Głowno”
Zadanie realizował Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Popów. Gmina Głowno
przeznaczyła na ten cel kwotę 16.000 zł. Zadanie było realizowane prze
okres 9 miesięcy. Dzięki dofinansowaniu Klub mógł rozegrać około 29 meczy.
W rundzie rewanżowej w ramach łódzkiej klasy B grupa 3 Klub rozegrał 11
meczy i zajął 3 miejsce w grupie. W okresie letni Klub zorganizował Turniej o
Puchar Wójta Gminy Głowno. W rundzie jesiennej Klub rozegrał 9 meczy i
ostatecznie zajął 3 miejsce. Klub , a co za tym idzie Gmina Głowno
promowana jest przez cały rok w powiatach: zgierskim, łódzkim wschodnim,
kutnowskim i łęczyckim.
7. „Poznajemy nasz kraj, jego historię, kulturę i przyrodę” – 3 dniowa
wycieczka edukacyjno-krajoznawcza na Podlasie
Zadanie realizowało Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”. Gmina Głowno
przeznaczyła na ten cel kwotę 700 zł. W ramach zadania Stowarzyszenie
zorganizowało 3 dniowy wyjazd na Podlasie w którym wzięli udział 5
podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie z tereny Gminy
Głowno. Wyjazd odbył się w dniach od 06.06.2018 r. do 08.06.2018 r. W
programie wyjazdu przewidziano zwiedzanie Drohiczyna, Świętej Góry
Grabarka, spacer nad zalewem Bachmaty, przejazd kolejką po Puszczy
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Białowieskiej, zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego BNP, pobyt w Rezerwacie
Pokazowym Żubrów, spacer kładką „Żebra Żubra”, wizyta w samotni
„Odrynki”, zwiedzanie zabytków Białegostoku.
8. „Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej osobom potrzebującym”
Zadanie realizowało Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”. Gmina Głowno
przeznaczyła na ten cel kwotę 1.000 zł. Zadanie miało na celu zapewnienie
posiłku dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie w postaci
śniadań i paczek żywnościowych na dni wolne od nauki.
9. „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu” – program Chcę być zdrowy i
czuć się jak ryba w wodzie
Zadanie realizowało Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”. Gmina Głowno
przeznaczyła na ten cel kwotę 500 zł. W ramach zadania Stowarzyszenie
organizowało zajęcia sportowe na Miejskiej Pływalni w Brzezinach dla 6
podopiecznych z terenu Gminy Głowno będących uczniami Zespołu Szkół
Specjalnych w Głownie. Na zakończenie zadania zorganizowano Szkolny
Turniej Pływacki.
10.„Upowszechnianie kultury, ochrona dóbr kultury, kultywowanie tradycji
narodowych i lokalnych – pt. Z kultura na Ty”
Zadanie realizowało Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”. Gmina Głowno
przeznaczyła na ten cel kwotę 1.000 zł. W ramach zdania Stowarzyszenie
organizowało audycje muzyczne, wyjazdy do kina i na warsztaty w muzeach.
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II. FINANSE GMINY
2.1.
Budżet gminy
Budżet gminy na 2018 rok zakładał wpływy w kwocie 19.316.919,35 zł oraz
wydatki w kwocie 19.481.919,35 zł
W wyniku zmian budżetu i w budżecie wprowadzonych uchwałami Rady
Gminy Głowno oraz Zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31
grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco:
Dochód/wpływy wyniosły

19.539.505,69 zł,

Wydatki wyniosły

19.289.359,66 zł.

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4.104 zł , natomiast wydatki
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4.051 zł.
W 2018 roku nie był utworzony fundusz sołecki.
W 2018 roku nie był tworzony budżet obywatelski.
2.2. Poziom zadłużenia gminy
Poziom zadłużenia wg stanu na dzień 01 stycznia 2018 roku wynosił
2.388.093,60 zł
W budżecie gminy na 2018 rok uwzględniono kwotę spłaty

odsetek od

kredytów długoterminowych .
W wyniku dokonanych spłat poziom zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku
wyniósł 1.849.556,48 zł
Zaległości podatkowe podatników przedstawiają się następująco
/ stan na 31 .12.2018 r. :
1) Osoby fizyczne :
• 132 pozycje na kwotę 109 333,95 zł + odsetki 29 228 ,00 zł
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• 5 pozycji na kwotę 17 330,42 zł – konto zahipotekowane.
2) Osoby prawne:
• 6 pozycji na kwotę 42 676,80 zł oraz 12 365,00 zł odsetki.

Dzięki współpracy Ministerstwa Rozwoju z Krajową Izba Rozliczeniową został
uruchomiony Program upowszechniania płatności bezgotówkowej. Gmina
Głowno przystąpiła do programu i od stycznia 2018 roku istnieje możliwość
regulowania kartą płatniczą wpłat za podatek , różnego rodzaju opłat i
należności budżetowych stanowiących dochód gminy.
Należy podkreślić , że jesteśmy gminą o najniższym zadłużeniu w powiecie
zgierskim, a w przeliczeniu zadłużenia na mieszkańca, jedna z najmniej
zadłużonych gmin w Polsce.
Pełna informacja dotycząca realizacji i wykonania budżetu Gminy Głowno za
2018 rok zostanie przedstawiona na sesji absolutoryjnej.

III. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
3.1

Przez Gminę Głowno przechodzi 2,3 km odcinek drogi krajowej Nr 14,

biegnący z Łowicza do Pabianic, która jest jedną z dwóch tras łączących Łódź z
Warszawą. W granicach administracyjnych gminy, znajduje się w jej wschodniej
części, wzdłuż granicy pomiędzy miejscowościami Kamień i Kadzielin.
Przez teren gminy przebiega również 17 dróg powiatowych, stanowiących niecałe
80 km. W 80% drogi te posiadają nawierzchnię utwardzoną – bitumiczną.
Na terenie Gminy Głowno istnieją również drogi posiadające status drogi gminnej
o łącznej długości 131,57 km. Większość dróg gminnych posiada nakładki
asfaltowe, wyjątkiem jest kilka odcinków, przy których jest mała liczba
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zabudowań, w tych miejscach istnieją jeszcze drogi gruntowe. Wśród dróg
znajduje się również nieco więcej niż 80 km dróg dojazdowych do pól.
Numeracja dróg gminnych nie obejmuje wszystkich odcinków dróg z terenu gminy
Głowno.
Na drogach posiadających status drogi gminnej znajduje się 7 obiektów
mostowych (rzeka Mroga i Brzuśnia), w tym 3 żelbetonowe i 4 drewniane.
Stan techniczny dróg, dotychczas niemodernizowanych nie jest zbyt dobry – często
drogi wymagają gruntownych remontów. Gmina Głowno stara się na bieżąco
podejmować działania mające na celu usuwanie zniszczeń i ubytków nawierzchni
zarówno w drogach asfaltowych jak i nieutwardzonych gruntowych, szlakowych,
żużlowych czy tłuczniowych, tak by niosły za sobą wymierny efekt w postaci
polepszenia komfortu dojazdu dla mieszkańców gminy.
Na terenie Gminy Głowno przebiega linia kolejowa Łódź – Głowno – Łowicz –
Warszawa o długości 2 km. Linia przebiega przez grunty miejscowości Kamień,
gdzie również znajduje się przystanek. Wskazana linia zapewnia dobre połączenie
krajowe i międzynarodowe.
Sytuacja w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przedstawia się korzystnie.
Gmina jest całkowicie zwodociągowana. Na terenie gminy Głowno przebiega 115,5
km zbiorczej sieci wodociągowej, zasilającej w wodę 31 sołectw na terenie gminy.
Ponadto gmina Głowno posiada podpisane umowy na dostarczanie wody dla
mieszkańców z gminą Bielawy, gminą Zgierz, gminą Domaniewice oraz miastem
Głowno. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Głowno posiadała 1359 odbiorców
wody. Na terenie gminy Głowno znajdują się 4 Stacje Uzdatniania Wody, w
Boczkach Domaradzkich, Popowie Głowieńskim, Mąkolicach i Lubiankowie. W
2018 r. wskazane Stacje Uzdatniania Wody produkowały 823,9 m3 wody na dobę,
natomiast sprzedaż wody wynosiła 524 m3 na dobę.
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Sieć elektryczna zasila wszystkie posesje w energię elektryczną.
Gmina Głowno nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki bytowo-gospodarcze
z budynków indywidualnych odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych,
jak również przydomowych oczyszczalni ścieków. Istnieją natomiast dwie lokalne
oczyszczalnie ścieków technologicznych.
Gmina Głowno nie prowadzi kompleksowej gospodarki ciepłem. Podstawowym
opałem, stosowanym przez mieszkańców jest paliwo stałe. Oznacza to, że domy
jednorodzinne zaopatrzone są w piece, których używają do ogrzania. Gmina
Głowno została częściowo zgazyfikowana przez Zakład Gazowniczy, głównie
miejscowości: Rudniczek, Lubianków i Albinów.
Na terenie gminy Głowno funkcjonuje oświetlenie uliczne .
Zainstalowanych jest 1052 lampy oświetleniowe podlegające pod PGE Łódź Miasto
oraz 44 lampy oświetleniowe podlegające pod Rejon Energetyczny Łowicz.
Łącznie mamy 1096 lamp oświetleniowych.
Konserwacją lamp zajmuje się PGE w ramach podpisanej umowy wykonując
następujące czynności :
• Przegląd lamp,
• Wymiana opraw i ich części,
• Wymianę lamp oraz ich infrastrukturę oświetleniową.
Koszty związane z oświetleniem ulicznym w 2018 roku wyniosły:
1) Zakup energii

334 783 zł,

2) Konserwacja oświetlenia

152 700 zł,
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3) Łącznie wydatkowano

487 483 zł.

IV. INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 2018
4.1. Remonty dróg
W 2018 roku zadania realizowane na infrastrukturze drogowej obejmowały
w szczególności:
- Budowę drogi gminnej o długości 144 m w miejscowości Piaski Rudnickie.
- Likwidację ubytków w asfalcie w miejscowościach: Lubianków-Borki, Piaski
Rudnickie, Władysławów Bielawski, Lubianków-Ostrołęka,
- Gruzowanie drogi w Gawronkach 25 t gruzu,
- Gruzowanie drogi w miejscowości Jasionna 420 t. gruzu,
- Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Jasionna warstwą tłucznia 51 t.,
- Gruzowanie drogi w miejscowości Domaradzyn 110 t.,
- Gruzowanie drogi w miejscowości Kadzielin 28 t.,
- Gruzowanie drogi w miejscowości Lubianków-Albinów 28 t.,
- Remont nawierzchni drogi gminnej Karnków-Pludwiny, w tym wykonanie
podbudowy betonowej, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego oraz
wykonanie nakładki bitumicznej masą mineralno-asfaltową
- Gruzowanie drogi Mąkolice-Feliksów 220 t.,
- Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Lubianków-Borki warstwą tłucznia 28
t.,
- Równanie drogi w miejscowości Karnków, Piaski Rudnickie, Mąkolice, droga
Mąkolice-Feliksów
- Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Władysławów Popowski warstwą
szlaki 45 t.,
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- Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Piaski Rudnickie warstwą tłucznia 6 t,
a następnie warstwą szlaki 180 t.,
- Naprawa drogi gruntowej w miejscowości Wola Zbrożkowa (gruzowanie) 630 t.,
- Utwardzenie gruntowej drogi gminnej w miejscowości Boczki Domaradzkie
warstwą tłucznia 6 t.,
- Utwardzenie gruntowej drogi gminnej w miejscowości Popów Głowieński
warstwą tłucznia 66 t.,
- Utwardzenie gruntowej drogi gminnej w miejscowości Mąkolice warstwą tłucznia
26 t.,
- Utwardzenie gruntowej drogi gminnej w miejscowości Piaski Rudnickie warstwą
tłucznia 6 t.,
- Odbudowa i czyszczenie rowu przydrożnego w miejscowości Antoniew,
- Naprawa przepustu przy drodze gminnej w miejscowości Konarzew,
- Odtworzenie przepustu na cieku wodnym w miejscowości Ostrołęka,
- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg metodą ciśnieniową przy
użyciu emulsji i grysów bazaltowych w miejscowościach: Piaski Rudnickie,
Bronisławów, Domaradzyn, Mąkolice, Ostrołęka, Wola Mąkolska.
- Wyrównanie drogi w Mąkolicach warstwą pospółki 26 t.,
- Naprawa drogi gruntowej w miejscowości Boczki Domaradzkie,
- Naprawa przepustu w miejscowości Domaradzyn,
- Zakup oraz ustawienie znaków przy drogach gminnych.

4.2. Budowa sieci wodociągowej
W 2018 r. Gmina Głowno dokonała dużej inwestycji - budowy pięciu
odcinków sieci wodociągowej. Inwestycje zostały wykonane wg poniższego
zestawienia:
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- Bronisławów, wybudowana sieć długości 142,4 mb;
- Domaradzyn, wybudowana sieć długości 238,93 mb;
- Karnków, wybudowana sieć długości 347,30 mb;
- Konarzew, wybudowana sieć długości 560,21 mb;
- Feliksów, wybudowana sieć długości 2167,40 mb.
Łączna wartość wybudowanych odcinków sieci wodociągowych wynosi prawie 410
tys. zł.
Ponadto w 2018 r. zostały połączone dwie sieci wodociągowe w miejscowości
Popówek Włościański i Boczki Domaradzkie. Wartość zadania wyniosła ponad 120
tys. zł.
4.3. Prace melioracyjne
Utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Głowno zajmuje się
Gminna Spółka Wodna w Głownie. Spółka została reaktywowana w 2003 roku i od
tej daty prowadzi swoją działalność w oparciu o coroczne plany rzeczowofinansowe zatwierdzane na kolejnych Walnych Zgromadzeniach Delegatów spółki
zgodnie z ustawą Prawo Wodne i obowiązującym Statutem Gminnej Spółki
Wodnej. Z uwagi na duże ilości opadów w latach 2017 – 2018, w ubiegłym roku
prace spółki koncentrowały się na usuwaniu zgłaszanych awarii drenowań.
Ogółem w roku 2018 spółka wodna wykonała konserwację rowów melioracyjnych
w miejscowościach:
1.

Mąkolice-R-B: 1450 mb

2.

Mąkolice R-14/B: 245 mb

3.

Wola Mąkolska R-E1/3: 124 mb

4.

Antoniew -Ziewanice R-16: 1645 mb

5.

Ostrołęka - Kadzielin R-B9 + R-A: 4207 mb
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6.

Lubianków - Albinów R-B16: 1390 mb

7.

Popówek Włościański R-5/1: 250 mb

Razem: 9 311 mb
W 2018 r. wpłynęły 104 zgłoszenia awarii drenowań, dokonano naprawy awarii
drenowań w ilości 133 szt. zgłaszanych przez członków spółki we wszystkich
miejscowościach objętych działalnością spółki.
W 2018 roku wydatki na prowadzenie konserwacji rowów melioracyjnych
wyniosły 68 543,85 zł, na usuwanie awarii wyniosły 100 123,23 zł, łącznie daje to
kwotę 168 667,08 zł. W ubiegłym roku spółka pozyskała środki zewnętrzne w
formie dotacji w kwocie 49 322,00 zł w ramach pomocy udzielanej z budżetu
państwa i województwa za pośrednictwem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

4.4 Remonty w świetlicach wiejskich, salach OSP, szkołach , urzędzie gminy
Wykonanie instalacji ogrzewania w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli
Zbrożkowej:
W dniach 10 sierpnia - 19 września 2018 roku w budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Woli Zbrożkowej zostały przeprowadzone prace związane z
wykonaniem instalacji ogrzewania. Zakres prac obejmował dostarczenie i
zamontowanie automatycznego kotła olejowego wraz ze zbiornikiem oleju i
nagrzewnicami, wykonanie i rozprowadzenie instalacji hydraulicznej, dostarczenie
i zamontowanie nowego komina dwupłaszczowego, podłączenie i rozruch całej
instalacji. Nagrzewnice zostały zamontowane na sali i w garażu budynku.
Zadanie zrealizowano za kwotę 39 975,00 zł.
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Nowo zamontowane ogrzewanie poprawi komfort korzystania z budynku w
okresie jesienno-zimowym, zarówno dla strażaków, mieszkańców i gości
korzystających z sali w remizie.
Remont pokrycia dachowego budynku Urzędu Gminy Głowno.
W dniach 9 lipca – 19 lipca 2018 r. na budynku urzędu gminy zostały wykonane
prace polegające na remoncie pokrycia dachowego poprzez położenie nowej papy
i naprawę obróbek blacharskich oraz fragmentów rynien. Wartość zadania
wyniosła 16 747,00 zł brutto.
Remont elewacji budynku Urzędu Gminy Głowno.
W dniach 14 – 22 sierpnia 2018 roku zostały przeprowadzone prace związane
z remontem elewacji budynku Urzędu Gminy Głowno. Zakres prac obejmował
oczyszczenie i odgrzybienie podłoża wraz z zagruntowaniem odpowiednim
preparatem, naprawę uszkodzeń tynku, dwukrotne pomalowanie ścian farbą
silikonową odporną na „zielenienie” i zagrzybienie, pomalowanie krat okiennych,
remont cokołu okalającego budynek, a także renowację napisu i herbu gminy.
Wykonawca zrealizował zadanie za kwotę 30 996,00 zł, zaoferował 60 miesięcy
gwarancji na wykonane prace.
Dzięki przeprowadzonym pracom budynek urzędu, którego ściany były już bardzo
zabrudzone

i

wyblakłe

zwłaszcza

od

frontu

zyskał

nowy

atrakcyjny

i reprezentatywny wygląd, który dzięki zastosowanym materiałom powinien się
utrzymać przez wiele lat.
Wykupienie podziemnego zbiornika gazowego o pojemności 4850 l przy ZSP w
Mąkolicach.
Wymiana

zbiorników

była

spowodowana

kwestiami

własnościowymi

i wygaśnięciem umowy dzierżawy zbiorników zawartej z jednym z poprzednich
27

dostawców gazu, który służy do ogrzewania placówki. Zbiorniki zostały
dostarczone w 2017 roku przez firmę AXAN Sp. z o. o. z siedzibą przy
ul. Słonecznej 5, 08-311 Bielany, czyli obecnego dostawcy gazu dla Gminy Głowno.
Gmina początkowo była dzierżawcą zbiorników, jeden ze zbiorników został
wykupiony na własność zgodnie z zapisami umowy za kwotę 11 193,00 zł.

Remont pomieszczeń sanitarnych i korytarza w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w
Mąkolicach.
W dniach 27 stycznia – 10 lutego 2018 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Mąkolicach został przeprowadzony remont korytarza i sanitariatów na parterze, w
starej części szkoły. Zakres prac przeprowadzonych na korytarzu obejmował m. in.
Wymianę istniejących płytek podłogowych na nowe, odmalowanie ścian i sufitu
oraz przeróbkę polegającą na zamurowaniu starych nieużytecznych otworów
okiennych i wykuciu w ścianie przejścia dla personelu do pomieszczeń biurowych.
Sanitariaty męski oraz żeński zostały wyremontowane praktycznie od podstaw.
Zmodernizowano w nich przyłącza wodno-kanalizacyjne, grzejniki, położono nowe
kolorowe płytki na ścianach, na podłogach ułożono płytki z atestem
antypoślizgowym, wymieniono umywalki, sedesy, pisuary, krany oraz kabiny
działowe, pomalowano ściany oraz sufit.
Odbiór robót odbył się 16 lutego, łączna wartość wykonanych prac wyniosła
ostatecznie 77 000,00 zł brutto, ponadto wykonawca udzielił 84 miesięcznej
gwarancji na wykonane roboty.
Dzięki przeprowadzonemu remontowi wnętrze szkoły zyskało nowoczesny,
schludny i elegancki wygląd. Sanitariaty stały się bardziej kolorowe, funkcjonalne,
komfortowe i przyjazne dla uczniów, obecnie spełniają wszelkie standardy
bezpieczeństwa.
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Docieplenie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubiankowie.
W okresie między 16 lipca i 6 sierpnia 2018 r. przeprowadzone zostały prace
polegające na termomodernizacji budynku sali gimnastycznej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Lubiankowie. W ramach prowadzonych prac ściany sali zostały
docieplone płytami styropianowymi oraz wykończone tynkiem silikatowosilikonowym barwionym, zostały również przeprowadzone niezbędne obróbki
blacharskie oraz wymienione parapety okienne. Wartość wykonanych robót
wyniosła 97 785,00 zł, wartość wykonanego audytu i kosztorysu wyniosła 3 936,00
zł, łącznie: 101 721,00 zł.
Gmina Głowno w celu zmniejszenia ponoszonych kosztów inwestycji złożyła
wniosek o udzielenie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z programu "Racjonalizacja zużycia
energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych
należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery - III edycja". Otrzymaliśmy dotację w kwocie:
58 944,00 zł w formie: dotacji – 23 577,00 zł i pożyczki – 35,367,00 zł.
Dzięki realizacji inwestycji poprawi się komfort cieplny uczniów korzystających z
sali, ograniczone zostanie zużycie energii do ogrzewania obiektu i szkoła zyska
nowy atrakcyjny wygląd.
Remont elewacji
Lubiankowie.

budynku

szkoły

w

Zespole

Szkolno-Przedszkolnym w

W czasie przerwy wakacyjnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lubiankowie zostały przeprowadzone prace związane z odmalowaniem elewacji
szkoły. Malowanie elewacji szkoły przeprowadzono w dniach 7 - 17 sierpnia 2018
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r., zakres prac obejmował umycie elewacji, zagruntowanie podłoża oraz
pomalowanie farbą silikonową odporną na zagrzybienie.
Wartość zadania wyniosła 49 999,50 zł, wykonawca zaoferował 36 miesięcy
gwarancji na wykonane prace.
Dzięki przeprowadzonym pracom cały zespół szkoły zyskał nowoczesny i elegancki
wygląd.
Zakup i dostawa pieca C. O. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubiankowie
W dniu 20 grudnia 2018 r. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubiankowie
został dostarczony nowy kocioł centralnego ogrzewania marki Viessmann model
Vitodens 200-W o mocy 12-60 kW. Wartość inwestycji wyniosła: 18 450,00 zł
brutto, w 2019 roku kocioł zostanie podłączony do instalacji grzewczej.
Oczyszczenie i uporządkowanie terenu działki oznaczonej nr ewidencyjnym 609
położonej w Woli Mąkolskiej.
W terminie od 20 listopada do 28 grudnia 2018 roku na terenie działki nr 609 w
Woli Mąkolskiej, która jest własnością Gminy Głowno zostały wykonane prace
polegające na usunięciu pni i korzeni drzew i krzewów z powierzchni 0,25 ha,
usunięciu z gruntu pozostałości starych fundamentów i gruzu betonowego – około
42 m3, uporządkowaniu działki z gruzu oraz karp drzew i krzewów i wyrównaniu
części działki o powierzchni 0,25 ha oraz uprawie terenu działki o powierzchni 0,75
ha. Wartość prac wyniosła 13 038,00 zł. Wcześniej na terenie działki dokonano
wznowienia granic nieruchomości za kwotę 2 300,00 zł brutto. Dzięki
przeprowadzonym pracom działka zyskała czysty i schludny wygląd, w 2019 roku
zostanie zagospodarowana przez mieszkańców sołectwa na cele rekreacyjne.
Wykonanie ogrodzenia frontowej części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 136/1
położonej w Domaradzynie.
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W terminie od 15 października do 5 listopada 2018 roku na terenie działki nr 136/1
w miejscowości Domaradzyn zostały wykonane prace polegające na montażu
elementów ogrodzeniowych oraz siatki, wykonaniu i montażu bramy przesuwnej
oraz furtki a także wykonaniu podstawy pod przystanek autobusowy oraz
przeniesieniu przystanku na podstawę. Wartość wykonanych prac wyniosła
10 000,00 zł. Wcześniej na terenie działki dokonano wznowienia granic
nieruchomości za kwotę 2 300,00 zł brutto.
Prace remontowe w Świetlicy Wiejskiej w Woli Lubiankowskiej.
W terminie od 2 lipca do 11 lipca 2018 r. na terenie Świetlicy Wiejskiej w Woli
Lubiankowskiej wykonano prace polegające na wyremontowaniu łazienki. Zakres
prac obejmował przygotowanie podłoża i ścian, remont instalacji hydraulicznej i
kanalizacyjnej, ułożenie płytek, montaż sanitariatów oraz oświetlenia. Wartość
wykonanych prac wyniosła 2 910,00 zł brutto.
W terminie od 21 czerwca do 12 lipca w świetlicy dokonano również naprawy
schodów wejściowych i chodnika wokół budynku świetlicy. Na schodach zostały
ułożone nowe płytki, chodnik został wykonany z kostki brukowej. Wartość
wykonanych prac wyniosła 5 507,86 zł brutto.

V. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I OCHRONA ŚRODOWISKA

5.1. Gospodarowanie odpadami

W 2018 roku systemem odbioru i zagospodarowania odpadów objętych było
4 253 mieszkańców z 33 miejscowości położonych na terenie Gminy Głowno.
Nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej były zobowiązane do
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posiadania umowy na odbiór odpadów z podmiotem wpisanym do Rejestru
Działalności Regulowanej, prowadzonej przez Wójta Gminy Głowno.
Gmina Głowno ze względu na rozmieszczenie swoich miejscowości podzielona jest
na trzy rejony, każdy z nich jest obsługiwany w innym terminie.
Odpady komunalne w 2018 roku odbierane były na podstawie umowy zawartej w
dniu 29.11.2016 roku pomiędzy Gminą Głowno a firmą RSII Sp. Z 0.0. z siedzibą
przy ul. 3-Maja 10 w Zgierzu, na „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Głowno”. Przedmiotem umowy było:
1)odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Głowno,
2)zorganizowanie i prowadzenie zbiórek odpadów komunalnych w mobilnych
punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanych dalej „PSZOK”,
zlokalizowanych na terenie gminy Głowno.
Mieszkańcy, poprzez wypełnienie deklaracji decydowali czy będą gromadzić
odpady w sposób selektywny czy zmieszany.
Obowiązująca w 2018 roku uchwała Rady Gminy określała sposób segregowania w
następujący sposób:
- worek koloru żółtego, do którego należało wyrzucać:
opakowania z papieru i tektury; gazety, katalogi, zeszyty i książki, opakowania
plastikowe po art. spożywczych, kosmetykach i chemii gospodarczej, butelki PET,
torebki foliowe, opakowania z metalu (puszki), metale (zabawki, narzędzia),
opakowania „tetra pak” (po napojach i mleku) oraz
- worek koloru zielonego, do którego należało wyrzucać:
szkło; stłuczoną szklanką, opakowania po produktach spożywczych (słoiki, butelki).
Odpady gromadzone selektywnie były odbierane od mieszkańców z
częstotliwością 1 raz na 2 miesiące, w miesiącach „letnich” raz na miesiąc. Worki
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do segregacji w ramach umowy dostarczała firma RS II, w ilości odpowiadającej
wystawionym pełnym workom.
Ponadto, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i
chemikalia, zużyte baterie, zużyte akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane
i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne, powstałe w wyniku prowadzenia robót
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru
prowadzenia robót do właściwego organu administracji, traktowane były jako
odpady wielkogabartywe i odbierane od mieszkańców raz w roku, sprzed posesji,
w wyznaczonym w harmonogramie terminie.
Odpady zielone i biodegradowalne były kompostowane przez mieszkańców gminy
w przydomowych kompostownikach.
Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych następował z
pojemników o pojemności od 110 do 1100 litrów, oraz czarnych worków o
pojemności do 120 z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej, oraz 1 kontenera KP-7 z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej w
Ziewanicach. Pojemniki były odbierane 1 raz w miesiącu sprzed każdej
nieruchomości zamieszkałej, ustawione przy drodze publicznej w miejscu
zapewniającym swobodny dojazd.
W 2018 roku z terenu gminy Głowno odebrano 1 118,131 ton opadów
komunalnych.
5.2 . Zadania z zakresu ochrony środowiska
a) Realizacja Programu Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych
Jednym z zadań jakie realizuje gmina związanych z ochroną środowiska jest
corocznie prowadzona akcja bezpłatnego dla mieszkańców usuwania wyrobów
zawierających azbest. W 2018 roku w przeprowadzonym na początku roku
naborze wpłynęło 30 wniosków od właścicieli nieruchomości położonych na
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terenie gminy zainteresowanych demontażem pokryć dachowych zawierających
azbest oraz utylizacją już zdemontowanych i składowanych azbestowych pokryć
dachowych. Na podstawie złożonych wniosków gmina sporządziła i złożyła
wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi o dofinansowanie zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Głowno w 2018 roku”. Projekt zakładał
usunięcie wyrobów zawierających azbest - demontaż, zbieranie, załadunek,
przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie 14,17 Mg wyrobów
zawierających azbest z 5 posesji położonych na terenie gminy Głowno oraz
usunięcie wyrobów zawierających azbest - zbieranie, załadunek, przygotowanie do
transportu, transport i unieszkodliwienie 65,59 Mg wyrobów zawierających azbest
z terenu 25 posesji położonych na terenie gminy Głowno. Złożony wniosek został
rozpatrzony pozytywnie przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który podjął decyzję o udzieleniu
dofinansowania w kwocie maksymalnie 31 456,00 zł przy łącznej wartości zadania
38 117,83 zł, co stanowi 82,52 % dofinansowania, pozostała kwota została pokryta
ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy na ten cel. Wyłoniony wykonawca
zrealizował zadanie w terminie od 15 marca do 10 października 2018 r.
Ostatecznie, w ramach realizacji zadania wykonano demontaż, zbieranie,
załadunek, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie 15,93 Mg
wyrobów zawierających azbest z 4 posesji położonych na terenie gminy Głowno
oraz

usunięcie

wyrobów

zawierających

azbest

-

zbieranie,

załadunek,

przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie 64,33 Mg wyrobów
zawierających azbest z terenu 22 posesji położonych na terenie naszej gminy za
kwotę: 38 716,24 zł przy dofinansowaniu w kwocie: 31 456,00 zł. Zadanie zostało
wykonane w wyznaczonym terminie i prawidłowo rozliczone z WFOŚiGW w Łodzi.
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Dzięki realizacji zadania możliwa jest likwidacja wpływu azbestu na zdrowie ludzi.
Realizacja zadania wpłynęła na wzrost jakości poziomu życia, pracy i wypoczynku
w gminie a także na podniesienie atrakcyjności gminy i statusu ekonomicznego
mieszkańców.

b) Realizacja Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków
Począwszy od 2017 roku Gmina Głowno udziela swoim mieszkańcom dotacji
celowej z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej - do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z
zasadami określonymi uchwałą Rady gminy dotacja wynosi maksymalnie 50%
kosztów zakupu urządzenia, nie więcej niż 2 500,00 zł, jest udzielana na podstawie
umowy zawieranej między właścicielem nieruchomości a Gminą Głowno, po
pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku. W 2018 roku w budżecie gminy na
ten cel została zabezpieczona kwota w wysokości 30 000,00 zł. Nabór wniosków w
tym zakresie został przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 15 czerwca,
wpłynęło 8 wniosków od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy
zainteresowanych budową nowych oczyszczalni przydomowych. Wszystkie
wnioski przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, z wnioskodawcami
zostały zawarte umowy dotacji. W regulaminowym terminie do 31 października
2018 r. zostało wybudowane 7 przydomowych oczyszczalni ścieków, rozliczenia w
tym zakresie zostały prawidłowo sporządzone i zaakceptowane przez gminę.
Wypłacono dotacje w łącznej kwocie 17 500,00 zł.

c) Realizacja Programu Wymiany Kotłów pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez
ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno”
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W 2018 roku podjąłem decyzję o przystąpieniu do Programu Ograniczania Niskiej
Emisji – edycja II, wdrażanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem programu jest zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na
wymianie starych źródeł ciepła na nowocześniejsze. W ramach programu za
pośrednictwem gminy właściciele nieruchomości mogą uzyskać dofinansowanie
w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na wymianę starego
kotła na nowoczesne źródło ciepła: gazowe, olejowe, elektryczne, na biomasę,
węglowe, pompy ciepła. Aby wziąć udział w projekcie w terminie od 24 maja do 7
czerwca 2018 roku należało złożyć w Urzędzie Gminy Głowno pisemną deklarację,
na podstawie których gmina sporządziła wniosek o dofinansowanie skierowany do
WFOŚiGW w Łodzi. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Zarząd
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
który podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania w kwocie maksymalnie
198 295,00 zł przy łącznej wartości zadania 438 066,00 zł. Jest to duży sukces
gminy, ponieważ dotację w ramach programu przyznano tylko 27 gminom z całego
województwa łódzkiego. W ramach zadania na posesjach mieszkańców gminy,
którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie zostanie wymienionych 26
przestarzałych kotłów na nowoczesne źródła ciepła: 15 kotłów na ekogroszek, 7
kotłów na biomasę, 3 kotły gazowe i 1 pompę ciepła. Realizacja całego zadania jest
przewidziana na 2018 i 2019 rok, w 2018 roku mieszkańcy wymienili 9 źródeł
ciepła, w grudniu została wypłacona i rozliczona pierwsza transza zaliczki na ten
cel w kwocie 52 649,00 zł.
Poprzez realizację projektu nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do
atmosfery, zwiększy się świadomość ekologiczna mieszkańców, poprawie ulegnie
jakość powietrza, a co za tym idzie - stan zdrowia mieszkańców oraz wzrośnie
atrakcyjność gminy. Termin realizacji zadania został określony do 15.09.2019 r.
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VI. OŚWIATA, WYDARZENIA KULTURALNE, PROMOCJA GMINY
6.1. SIEĆ PLACÓWEK OŚWIATOWCYH NA TERENIE GMINY GŁOWNO, DLA
KTÓRYCH ORGANEM PROWADZACYM JEST GMINA GŁOWNO.
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie.
Lubianków nr 45
Dyrektor Zespołu Pani Agnieszka Czubiak
W skład zespołu wchodzą:
Szkoła Podstawowa w Lubiankowie,
Przedszkole w Lubiankowie
Oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Lubiankowie.
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach
Mąkolice nr 96
Dyrektor Zespołu Pani Wioletta Przyżycka
W skład zespołu wchodzą:
Szkoła Podstawowa w Mąkolicach,
Przedszkole w Mąkolicach
Oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Mąkolicach.
3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim
Popów Głowieński nr 25
Dyrektor Zespołu Pan Krzysztof Fortuna
W skład zespołu wchodzą:
Szkoła Podstawowa w Popowie Głowieńskim,
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Przedszkole w Popowie Głowieńskim
Oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Popowie Głowieńskim.
6.2. W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Głowno była organem prowadzącym
dla 6 placówek, w tym dla:
•

3 szkół podstawowych

• 3 przedszkoli
Od wielu lat Gmina Głowno w placówkach oświatowych prowadziła wiele
inwestycji pozwalających na zapewnienie naszym uczniom nauki w godnych
warunkach.
Budynki szkolne zostały rozbudowane , co pozwoliło na zwiększenie liczby sal
edukacyjnych.
Przy każdej szkole zostały wybudowane nowoczesne sale gimnastyczne,
następnie wielofunkcyjne boiska sportowe pozwalające na uprawianie wielu
dyscyplin od koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenis ziemny, skok w dal oraz
bieg na 60 m.
Ponadto w

ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy każdym

zespole został utworzony bezpieczny plac zabaw.
Wszystkie zespoły szkół posiadają pracownie komputerowe i dostęp do
Internetu.
Sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 30Mb/s zrealizowanego
w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Budynki szkolne i otoczenie zarządzane przez dyrektorów jednostek
oświatowych spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki
i pracy.
Gmina Głowno realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie
oświaty i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności
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przedszkoli i

szkół podstawowych , a także zapewnienia dostępności do

edukacji dla uczniów

niepełnosprawnych , finansując dowóz uczniów

niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy.
Zgodnie z arkuszami organizacji przedstawionymi przez Dyrektorów szkół w
roku szkolnym 2018/2019 do szkół w gminie Głowno uczęszczało 344 uczniów.
Liczba uczniów w szkole podstawowej:
L
p

1

2

3

Liczba
Placówka

Liczba
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

III
Gi
m.

oddzi
ałów

dzieci

Szkoła
Podstawowa
w
Lubiankowie

9

154

11

10

18

24

19

12

11

16

33

Szkoła
Podstawowa
w
Mąkolicach

8

98

11

2

10

14

17

17

9

9

9

Szkoła
Podstawowa
w Popowie
Gł.

8

92

4

6

12

14

12

11

8

10

15

25

344

26

18

40

52

48

40

28

35

57

RAZEM

Wychowanie przedszkolne.
Przedszkola realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające
podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra
właściwego ds.

wychowania i oświaty, zapewniają bezpłatne nauczanie ,

wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie , zatrudniają
nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz prowadza rekrutację
dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.
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Funkcjonująca na obszarze gminy sieć przedszkoli działających w ramach zespołu
zapewnia opiekę dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy
Głowno przy uwzględnieniu dowozów.
Na terenie gminy Głowno nie działają przedszkola niepubliczne.
Należy zaznaczyć, że

mieszkańcy naszej gminy uczęszczają do przedszkoli

publicznych i niepublicznych położonych na terenie gmin sąsiednich.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gmina Głowno pokrywa koszty
związane z uczęszczaniem w/w osób do przedszkoli działających w innych
gminach.
W roku szkolnym 2018/2019 wychowaniem przedszkolnym objęto 114 dzieci ,
które uczęszczały do przedszkoli :
• w Mąkolicach

- 37 dzieci,

• w Popowie

- 43 dzieci,

• w Lubiankowie - 34 dzieci.
Zamierzamy kontynuować działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania
oświaty w gminie tak, aby nasze dzieci miały wyrównane szanse edukacyjne. W
okresie minionego roku szkolnego staraliśmy się uczynić wszystko, żeby nasze
dzieci były uczone na wysokim poziomie i aby czuły się w nich bezpiecznie.
Stawiamy na wysoki poziom nauczania przez nauczycieli pracujących w naszych
placówkach oświatowych.
W roku szkolnym 2018/2019 w gimnazjach, szkołach podstawowych i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głowno pracowała następująca liczba
nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
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Liczba osób zatrudnionych w szkołach:
Lp.

Nazwa

Zatrudnienie

Nauczyciele

placówki
1.

pracowni.

Zespół Szkół w
Lubiankowie

2.

Zespół

Pozostali

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

24,84

33

20,34

27

4,50

6

23,37

28

17,87

21

5,5

7

25,74

26

20,99

20

4,75

6

Szkół

Publicznych w
Mąkolicach
3.

Zespół Szkół w
Popowie
Głowieńskim

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował , że większość
nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.
Nauczyciele podwyższają swoje kwalifikacje i uzyskują coraz wyższe stopnie
awansu zawodowego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w miesiącu kwietniu
2018 roku we wszystkich Zespołach Szkół Gminy Głowno odbył się egzamin
gimnazjalny.
Uczniowie wypełniali arkusze egzaminacyjne przed komisją egzaminacyjną, w
skład której wchodzili nauczyciele danego gimnazjum , nauczyciel z innej szkoły
oraz obserwator jako przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.
Do egzaminów przystąpiło ogółem 41 uczniów :
Gimnazjum Mąkolice

- 11 uczniów

Gimnazjum Popów

- 9 uczniów

Gimnazjum Lubianków

- 21 uczniów
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawiają się następująco:
Przedmiot

Gim.

Gim. Mąkolice

Gim. Popów

Lubianków
J. polski

65,4%

67,0%

61,0%

Historia i WOS

56,0%

63,9%

52,0%

Matematyka

46,3%

51,1%

45,0%

Przyrodnicze

54,2%

61,4%

49,0%

J.angielski

75,6%

70,5%

60,0%

61,7%

54,5%

46,0 %

J.rosyjski podst.

86,2%

72,1%

84,0%

J.rosyjski rozsz.

72,25%

37,1%

61,0%

J.niemiecki

46,2%

----------------

-----------------

podst
J.angielski
rozsz.

podst.
W minionym roku szkolnym nasze szkoły aktywnie i z bardzo dobrymi
wynikami brały udział w olimpiadach, konkursach i innych formach rywalizacji
międzyszkolnej. Starałem się nagradzać i promować najlepszych uczestników i
laureatów oraz nauczycieli – opiekunów i rodziców.
W miesiącu czerwcu 2018 roku w Ośrodku Upowszechniania Kultury w
Bronisławowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla wszystkich laureatów
olimpiad i konkursów . Na uroczystość zostali zaproszeni uczniowie – laureaci wraz
z rodzicami oraz nauczycielami , którzy przygotowywali ich do konkursu.
Laureaci konkursów otrzymali nagrody dyplom i nagrodę książkową, natomiast
rodzice i nauczyciele listy gratulacyjne i podziękowania.
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Zgodnie z ustawą o systemie oświaty , obowiązkiem gminy jest organizacja
dowozu uczniów do szkół. Obowiązek ten jest realizowany w całości z własnych
środków budżetu organu. Zapewniamy wszystkim dzieciom nieodpłatny dowóz do
szkół, starając się dopasować rozkłady jazdy autobusów do potrzeb naszych
placówek oświatowych.
Dowozimy wszystkie dzieci do szkół położonych na terenie gminy oraz do Szkoły
Specjalnej Nr 5 w Głownie. Z dowozu nieodpłatnie korzystają dzieci niezależnie od
odległości i rodzaju szkoły.
Dowożenie odbywa się na 4 trasach obejmujących 850 km. Na niektórych trasach
wykonuje się więcej niż jeden kurs z uwagi na dużą liczbę dzieci i rozkład zajęć
lekcyjnych.
We wszystkich działaniach na rzecz oświaty kierujemy się troską o dobro dziecka
zamieszkującego na terenie gminy i zapewnienie mu dobrych warunków do dalszej
nauki, która jest podstawą nowoczesnego społeczeństwa.

6.3. Poziom wydatków na oświatę i zrealizowane inwestycje w 2018 r.
Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z
budżetu państwa w formie subwencji oświatowej oraz z budżetu gminy.
W roku 2018 na realizację zadań w zakresie oświaty przeznaczono kwotę
5 788 233 zł
Wydatki zrealizowano w 99 % i zamknęły się kwotą 5 728 406 zł.
w tym:
- subwencja oświatowa 2018 r. wynosiła 2 953 963 złotych,
- środki z budżetu gminy w 2018 r. wyniosły 2 774 443 złotych, co
stanowi 48 %.
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Wydatki na oświatę przedstawiają się następująco:
Przedszkola
Szkoły Podstawowe

586 936 zł,
3 541 926 zł,

Gimnazja

727 049 zł,

Dowóz uczniów

576 311 zł,

Dokształcanie nauczycieli

784 zł,

Niepełnosprawność ( wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z
uczniami posiadającymi aktualne orzeczenia lub opinię Poradni Pedagogicznej wydatki wynoszą :

151 481 zł

w tym:
a)Przedszkola

709 zł,

b) Szkoły podstawowe

139 772 zł,

c) Gimnazja

11 000 zł,

Zakup podręczników

39 183 zł,

Świetlice

81 185 zł,

Pozostała działalność

23 549 zł.

Oprócz subwencji oświatowej i dochodów własnych staramy się korzystać z
różnych dotacji z rezerwy oświatowej i programów rządowych.

6.4. Realizacja programów rządowych w szkołach.
Gmina Głowno od kilku lat w placówkach oświatowych realizuje rządowy
wieloletni program „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Celem programu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych oraz
wzmocnienie potencjału i roli biblioteki szkolnej.
W ramach programu organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły
podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne mogą uzyskać wsparcie
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finansowe , którego wysokość uzależniona jest od liczby uczniów uprawnionych do
korzystania z biblioteki.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest wkład własny w wysokości 20 % kwoty
kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.
W przypadku naszej gminy , gdzie liczba dzieci w szkołach jest w przedziale od 71170 uczniów maksymalna kwota wsparcia wynosi 4.000 zł. Wkład własny organu
to kwota 1.000 zł.
W roku 2017 program realizowany był w Szkole Podstawowej w Popowie
Głowieńskim.
W roku 2018 program realizowany był w Szkole Podstawowej w Lubiankowie , w
roku 2019 program będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Mąkolicach.
Realizacja rządowego programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
pozwoliła na zakup wielu ciekawych książek do bibliotek szkolnych , który
poprzedzony był konsultacjami z radą rodziców i samorządem uczniowskim.
W ramach rządowego programu wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2018/2019 Gmina Głowno
otrzymała dotacje celową na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały
edukacyjne oraz na wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe.
Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
ćwiczeniowe objęła 344 uczniów uczęszczających do gminnych szkół.

6.6. Wydarzenia kulturalne i promocja gminy w 2018 roku.

Wydarzenia kulturalne jakie odbywały się w 2018 roku na terenie Gminy Głowno
to wynik ścisłej współpracy działu promocji Urzędu Gminy Głowno , Ośrodka
Upowszechniania Kultury i Biblioteki w Bronisławowie.
Poniżej przedstawiono wydarzenia kulturalne w Gminie Głowno.
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1.

I Mistrzostwa Gminy Głowno w Halową Piłkę Nożną zostały zorganizowane

04.02.2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubiankowie. Wzięło w nim
udział 5 zespołów tj.: Sokół Popów I, Sokół Popów II, Wola Lubiankowska I, Wola
Lubiankowska II i Piaski Rudnickie/Domaradzyn. Wśród licznych kibiców był Wójt
Gminy Głowno – Marek Jóźwiak, Jerzy Cybulski, znakomity piłkarz Sławomir
Pietrasiak, Dyrektor ZS-P w Lubiankowie Agnieszka Czubiak oraz Dyrektor ZS-P w
Popowie Głowieńskim Krzysztof Fortuna. Mistrzostwa wygrała drużyna Sokół
Popów I, natomiast królem strzelców został Mateusz Małek z zespołu Wola
Lubiankowska II.

2.

II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Głowno

odbył się 03.03.2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Popowie
Głowieńskim. Organizatorem turnieju była Szkoła Tańca „Jedynka” z Łodzi. Wzięło
w nim udział około 100 par reprezentujących kluby taneczne z całego kraju.
Zgromadzeni na widowni mieszkańcy z naszej gminy i nie tylko z wielkim
zachwytem podziwiali umiejętności taneczne par. Była to bardzo widowiskowa
impreza, która przyniosła gminie duży rozgłos oraz wiele pozytywnych recenzji,
spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony gości i mieszkańców. Tego
typu impreza jest bardzo dużą promocją Gminy Głowno na skalę kraju.
3.

„Święto Pań i Panów” odbyła się jak co roku 19.03.2019 r. w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym w Popowie Głowieńskim. Gwiazdami zeszłorocznej
imprezy był zespołu MARAQUJA oraz tenor Krzysztof Marciniak wraz z solistami
Teatru Wielkiego, którzy dali koncert pn. „Usta Milczą”. Zabawę taneczną
poprowadził zespół COSMO. Ponadto przybyli goście mogli podziwiać umiejętności
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aktorskie czy też wokalne uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie
Głowieńskim. Jest to najbardziej rozpowszechniona impreza w naszej gminie,
która co roku przyciąga tłumy mieszkańców również spoza Gminy Głowno.

4. I Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców odbył się 07.04.2018 r. w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Lubiankowie. W rozgrywkach wzięły udział 4 drużyny:
Gmina Głowno, Gmina Bielawy, Gmina Domaniewice, Miasto Głowno. Sędzią
podczas turnieju był Pan Grzegorz Szkup. Zwycięstwo zdobyła drużyna Miasta
Głowna. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Pan Sławomir Stopczyński, a
statuetkę najstarszego zawodnika otrzymał Pan Eligiusz Zieliński.

5. Dzień Samorządowca został zorganizowany 19.05.2018 r. w Ośrodku
Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Była to pierwsza tego rodzaju
uroczystość zorganizowana przez Wójta Gminy Głowno – Marka Jóźwiaka. Wśród
zaproszonych gości byli: były Wójt Gminy Głowno – Stanisław Tarkowski, radni
którzy sprawowali kadencję od 1990 r. wraz z obecnymi radnymi, byli pracownicy
Urzędu Gminy Głowno, Ośrodka Kultury, były kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, byli dyrektorzy placówek oświatowych oraz wszyscy aktualni
pracownicy Urzędu Gminy Głowno i dyrektorzy szkół. Uroczystość uświetnił
występ artystyczny Pana Jacka Malanowskiego, najmłodszego członka zespołu
Trubadurzy.

6. 50-lecie Pożycia Małżeńskiego par z Gminy Głowno odbyło się w dniu
25.05.2018 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach Domaradzkich. Złote Gody
obchodziło 25 par zamieszkujących Gminę Głowno. Wójt Gminy Głowno – Marek
Jóźwiak wręczył jubilatom medale nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej
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Polskiej Andrzeja Dudę, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty, Wszystkim gościom
czas umilił występ artystyczny Zespołu Folklorystycznego Pieśni i Tańca Mąkolice.

7. Święto Rodziny odbyło się 03.06.2018 r. na terenie Ośrodka Upowszechniania
Kultury w Bronisławowie. W imprezie uczestniczyli uczniowie ze wszystkich
placówek oświatowych Gminy Głowno wraz ze swoimi rodzinami, dyrektorzy,
nauczyciele, pracownicy Urzędu Gminy Głowno, Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, a także mieszkańcy pobliskich miejscowości. Na dzieci czekało wiele
atrakcji. Każda ze szkół przygotowała rozgrywki sportowe, byli animatorzy
prowadzący różnego rodzaju zabawy, dzieci mogły skorzystać z dmuchanej
zjeżdżalni, a całe rodziny korzystały z pamiątkowych zdjęć w fotobudce. Dla
wszystkich został przygotowany poczęstunek.

8. 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Głowieńskim odbyło się
10.06.2018 r. Wśród przybyłych na uroczystość gości byli: Poseł na Sejm Marek
Matuszewski, Zbigniew Zagajewski z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Za-ca
Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Andrzej Woźniak, V-ce
Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi Tadeusz Cisowski, Prezes Zarządu
Powiatowego ZOSP RP w Zgierzu i członek Zarządu Wojewódzkiego dh Andrzej
Ruciński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu st.bryg.
Zbigniew Grzelak, Starosta Zgierski Bogdan Jarota, Wójt Gminy Głowno Marek
Jóźwiak, Komendant Komisariatu Policji w Głownie Bogusław Gorący, Prezes
Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Głownie Wiesław Stolarczyk, Za-ca Dyrektora
KRUS w Łodzi Tomasz Jędrzejczak, Prezes Stowarzyszenia LGD POLCENTRUM Aneta
Królikowska

oraz

Dyrektor

Zespołu

Szolno-Przedszkolnego

w

Popowie

Głowieńskim Krzysztof Fortuna, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości.
48

Podczas jubileuszu nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru oraz wręczono
odznaczenia dla druhen i druhów.

9. 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolicach odbyło się 17.06.2018 r. W
jubileuszu wzięli udział: Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, Członek Zarządu
Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi dh. Andrzej Ruciński, przedstawiciel Urzędu
Wojewódzkiego Zbigniew Zagajewski. Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego
Wojciech Brzeski, Komendant Powiatowy PSP w Zgierzu st.bryg. Zbigniew Grzelak,
Komendant Komisariatu Policji w Głownie Bogusław Gorący , Wójt Gminy Głowno
Marek Jóźwiak oraz mieszkańcy z Mąkolic i okolicznych miejscowości. Podczas
uroczystości

dokonano

odznaczenia

sztandaru

jednostki

oraz

wręczono

odznaczenia zasłużonym druhnom oraz druhom.

10. Uroczystość rozdania nagród dla najlepszych uczniów została zorganizowana
21.06.2018 r. w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Wójt Gminy
Głowno Marek Jóźwiak nagrodził najzdolniejszych uczniów z Zespołów SzkolnoPrzedszkolnych z terenu naszej gminy. W 2018 roku zostało nagrodzonych 55
uczniów, którzy osiągnęli sukcesy w konkurach oraz turniejach na szczeblu
powiatowym, wojewódzkim i powiatowym. Laureaci otrzymali pamiątkowe
dyplomy z wyrazami uznania od Wójta Gminy Głowno oraz nagrody książkowe. Po
części oficjalnej Pan Wójt zaprosił wszystkich zgromadzonych gości na zewnątrz,
gdzie został przygotowany grill oraz słodki poczęstunek.

11. Dzień Seniora odbył się 05.08.2018 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie
Głowieńskim. Oprócz Seniorów z Gminy Głowno w uroczystości uczestniczył Wójt
Gminy Głowno – Marek Jóźwiak oraz Pani Sekretarz – Jolanta Szkup. Dla
wszystkich uczestników został przygotowany poczęstunek oraz program
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artystyczny. O oprawę muzyczną zadbał Pan Piotr Muszyński, który wykonywał
covery znanych wszystkim przebojów. Muzyka szybko porwała gości do tańca, a
także do wspólnych śpiewów przy stołach. Dzień Seniora był nie tylko okazją do
wspólnej zabawy, a także dla niektórych okazją do rozmowy po wielu latach.
Każdy z uczestników bardzo dziękował za zorganizowanie takiej uroczystości i z
uśmiechem wracał do domu.

12. Dożynki Powiatowo-Gminne zostały zorganizowane w dniu 02.09.2018 r. na
terenie Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Gospodarzami
zeszłorocznej uroczystości był Starosta Zgierski - Bogdan Jarota oraz Wójt Gminy
Głowno - Marek Jóźwiak. Dożynki to okazja aby podziękować rolnikom, przekazać
wyrazy szacunku, wdzięczności za Ich ciężką pracę i codzienny trud. Uroczystości
rozpoczęła msza święta, którą odprawił Proboszcz Parafii Św. Jakuba Apostoła w
Głownie - Ks. dr Stanisław Banach oraz Proboszcz Parafii Św. Maksymiliana Kolbe
w Głownie - Ks. Tomasz Trzciński. Starostami dożynek byli: Pani Lucyna Gibka z
Lubiankowa oraz Pan Jerzy Kałuża z Mąkolic. Podczas uroczystości zostały
wręczone odznaczenia od Ministra Rolnictwa. Na scenie swoje umiejętności
prezentowały zespoły folklorystyczne. Wszyscy przybyli mogli zasmakować
lokalnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Naszą Gminę
podczas Dożynek reprezentowało 10 Kół Gospodyń Wiejskich. Dzieci mogły
skorzystać z wesołego miasteczka, zabaw z animatorem oraz miasteczka
strażackiego. Gwiazdami Dożynek był zespół POWER PLAY i JORRGUS, a zabawę
taneczna poprowadził zespół COSMO.

13. Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły się 09.09.2018 r. na
terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zbrożkowej. W zawodach udział wzięło
7 drużyn męskich i 3 drużyny młodzieżowe. Wśród zaproszonych gości na zawody
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przybyli: Starosta Powiatu Zgierskiego - Bogdana Jarota, Wójt Gminy Głowno –
Marek Jóźwiak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgierzu Andrzej
Ruciński,

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Głownie –

Sławomir Becherka. Zawody wygrała drużyna OSP z Woli Zbrożkowej, natomiast
wśród drużyn młodzieżowych wygrała jednostka OSP z Lubiankowa (dziewczęta) i
OSP z Mąkolic (chłopcy).

14. Obchody 79 rocznicy śmierci ppłk Tadeusza Mikke w Boczkach Domaradzkich
odbyły się w dniu 12.09.2018 r. W uroczystości tradycyjnie wzięli udział członkowie
i miłośnicy Towarzystwa byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich
z Prezesem Adamem Bechem i prezesem honorowym Tadeuszem Jeziorowskim,
wraz z Reprezentacyjnym Oddziałem Konnym, żołnierze 15 Batalionu Ułanów
Poznańskich z porucznikiem Jakubem Drenda z pocztem sztandarowym, harcerze z
Hufca ZHP im. Kornela Makuszyńskiego w Głownie oraz przedstawiciele Koła
Terenowego Armii Krajowej z pocztem sztandarowym. Na uroczystość jak co roku
przybyły liczne delegacje i uczniowie ze szkół: ze Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15
Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu, z Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 im. Gen.
Andersa w Poznaniu, ze Szkoły Podstawowej w Krośnie k. Mosiny imienia 15 Pułku
Ułanów Poznańskich, ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w
Głownie, z Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana
Pawła II w Starym Waliszewie, z Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w
Bielawach i Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w
Bielawach. Nie zabrakło również delegacji ze szkół położonych na terenie Gminy
Głowno. Każda z delegacji przybyła na uroczystość wraz ze swoimi pocztami
sztandarowymi. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele władz – Pan
Zbigniew Zagajewski – ekspert reprezentujący Wojewodę Łódzkiego, Starosta
Zgierski – Pan Bogdan Jarota, Wójt Gminy Głowno – Pan Marek Jóźwiak,
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Przewodniczący Rady Gminy Głowno – Pan Łukasz Łukasik a także radni Gminy
Głowno i sołtysi wraz z mieszkańcami miejscowości m. in. Boczki Domaradzkie,
Chlebowice, Ziewanice, Boczki Zarzeczne, Karnków, Popówek Włościański i
Gawronki oraz liczni goście. Wartę przy pomniku pełnili również druhowie z
lokalnej jednostki OSP w Boczkach Domaradzkich. Została odprawiona polowa
msza święta, którą odprawili dziekan dekanatu Głowieńskiego Ks. Stanisław
Banach, Proboszcz parafii z Bielaw – Ks. Marek Grabski oraz Proboszcz parafii ze
Starego Waliszewa – Ks. Andrzej Wacławiak. Po zakończeniu uroczystości ułani,
żołnierze, goście i uczniowie szkół z Poznania i okolic zostali zaproszeni na
poczęstunek.

15. 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zbrożkowej zostało
zorganizowane w dniu 23.09.2018 r. Spośród zaproszonych gości na uroczystość
przybyli: Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, Członek Zarządu Wojewódzkiego
ZOSP RP w Łodzi dh. Andrzej Ruciński, Starosta Zgierski Bogdan Jarota, Komendant
Powiatowy PSP w Zgierzu bryg. Paweł Malinowski, Komendant Komisariatu Policji
w Głownie Bogusław Gorący, Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak, Kierownik ŚDS
w Woli Zbrożkowej Monika Szczęsny oraz Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska w Głownie Wiesław Stolarczyk. Podczas jubileuszu nastąpiło poświęcenie
nowego sztandaru oraz wręczono odznaczenia dla zasłużonych druhów.
16. Uroczysta Narada Sołtysów odbyła się w dniu 04.10.2018 r. w Ośrodku
Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Spotkanie było podsumowaniem
mijającej kadencji. Podczas uroczystości Pan Wójt wyraził uznanie i wdzięczność
za pracę wykonywaną na rzecz lokalnej społeczności. Każdy z sołtysów otrzymał
pamiątkową statuetkę.

52

17. Uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych w lesie koło Glinnika odbyło się w
dniu 10.10.2018 r. Tablice upamiętniają osoby poległe w czasie II Wojny Światowej
oraz mieszkańców Ziewanic rozstrzelanych przez hitlerowców w dniach 11 lub 12
września 1939 roku w rejonie torów kolejowych w Głownie. Wśród przybyłych
gości byli: Wójt Gminy Głowno – Marek Jóźwiak; Sekretarz Gminy Głowno –
Jolanta

Szkup;

mieszkańcy

Ziewanic,

Antoniewa,

i

innych

okolicznych

miejscowości, a także krewnych osób poległych; Pani Barbara Kostrzewa, która
była inicjatorką budowy tablic upamiętniających; Pani Janina Bednarek,
najmłodsza uczestniczka wydarzeń, jakie miały miejsce w 1939 roku; Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim, który sprawuje opiekę nad tym
miejscem pamięci narodowej z pocztem sztandarowym , przedstawiciele Hufca
ZHP im. Kornela Makuszyńskiego w Głownie , przedstawiciele Koła Terenowego
Armii Krajowej . Uczestnicy uroczystości oddali hołd poległym poprzez chwilę
zadumy, złożyli kwiaty i zapalili znicze.

18. Uroczystość 10-lecie Zespołu Folklorystycznego z Mąkolic odbyła się w dniu
14.10.2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkolicach. Wśród gości był
Starosta Zgierski Bogdan Jarota, Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak, Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkolicach Wioletta Przyżycka, ks. Krzysztof
Przybysz, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Polcentrum” Aneta Królikowska, radni
Gminy Głowno, a także byli członkowie zespołu wraz ze swoimi rodzinami. Podczas
uroczystości została przedstawiona historia zespołu, a wszyscy przybyli mogli
podziwiać zdolności wokalne i taneczne aktualnych i byłych członków zespołu. Po
zakończeniu części oficjalnej na wszystkich przybyłych gości został przygotowany
poczęstunek po którym rozpoczęła się zabawa taneczna.
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Ośrodek Upowszechniania Kultury i Biblioteka w Bronisławowie w 2018 roku
zorganizował również dla dzieci :
- Ferie zimowe 29.01. – 9.02. Około 20 osobowa grupa dzieci spotykała się przez
dziesięć dni w godz. od 11.00 do 15.00. Program ferii był bogaty w różnorodne
zajęcia : plastyczne , ruchowe , kulinarne , teatralne. Dzieci chętnie grały w gry
planszowe i karciane , układały puzzle ,malowały , rysowały , lepiły z plasteliny jak
również wspólnie czytały bajki . Nie mogło także zabraknąć przedstawienia
teatralnego, i warsztatów teatralnych. Dużą atrakcją na zakończenie ferii był pokaz
żywieniowy. Dzieci mogły skosztować własnoręcznie robionej pizzy.

- Eliminacje gminne konkursu recytatorskiego „Świerszczykowe wierszyki”, który
odbył się 10.05 2018 r. w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.
Udział w konkursie wzięło 15 dzieci w wieku 7-10 lat z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Lubiankowie, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie
Głowieńskim i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkolicach. Do finału
wojewódzkiego, który odbył się w Łódzkim Domu Kultury zakwalifikowało się troje
dzieci .
- Wakacje 2.07 – 31.07. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00
dzieci miały możliwość uczestniczyć w zajęciach plastyczno-technicznych,
sportowych w grach i zabawach ruchowych. Nie brakowało chętnych do gier
planszowych i układania puzzli. Wiele radości dał dzieciom konkurs „Mam Talent „
i spotkanie ze strażakami z jednostki OSP w Woli Zbrożkowej, którzy pokazali
sprzęt do udzielania pierwszej pomocy i opowiedzieli jak skutecznie z niego
korzystać. Dużym powodzeniem cieszył się również plac zabaw i
zewnętrzna.

Oprócz

zajęć

dzieci miały również wyjazd

siłownia

na pływalnię do

Skierniewic i wycieczkę do Płockiego ZOO. Nie mogło zabraknąć także pokazu
żywieniowego, na którym wspólnie z dziećmi robiliśmy pizzę .
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Na zakończenie zajęć wakacyjnych dzieci spędziły miłe chwile przy wspólnym
grillowaniu , niektórzy rodzice przynieśli owoce i upieczone przez siebie ciasta.
Grupa 25 dzieci, chętnie brała udział w organizowanych zajęciach. Mieli wtedy
możliwość wspólnie i aktywnie spędzić wolny czas. Chwile spędzone razem były
dobrą okazją do integracji.

PROMOCJA GMINY GŁOWNO W 2018 ROKU
Promocja gminy wpływa na podniesienie atrakcyjności gospodarczej,
turystycznej czy społeczno-kulturowej. Jest to cierpliwe, długoterminowe
kształtowanie wizerunku gminy, jako miejsca najlepszego dla takich, czy innych
działań, jest również niewątpliwie jednym ze sposobów wspierania rozwoju
gminy.
Najlepszą formą wsparcia wszelkich działań promocyjnych, rozwojowych
jest informacja. Podstawową formą przekazywania informacji jest strona
internetowa gminy Głowno, która od lat funkcjonuje w nowej, przebudowanej
formie i korzystniejszej szacie graficznej. Strona jest na bieżąco aktualizowana,
umieszczane są na niej bieżące komunikaty, informacje i relacje ze wszystkich
ważnych wydarzeń odbywających się na terenie gminy. Od 2 lat nasza gmina
posiada również swoje konto na portalu społecznościowym facebook, na którym
również zamieszczane są różnego rodzaju komunikaty, a także informacje o
wydarzeniach. W 2018 roku został również uruchomiony system powiadomień
sms, dzięki którym każdy z mieszkańców, za pośrednictwem aplikacji lub smsa
może na bieżąco otrzymać ważne komunikaty.
Promocja gminy odbywa się również za pośrednictwem wydawanego
kwartalnika pn. „Nasza Gmina Głowno”, w którym mieszkańcy znajdują
wiadomości dotyczące najciekawszych wydarzeń z Gminy Głowno, zarówno tych
które miały miejsce, jak i tych, które dopiero się odbędą, a także tematy związane
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z życiem każdego z nas. Opisywane są ważne sprawy obywatelskie, związane
z oświatą, kulturą, opieką społeczną, promocją, tematy związane z podatkami, a
także dotyczące inwestycji realizowanych na terenie gminy. Kwartalnik spotkał się
z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców i nie tylko, jest chętnie czytany
i stanowi dobre źródło informacji dla mieszkańców.
Celem

promocji

gminy,

priorytetowo

traktujemy

przygotowanie

i rozpowszechnianie różnego typu materiałów promocyjnych, w formie folderów,
długopisów, kubków, parasolek, toreb itp. z logiem gminy. W poprzednim roku
zostały zakupione gadżety, które spotkały się wśród mieszkańców czy osób
odwiedzających naszą gminę z bardzo pozytywnym odbiorem. W 2017 roku został
również opracowany „wirtualny spacer”, który aktualnie zamieszczony jest na
naszej stronie internetowej.
Organizowanych jest wiele uroczystości czy konkursów pod patronatem
Wójta Gminy Głowno, w których udział biorą nie tylko uczniowie naszych szkół, ale
również z terenu innych gminnych. Przykładowo są to konkursy: „Małe talenty”,
„Mini playback show” konkursy recytatorskie, oraz ortograficzne.
Obiekty sportowe znajdujące się przy szkołach służą nie tylko młodzieży i
mieszkańcom naszej gminny, ale również odbywają się na nich rozgrywki ligowe
np. w koszykówce dziewcząt, w piłce nożnej oraz siatkówce, podczas których
uczestnicy mają możliwość poznania naszej gminy.
Najlepszą promocją jest również stworzenie jak najlepszych warunków do
życia dla mieszkańców gminy i dla osób u nas przebywających. Walory rekreacyjne
gminy sprawiają, że nasze tereny są chętnie wykorzystywane pod zabudowę
letniskową, a także do zabudowy na pobyt stały. Również zmodernizowana baza
oświatowo - edukacyjna jest naszą formą promocji, gdyż uczniowie naszych szkół
odnoszą wiele sukcesów naukowych na szczeblu nie tylko powiatowym,
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ale również wojewódzkim. Nasze placówki oświatowe systematycznie się
rozwijają, czego przykładem jest powstanie dwóch ekopracowni dofinansowanych
przez Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, co przyciąga
do nich nowych uczniów.
Na terenie Gminy działa jedna Biblioteka Gminna w Bronisławowie.
W skład bazy lokalowej wchodzi czytelnia, wypożyczalnia, oraz wspólne
pomieszczenia administracyjne i socjalne, z Ośrodkiem Upowszechniania Kultury .
Stan księgozbioru wynosił 13.904. woluminów.
W 2018 roku w bibliotece zarejestrowanych było 205 czytelników, odnotowano
3459 wypożyczeń i 1234 odwiedzin.
W czytelni odbywają się imprezy związane z książką, lekcje biblioteczne, ferie
zimowe i wakacje dla dzieci.

VII. STAN MIENIA KOMUNALNEGO
8.1. Dane dotyczące posiadanego mienia
Gmina Głowno na dzień 31 grudnia 2018 roku posiada w swoim zasobie
następujące nieruchomości:
Miejsce
położenia

Nr
działki

Opis

Pow.
(ha)

Wartość
szacunkowa
(zł)

Albinów
Antoniew
Boczki
Domaradzkie

23
170/1
88/1
270

0,2842
0,1166
0,4272
0,0297

41.943
38.376
21. 500
11.439

Bronisławów
Domaradzyn
Jasionna

57/1
203
92

działka budowlana
działka budowlana
Hydrofornia
sklep
(użytkowanie
wieczyste)
ośrodek kultury
teren po żwirowni
działka leśna

0,8023
1,3395
0,2201

177. 880
34. 194
7.300
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Kadzielin
Karnków
Lubianków

Mąkolice
Mięsośnia
Ostrołęka

Piaski
Rudnickie
Popów
Głowieński
Popówek
Włościański
(1/2 udziału)
Wola Mąkolska
Wola
Zbrożkowa

83
309,310
115/2
38/10
35
38/6
261/3
141
38/8

0,2509
0,8202
0,5199
0,3429
0,9171
0,1804
0,8915
0,1811
0,4388

85.116
31. 500
61.377
17.043
183. 807
52. 644
19. 188
45.510
111.192

219/1
1209
147
237/5
7
152
209

dom ludowy
hydrofornia
działka budowlana
hydrofornia
szkoła
teren przy strażnicy
park wiejski
sklep
działka przy OSP
(użytkowanie
wieczyste)
szkoła
hydrofornia
świetlica wiejska
działka budowlana
rów
rów
działka budowlana

0,7592
0,2653
0,0319
0,2736
0,6106
0,7803
0,5573

31. 050
5. 150
11.316
75. 030
13.700
17.500
135. 300

247/1

szkoła

0,7608

38. 000

114

działka rolna

0,0854

13.530

731/4
609
328/3

działka rolna
działka budowlana
Środowiskowy Dom
Samopomocy
działka zabudowana
zlewnią mleka i
sklepem
działka w części
budowlana i w części
leśna
OSP Ziewanice
siedziba Urzędu
Gminy

0,0387
0,7029
0,5829

1.722
64.821
210. 281

0,7458

108.486

0,9734

77.201

0,2325
0,1211

63. 714
88. 579

15,2841

1.895.389

336/3
316

Ziewanice
m. Głowno

185/2
180/1,18
0/2
Razem
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Wartość poszczególnych składników mienia komunalnego
Gminy Głowno na dzień 31 grudnia 2018 r.
Grupa – nazwa

stan na
31.12.2017 r.

zmiany

Stan na
31.12.2018 r.

0 -Grunty
I – Budynki i lokale
II – Obiekty inżynierii
lądowej
III –Kotły i maszyny
energetyczne
IV
–
Maszyny
i
urządzenia
V
–
Specjalistyczne
maszyny
VI
–
Urządzenia
techniczne
VII – Środki transportu
VIII – Narzędzia i
przyrządy
Razem

1.638.896,00
4.837.980,16

(+)256.493,00
(+)
4.674,00
(+)554.006,15

1.895.389,00
4.842.654,16
18.104.745,07

17.550.738,92
42.906,78
249.426,13

(+)81.193,00
(+)
19.730,59

124.099,78
269.156,72

21.877,84

(+) 11.439,00

33.316,84

1.540.346,70
21.055,00

(-)100.305,40
-

1.440.041,30
21.055,00

25.903.227,53

827.230,34

26.730.457,87

Wartość poszczególnych składników mienia komunalnego
Jednostek Organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2018 r.
Grupa – nazwa

stan na
31.12.2017 r.

zmiany

0 -Grunty
I – Budynki i lokale
II – Obiekty inżynierii
lądowej
III –Kotły i maszyny
energetyczne
IV – Maszyny i urządzenia
V
–
Specjalistyczne
maszyny
VI – Urządzenia techniczne

8.381.196,09
1.578.510,04

103.233,90
-

8.484.429,99
1.578.510,04

45.121,76
148.946,36
21.300,00

18.450,00
-

63.571,76
148.946,36
21.300,00

-

25.708,52

25.708,52
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Stan na
31.12.2018
r.

VII – Środki transportu
VIII – Narzędzia i przyrządy
Razem

41.291,82
10.242.074,59

(+)121.683,90

41.291,82
10.363.758,49

Ogółem

36.145.302,12

(+)948.914,24

37.094.216,36

Wartość innych składników mienia komunalnego Gminy Głowno:
▪ Drogi gminne o pow. 86,6850 ha i wartości szacunkowej 13.278.704,12 zł.
▪ Sieć infrastruktury technicznej o wartości szacunkowej 4.614.077,24 zł.
Gmina Głowno w 2018 roku uzyskała następujące wpływy z tytułu opłat za
korzystanie z mienia komunalnego:








3.206,66 zł
1.485,36 zł
4.537,40 zł
2.195,11 zł
1.091,44 zł
393,85 zł

Najem lokalu mieszkalnego
Najem lokalu użytkowego
Najem (sale gimnastyczne)
Najem (sala OUK -Bronisławów
Odszkodowanie Interisk
Wieczyste użytkowanie
Razem

12.909,82 zł

Lokale mieszkalne wchodzące w skład Zasobu Gminy Głowno stan na dzień 31
grudnia 2018 r.
Wola Zbrożkowa 36 o pow. 47,3 m2 - wartość szacunkowa 104.919,00 zł

Mienie komunalne Gminy Głowno przekazane w użytkowanie wieczyste stan na
dzień 31 grudnia 2018 r.
1) Lubianków dz. 38/8 o pow. 0,4388 ha, wartość szacunkowa gruntu:
111.192,00 zł.

60

2) Boczki Domaradzkie dz. 270 (sklep) o pow. 0,0297 ha, wartość szacunkowa
gruntu: 11.439,00 zł
Razem 122.631,00zł
Mienie komunalne Gminy Głowno przekazane w użytkowanie stan na dzień 31
grudnia 2018 r.
1) Piaski Rudnickie dz. 209 o pow. 0,5573 ha (użytkownik- Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Wsi Piaski Rudnickie), wartość szacunkowa działki 135.300 zł;
2) Ziewanice dz. 185/2 o pow. 0,2325 ha (użytkownik - OSP Ziewanice), wartość
szacunkowa działki 63.714 zł.
Razem 199.014,00 zł
Mienie komunalne Gminy Głowno przekazane w użyczenie stan na dzień 31
grudnia 2018 r.
Zabudowa posadowiona na działce nr 328/3 położonej w obrębie Wola
Zbrożkowa (Środowiskowy Dom Samopomocy):
1) działka o wartości
210.281,00 zł
2) budynek biurowy o wartości
2.587.818,79 zł
3) budynek gospodarczy o wartości
13.663,00 zł
Razem
2.811.762,79 zł
8.2.

Dane dotyczące odzyskanego mienia

W okresie kadencji 2014-2018 Gmina Głowno uzyskała tytuł prawny do 13
nieruchomości (z wyłączeniem nieruchomości nabytych pod powiększenie dróg
gminnych). Najczęściej nieruchomości były nabywane na podstawie decyzji
Wojewody Łódzkiego.
Jedynie w przypadku świetlicy wiejskiej w Mięsośni, podstawą nabycia była
umowa darowizny z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Głownie.
Szczegółowe dane na temat nabytych nieruchomości w kadencji 2014-2018
przedstawia tabela poniżej.
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lp.

Nr
Dz.

pow.
działki
(ha)

położenie

opis

podstawa nabycia

decyzja
Wojewody
Łódzkiego z dnia 4
luty 2017 r. znak:
GNIV.7510.42.2015.E
P
decyzja
Wojewody
Łódzkiego z dnia
23 sierpnia 2017 r.
znak: GNIV.7532.577.2016.
SJ

wartość
szacunko
wa
(wartość
w zł bez
podatku
VAT)

1

23

0,2842

Albinów

nieruchomo
ść gruntowa

2

92

0,2201

Jasionna

Nieruchom.
leśna

Kadzielin

nieruchomo
ść
zabudowan
a
budynkiem
domu
ludowego i
zlewni
mleka

decyzja
Wojewody
Łódzkiego z dnia
06 kwietnia 2016
r. znak: GNIV.7532.53.2016.A
GP

398.400,0
0

Nieruchom.
gruntowa

decyzja
Wojewody
Łódzkiego z dnia
27 listopad 2017 r.
znak: GNIV.7510.41.2016.E
P

49.900,00

3

4

83

115/2

0,2509

0,5199

Karnków

62

34.100,00

7.300,00

5

147

0,0319

Mięsośnia

Nieruchom.
Zabudow.
budynkiem
świetlicy
wiejskiej

6

118/1

0,2702

Władysławów
Popowski

nieruchomo
ść gruntowa

7

609

0,7029

Wola
Mąkolska

Nieruchom.
gruntowa

8

336/3

0,7458

Wola
Zbrożkowa

Nieruchom.
Zabudow.
budynkiem
zlewni
mleka

9

789/2 0,3355
789/5 0,1782

Wola
Zbrożkowa

Nieruchom.
gruntowa

170/1 0,1166

Antoniew

Nieruchom.
Zabudowan.

10
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Akt notarialny
umowy darowizny
repertorium A
4034/2016 z 27
czerwca 2016 r.
decyzja
Wojewody
Łódzkiego z dnia
26 maja 2017 r.
znak: GNIV.7510.43.2015.E
P
decyzja
Wojewody
Łódzkiego z dnia
31 październik
2016 r. znak: GNIV.7532.158.2016.
SJ
decyzja
Wojewody
Łódzkiego z dnia
12 czerwca 2017 r.
znak: GNIV.7532.491.2016.
HC
decyzja
Wojewody
Łódzkiego z dnia 5
stycznia 2017 r.
znak: GNIV.7510.44.2015.E
P
decyzja
Wojewody
Łódzkiego z dnia
13 grudnia 2017 r.
znak: GNIV.7532.155.2016.
HC

83.000,00

47.500,00

52.700,00

167.300,0
0

79.000,00

40.000,00

11

141

0,1811

Lubianków

Nieruchom.
Zabudow.

12

316

0,9734

Wola
Zbrożkowa

nieruchomo
ści
gruntowa,
leśna

13

7
152

0,6106
0,7803

Ostrołęka

rów

Razem
pow.:

6,2016

decyzja
Wojewody
Łódzkiego z dnia
16 marca 2018 r.
znak: GNIV.7532.5.2018.HC
decyzja
Wojewody
Łódzkiego z dnia 5
czerwca 2018 r.
znak: GNIV.7532.163.2016.
AW
decyzja
Wojewody
Łódzkiego z dnia
23 października
2018 r. znak: GNIV.7510.31.2018.E
P
Razem wartość:

65.000,00

66.000,00

31.200,00

1.121.400,00

W wyniku przeprowadzonych przetargów z tabeli powyżej zostały sprzedane
następujące nieruchomości:
1) nieruchomość oznaczona działkami nr 789/2 i 789/5 wraz z już wcześniej
nabytą zabudowaną działką nr 789/1 w obrębie Wola Zbrożkowa (wieś
Konarzew) za kwotę 111.807,00 zł brutto.
2) nieruchomość oznaczona działką nr 118/1 w obrębie Władysławów
Bielawski za kwotę 29.815,20 zł brutto.
8.3. Dane dotyczące prowadzonych i nie zakończonych postępowań o odzyskanie
mienia.
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Obecnie prowadzone są następujące postępowania administracyjne o nabycie
mienia przez Gminę Głowno:
1) nabycie nieruchomości położonej w Karasicy oznaczonej działkami numer
22/5 i 22/4 o łącznej powierzchni 0,3584 ha, postępowanie jest prowadzone
przez Wojewodę Łódzkiego na podstawie art. 13 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19
października 1991 r. o gospodarce e nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa;
2) nabycie nieruchomości położonej w Woli Mąkolskiej oznaczonej działkami
numer 667 o powierzchni 0,3201 ha, postępowanie jest prowadzone przez
Starostę Zgierskiego i ma na celu zaliczenie nieruchomości do mienia
gromadzkiego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o
zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Gmina Głowno złożyła również wniosek do Sądu Rejonowego w Zgierzu o
zasiedzenie nieruchomości położonej w Popowie Głowieńskim oznaczonej działką
numer 297 o pow. 0,9093 ha.
W kolejnych latach będą podejmowane próby uregulowania nieruchomości
Skarbu Państwa, które nie posiadają założonych ksiąg wieczystych, są to:
1) działka nr 18 o pow. 0,6001 ha w Bronisławowie – nieruchomość rolna;
2) działki 178/1 i 178/2 o łącznej pow. 0,3207 ha w Ostrołęce – częściowo
budowlana, częściowo rolna;
3) działka nr 88 o pow. 0,0758 ha w Woli Lubiankowskiej – działka
zabudowana;
4) działka nr 733/8 i 793/4 o łącznej pow. 0,3822 ha – działki budowlane;
5) działka nr 28 i 27 w Gawronkach o pow. 0,8082 ha – działki po zlewni
mleka;
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6) działka nr 154/2 o pow. 0,1914 ha w Domaradzynie – działka
zabudowana.
Gmina Głowno będzie poodejmowała również próby uregulowania stanu
prawnego nieruchomości dla których nie ustalono żadnych dokumentów własności
poprze przepisy ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych tj. uznania ich
przez Starostę Zgierskiego za mienie gromadzkie. W ramach tych przepisów Gmina
Głowno będzie chciała uregulować własność również dróg w tym dróg
dojazdowych do pół.
7.4 Inne informacje dotyczące mienia.
W 2018 roku Gmina Głowno sprzedała w II przetargu nieograniczonym
nieruchomość

położoną

w

Władysławowie

Popowskim

oznaczoną

nr ewidencyjnym działki 118/1 o pow. 0,2702 ha. Cena osiągnięta w przetargu
wyniosła 24.240,00 zł netto. Do ceny został doliczony podatek VAT w wysokości
23% tj. 5.575,20 zł. Ostateczna cena brutto wyniosła 29.815,20 zł.
W 2018 roku Gmina Głowno podejmowała również próby sprzedaży
nieruchomości:
1) oznaczonej działką nr 237/5 o pow. 0,2736 ha w obrębie Ostrołęka;
2) oznaczonej działką nr 115/2 o pow. 0,5199 ha w obrębie Karnków;
3) oznaczonej działka nr 23 o pow. 0,2842 ha w obrębie Albinów.
Przetargi przeprowadzone w celu sprzedaży ww. nieruchomości nie
przyniosły rozstrzygnięcia – brak było zainteresowania zakupem nieruchomości.
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VIII. POMOC SPOŁECZNA
8.1. Gminny Program Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz
Gminny Program przeciwdziałania Narkomanii
Program realizowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych powołaną przez Wójta Gminy Głowno. Komisja składała się z 10
członków.
W roku 2018 Komisja odbyła 8 posiedzeń , na które było zaproszonych 13 osób , z
tego 2 osoby zgłoszone zostały przez Policję , 11 osób przez swoje rodziny.
7 osób podjęło leczenie z Poradni Uzależnień i Współuzależnień w Głownie.
Ponadto w ramach profilaktyki we wszystkich szkołach na terenie gminy odbyły się
warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
W miesiącu marcu odbyło się spotkanie ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików,
które miało na celu przybliżenie informacji o działaniach AA.
W 2018 roku w Urzędzie Gminy działał punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych
od alkoholu, dla osób zagrożonych narkomanią oraz osób doznających lub
stosujących przemoc domową.
W 2018 roku Gminna Komisja zaopiniowała 5 wniosków o wydanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Członkowie Gminnej Komisji są jednocześnie członkami Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego, który zajmuje się sprawami przemocy w rodzinie.
W 2018 roku Zespół prowadził procedurę 17 Niebieskich Kart, z czego 9 wszczętych
w 2017 roku oraz 8 kart założonych w 2018 roku.
Zespół odbył 56 posiedzeń i powołano 16 grup roboczych.
W 2018 roku zakończono prowadzenie procedury 12 Niebieskich Kart , zapadły 3
wyroki skazujące – za znęcanie się psychiczne i fizyczne.
67

8.2. Gminny Program Wspierania Rodziny .
Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła na gminę zadania mające
na celu stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie w
przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.
Działaniami w ramach pieczy zastępczej na terenie Gminy Głowno na przestrzeni
ostatnich trzech lat objętych zostało 5 dzieci.
Obecnie 5 dzieci umieszczonych jest w rodzinach zastępczych spokrewnionych.
Wydatki poniesione w 2018 roku przez budżet gminy za pobyt dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie gminy
wyniosły 15.407 zł.

8.3.Program rządowy 500+
Program „Rodzina 500+” wprowadzono na podstawie ustawy z dnia 11
lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195
z póż. zm.).
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków
związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem
jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18
roku życia. Świadczenie przysługuje w wysokości 500zł. miesięcznie na dziecko w
rodzinie, bądź w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc
świadczenia wychowawczego w przypadku gdy dziecko jest pod opieką
naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych.
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Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800zł.
Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze
przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty 1.200zł.
W przypadku rodzin posiadających gospodarstwa rolne przelicznik z 1 ha
przeliczeniowego do celów ustawy wynosił 214,75zł do dnia 30.09.2018r.,
natomiast od dnia 01.10.2018r. wynosi 283,25zł. Prawo do świadczenia
wychowawczego ustalane jest na okres od 1 października do dnia 30 września roku
następnego.
W 2018 roku realizacja świadczenia wychowawczego przedstawiała się
następująco:
Liczba rodzin – 376
Liczba osób (dzieci) – 610
Liczba świadczeń – 6.726
Kwota wypłaconych świadczeń – 3 346 873,10zł.
Koszty obsługi – 51 817,95 zł.
Ogółem: 3 398 691,05zł
Nadmienić należy, że środki finansowe w całości pochodzą z budżetu państwa,
przekazywane gminie w formie dotacji co miesiąc.
8.4. Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz
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świadczenie pielęgnacyjne;
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
4) świadczenie rodzicielskie.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z
utrzymaniem dziecka.
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest między innymi od
spełnienia kryterium dochodowego.
Zasiłek

rodzinny

przysługuje

osobom,

jeżeli

dochód

rodziny

w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty
674,00zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o
znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza
kwoty

764,00zł.

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 674,00zł lub 764,00 zł
pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna
kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w
okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek
rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 3a,
i jest to: ,,złotówka za złotówkę''. W okresie zasiłkowym trwającym od 01.11.2017
r. do 31.10.2018 r. brany był dochód rodziny uzyskany w roku 2016, a w okresie
zasiłkowym trwającym od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r. brany jest dochód rodziny
uzyskany w roku 2017, z uwzględnieniem utraty jak również uzyskania dochodu.
W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1ha
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu
ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu
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Statystycznego i tak w roku 2016 dochód ten wynosił 2577,00 zł tj. 214,75zł
miesięcznie, a w roku 2017 dochód ten wynosi 3398,00zł tj. 283,25zł miesięcznie.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące
dodatki:
1) dodatek z tytułu urodzenia dziecka (1000,00 zł jednorazowo);
2) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego (400,00 zł miesięcznie);
3) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (193,00 zł miesięcznie na
dziecko, nie więcej niż 386,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci);
4) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95,00 zł
miesięcznie);
5) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90,00zł
miesięcznie na dziecko do 5 roku życia lub110,00 zł miesięcznie na dziecko
powyżej 5 roku życia);
6) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100,00 zł jednorazowo);
7) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania (69,00 zł miesięcznie, jeśli dziecko dojeżdża do szkoły lub 113,00 zł
miesięcznie, jeśli dziecko mieszka w internacie lub bursie).

Świadczenia opiekuńcze to:
1) zasiłek pielęgnacyjny - wysokość zasiłku pielęgnacyjnego do dnia 31.10.2018 r.
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wynosiła 153,00 zł miesięcznie, a od dnia 01.11.2018 r. wynosi 184,42 zł
miesięcznie, nie obowiązuje kryterium dochodowe;
2) specjalny zasiłek opiekuńczy – wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego do
dnia 31.10.2018 r. wynosiła 520,00 zł miesięcznie, a od dnia 01.11.2018 r. wynosi
620,00 zł miesięcznie, kryterium dochodowe to 764,00 zł na osobę;
3) świadczenie pielęgnacyjne - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku
2018 wynosiła 1477,00 zł miesięcznie, nie obowiązuje kryterium dochodowe.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje w wysokości 1000,00
zł na jedno dziecko.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie i jest
przyznawane bez względu na dochód rodziny.

Na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku
2018 ogółem wydatkowano kwotę 1 412 982,23 zł.

W roku 2018 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1 276 807,83 zł t.j.:
1) Zasiłek rodzinny 556 938,81 zł (329 rodzin, 497 dzieci);
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 111 910,00 zł
- zasiłek rodzinny na dziecko wieku od 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
396 111,35 zł
- zasiłek rodzinny na dziecko powyżej 18 roku życia 48 917,46 zł
Dodatki do zasiłku rodzinnego 222 453,26 zł t.j.:
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
39 072,20 zł (13 rodzin, 13 dzieci );
- z tytułu urodzenia 16 000,00 zł (16 rodzin, 16 dzieci );
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- z tytułu samotnego wychowywania dziecka 14 861,00 zł ( 6 rodzin, 9 dzieci );
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 17 710,00 zł (17
rodzin, 17 dzieci);
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 27 620,60 zł (158 rodzin 280 dzieci);
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 48
457,76 zł (78 rodzin, 101 dzieci);
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 58 731,70 zł (51 rodzin,
62 dzieci); Złotówka za złotówkę 47 234,86 zł (37 rodzin, 70 dzieci);
2) Zasiłek pielęgnacyjny 131 078,70 zł (78 osób);
3) Świadczenie pielęgnacyjne 206 198,80 zł (13 osób);
4) Specjalny zasiłek opiekuńczy 25 760,00 zł (4 osoby);
5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 41 000,00 zł (41 rodzin, 41
dzieci);
6) Świadczenie rodzicielskie 46 143,40 zł (10 rodzin, 10 dzieci).
Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w
roku 2018 opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie
50 548,01 zł (15 osób).
Koszty obsługi związane z realizacją świadczeń rodzinnych w roku 2018 wyniosły
39 945,89 zł.
W roku 2018 opłacone zostały również za osoby pobierające świadczenie
pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy składki na ubezpieczenie zdrowotne w
kwocie 3 913,56 zł (5 osób).
8.5. Fundusz alimentacyjny.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach
określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią system
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wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu
państwa i są skierowane do osób ubogich, w tym przypadki dzieci, które nie są w
stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb życiowych i nie otrzymują należnego
im

wsparcia

od

osób

zobowiązanych

wobec

nich

do

alimentacji.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. W okresie
świadczeniowym trwającym od 01.10.2017r. do 30.09.2018 r. brany był dochód
rodziny uzyskany w roku 2016, a w okresie świadczeniowym trwającym od
01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. brany jest dochód rodziny uzyskany w roku 2017, z
uwzględnieniem utraty jak również uzyskania dochodu.
W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1ha
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu
ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego i tak w roku 2016 dochód ten wynosił 2577,00 zł t.j. 214,75 zł
miesięcznie, a w roku 2017 dochód ten wynosi 3398,00 zł t.j. 283,25 zł miesięcznie.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do
ukończenia przez nią 18 roku życia, a gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do
ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o
znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Osoba uprawniona - to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie
tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja
okazała się bezskuteczna.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco
ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.
W roku 2018 wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 44
350,00 zł (10 rodzin, 14 dzieci ).
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8.6. Środowiskowy Dom Samopomocy
a) Działalność ośrodka, liczba uczestników
Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zbrożkowej typu A, B i C działa na
terenie gminy Głowno od listopada 2012 roku na mocy umowy nr 1/12 z dniu 02
października 2012 roku oraz umowy nr 1/2017 z dnia 16 kwietnia 2017 roku
zawartej ze Stowarzyszeniem „Centrum Wspierania Inicjatyw” w Olszowcu.
Na koniec 2018 roku statutowa liczba miejsc wynosiła 44, w podziale na
kategorie uczestników A-6 B-19 C-19 w tym ze sprzężoną niepełnosprawnością 4
osoby.
Skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej
posiada 27 mieszkańców gminy Głowno, 11 mieszkańców gminy Domaniewice –
na mocy Porozumienia Międzygminnego z dnia 5 listopada 2014 roku oraz 6
mieszkańców gminy Bielawy – na mocy Porozumienia Międzygminnego z dnia 10
sierpnia 2018 r.
Są to osoby o zróżnicowanym wieku, przewlekle chore psychicznie,
z

niepełnosprawnością

intelektualną

(w

stopniu

głębokim,

znacznym,

umiarkowanym, lekkim), wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności
psychicznych. Często to osoby samotne, bez wsparcia bliskich albo takie, których
rodziny nie mogą zapewnić pomocy ze względu na brak środków, możliwości, oraz
profesjonalnej wiedzy.
W ciągu roku nastąpiła rotacja w populacji - przybyło 18 uczestników, ubyło
14.
W tym 6 osób odeszło z powodu pogorszenia stanu zdrowia, 5 osób z powodu
dłuższej nieobecności, 1 osoba zrezygnowała, 1 osoba otrzymała negatywną ocenę
wydaną po okresie aklimatyzacyjno-rozpoznawczym, 1 osoba została skreślona z
listy uczestników.
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Zapewniono

standardy, które pozwalają na realizację długofalowego

programu pomocy społecznej, osobom mającym poważne trudności w życiu
codziennym, wymagającym wsparcia a także opieki niezbędnej do prawidłowego
życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
Dzięki rozbudowie i modernizacji budynku zapewniono dobre i godne
warunki pobytu uczestników ŚDS. Praca w odpowiednio wyposażonych
pracowniach pozwala uczestnikom w sposób właściwy i efektywny korzystać z
szerokiego spektrum urządzeń rehabilitacyjnych poprawiając ich sprawność
fizyczną oraz pozytywnie wpływając na ich zdrowie. Dzięki szerokiemu
wachlarzowi treningów i zajęć uczestnicy kształtują umiejętności z zakresu
samoobsługi, rozwijają umiejętności niezbędne do samodzielnego i możliwie
niezależnego życia. Uczestnicy pracują z komputerem starając się wykorzystywać
zdobyte umiejętności w życiu codziennym.
Poznają nowe formy spędzania czasu wolnego umożliwiające poszukiwanie i
rozwój zainteresowań oraz hobby. Praca podczas terapii zajęciowej pozwala na
właściwe kształtowanie rozwoju osobistego uczestników, poprzez zwiększanie ich
poczucia wartości, wrażliwości i poczucia estetyki. Poszerzają swoje umiejętności,
a także mają możliwość zapoznać się z wieloma nowymi ponadstandardowymi
formami oddziaływań wspierająco - aktywizujących, co dodatkowo zachęca ich do
aktywnego udziału w proponowanych treningach i zajęciach. Budynek po byłym
przedszkolu

został

rozbudowany

,

pozyskaliśmy

funkcjonowanie, bez wkładu własnego.

76

duże

środki

na

jego

b) Zrealizowane inwestycje/ od roku 2012/
2012
1.

Decyzja Wojewody nr FN-I.3111.2.137.2012

- przeprowadzono prace adaptacyjne budynku po byłej Szkole Podstawowej w
Woli Zbrożkowej na potrzeby utworzenia i uruchomienia Środowiskowego Domu
Samopomocy. –

530 000 zł.
2016

1.

Decyzja Wojewody nr FB-I.3111.2.35.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.

- Wykonanie termoizolacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy
w Woli Zbrożkowej - 160 000 zł.
2.

Decyzja Wojewody nr FB-I.3111.172.2016 z dnia 4 listopada 2016 r.

- Dokończenie adaptacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej
- 485 000 zł
3.

Decyzja Wojewody nr FB-I.3111.122.2016 z dnia 13 października 2016 r.

Zakup pojazdu (17+1) z możliwością przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na
zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne w ŚDS w Woli Zbrożkowej
- 50.000 zł

PFRON – 145 778,50 zł
Środki Stowarzyszenia 7 632 zł
Całkowita wartość zadania: 208 255 zł

4.

Pozyskane w trybie art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z budżetu

Wojewody Łódzkiego na bieżącą działalność (szkolenie, usługa naprawy,
czyszczenia i konserwacji pieca gazowego z montażem sterownika) – 9 556 zł
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Decyzja Nr FB-1.3111.2.99.2016 z dnia 6 październik 2016
2017
1.

Decyzja Wojewody FB.I.3111.2.123.2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku

- Dokończenie adaptacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli
Zbrożkowej -

680.000 zł

PFRON - 209 865,49zł +270 134,51zł = 480 000 zł
Środki Stowarzyszenia - 8 068,45 zł

Łączna kwota inwestycji: 1168 068,45 zł

2.

Decyzja Wojewody FB-I.3111.2.400.2017 z dnia 15 listopada 2017 r

- szkolenie dla pracowników
- materiały do terapii
- 5.600 zł
2018

1.

Decyzja Wojewody FB.I-3111.1.1153.2916 z dnia 4 listopada 2016 r.

Modernizacja źródła ciepła w Środowiskowym Domu Samopomocy.
- 103 000 zł
2.

Dotacja celowa „za życiem” na podstawie art. 51c ust.5 – 22 800 zł

W tym: wynagrodzenia pracowników, zakup wyposażenia i materiałów do terapii
3.

Decyzja Wojewody FB-I.3111.1.429.2018 na podstawie art. 51c ust. 4

Szkolenie pracowników – 4 800 zł
4.

Decyzja FB-I-3111.1.429.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
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Kalibracja tachografu, bateria tachografu, badanie tech. Autobusu, artykułu
kulinarne, materiały, środki czystości, dostosowanie instalacji c. o. w starej części
budynku do nowej, zmywarka, Gaz LPG –

7 632 zł.

Kwota otrzymanych środków z budżetu państwa od Wojewody Łódzkiego oraz z
PFRON-u dla Gminy Głowno przeznaczona na inwestycje w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Woli Zbrożkowej od 2012 roku wynosi : 2.643.334 zł.

IX. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Głowno opiera się na
działalności 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Na wyposażeniu jednostek mamy:
• 7 samochodów gaśniczych,
• Drabinę pożarniczą INVECO-MAGIRIUS,
• Samochód do ratownictwa drogowego – FORD.
Każdy samochód wyposażony jest w nowoczesna radiostację, służącą do
przepływu informacji pomiędzy uczestnikami systemu ratownictwa .
Wszystkie jednostki przystosowane są do prowadzenia działań ratowniczogaśniczych.
W celu utrzymania należytej obsługi samochodów gaśniczych zatrudnionych
jest 6 kierowców na ¼ etatu.
Wszyscy kierowcy posiadają świadectwa kwalifikacyjne i aktualne badania
lekarskie.
W żadnej jednostce nie ma braków w stanie ilościowym sprzętu armatury
wodnej umożliwiającej podjęcie działań ratowniczych.
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Jednostki dysponują :
11 piłami spalinowymi ,
6 piłami do cięcia betonu i stali,
6 drabinami pożarniczymi,
6 motopompami typu PO5 i PO3 , 3 motopompami pływającymi, 4
motopompami szlamowymi,
24 aparatami powietrznymi,
12 zestawami ratownictwa medycznego,
Jednostki spełniają wymogi gotowości do podjęcia działań ratowniczogaśniczych.

X. Informacja o realizacji uchwał podjętych w 2018 roku.
Rada Gminy Głowno w 2018 roku podczas Sesji podjęła w sumie 294 uchwały.
262 uchwały zostały podjęte przez Radę Gminy Głowno VII kadencji , natomiast 32
uchwały podjęła Rada Gminy Głowno VIII kadencji.
Uchwały dotyczyły spraw finansowych, problemowych i organizacyjnych.
1) Uchwała Nr XL/222/18 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonana, realizację
uchwały wykonał Referent ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki
odpadami komunalnymi.
2) Uchwała Nr XL/223/18 w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2018 r.wykonana, realizację uchwały wykonała Skarbnik Gminy.
3) Uchwała Nr XL/224/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/221/17 Rady
gminy Głowno z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2018-2026- wykonana,
realizację uchwały wykonała Skarbnik Gminy.
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4) Uchwała Nr XLI/225/18 w sprawie planowania w budżecie Gminy Głowno
środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także udzielania
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach
, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowno- wykonywana,
realizacją uchwały

zajmuje się Sekretarz Gminy . W 2018 roku z pomocy

zdrowotnej skorzystało 5 nauczycieli.

5) Uchwała Nr XLI/226/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/222/18 Rady Gminy
Głowno z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- wykonana,
realizację

uchwały prowadził Referent ds. rozwoju gospodarczego i

gospodarki odpadami komunalnymi.
6) Uchwała Nr XLI/227/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi
Mąkolice i części wsi Jasionna- wykonana, realizacje uchwały prowadził
Podinspektor ds. ewidencji gruntów
7) Uchwała Nr XLI/228/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 r.wykonana, realizacją uchwały zajmowała się Skarbnik Gminy.

8) Uchwała Nr XLI/229/18 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy

Głowno w 2018 roku- wykonana, realizację uchwały wykonywał Referent ds.

rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami komunalnymi.
9) Uchwała Nr XLI/230/18

zmieniająca Uchwałę w sprawie Statutu Gminy

Głowno- wykonana- realizację uchwały prowadziła Sekretarz Gminy.
10) Uchwała Nr XLI/231/18 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin zajęć ( tzw. etat łączony) obowiązujący w przedszkolach i
szkołach prowadzonych przez Gminę Głowno – wykonana, realizację uchwały
prowadziła

Sekretarz

Gminy

oraz

Dyrektorzy

Zespołów

Szkolno-

Przedszkolnych Gminy Głowno .
11) Uchwała Nr XLII/232/18 w sprawie podziału Gminy Głowno na okręgi
wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych oraz liczby
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radnych wybieranych w każdym okręgu- wykonana, realizację uchwały
prowadziła Sekretarz Gminy .
12) Uchwała Nr XLII/233/18 w sprawie podziału Gminy Głowno na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych- wykonana, realizacją uchwały zajmowała się Sekretarz Gminy.
13)Uchwała Nr XLII/234/18 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy
2019.- wykonana przez Skarbnika Gminy. Rada Gminy Głowno nie utworzyła
funduszu sołeckiego w 2019 roku.
14)Uchwała Nr XLII/235/18 sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w
Karnkowie- wykonana, został ogłoszony przetarg na sprzedaż, nie złożono
żadnej oferty.

Działka nadal znajduje się w mieniu gminnym. Realizację

uchwały prowadził Podinspektor ds. ewidencji gruntów.
15) Uchwała Nr XLII/236/18 w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2018 r.wykonana przez Skarbnika Gminy.
16) Uchwała Nr XLIV/237/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018
r.- wykonana przez Skarbnika Gminy.
17) Uchwała Nr XLV/238/18 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie

odpadami

komunalnymi,

składanej

przez

właścicieli

nieruchomości – wykonana, realizacją uchwały zajmował się Referent ds.
rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami komunalnymi.
18) Uchwała Nr XLV/239/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej

nieruchomości

położonej

w

Gawronkach

wykonana,

realizacją uchwały zajmował się Podinspektor ds. ewidencji gruntów,
nieruchomość została sprzedana.
19) Uchwała

Nr

XLV/240/18

w

sprawie

wyrażenia

zgody

na

nabycie

nieruchomości przez Gminę Głowno – wykonana, realizacja uchwały
zajmował się Podinspektor ds. ewidencji gruntów, nieruchomość została
nabyta przez Gminę Głowno na poszerzenie pasa drogowego we wsi Piaski
Rudnickie.
20) Uchwała Nr XLVI/241/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2017 rok.wykonana.
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21) Uchwała Nr XLVI/242/18 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Głowno na 2018 r wykonana, realizacje uchwały prowadził Skarbnik Gminy.
22) Uchwała Nr XLVI/243/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/221/17 Rady
Gminy Głowno z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2018-2026- wykonana przez
Skarbnika Gminy.
23) Uchwała Nr XLVI/244/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości – wykonana, realizacje uchwały prowadził
referent ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami komunalnymi.
24) Uchwała Nr XLVI/245/18 w sprawie współdziałania z Gminą Bielawy w
zakresie zapewnienia opieki i rehabilitacji społecznej w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej.- wykonana, realizacją uchwały
zajmował się Kierownik GOPS oraz Kierownik ŚDS w Woli Zbrożkowej. Dzięki
tej współpracy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej
uczęszczają osoby posiadające odpowiednie orzeczenia z gminy Bielawy.
25) Uchwała Nr XLVIII/246/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez
ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno”- wykonywana, realizacją
uchwały zajmował się Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
26) Uchwała Nr XLVIII/247/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy
Głowno na 2018 r.- wykonana przez Skarbnika Gminy.
27) Uchwała Nr XLIX/248/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza
poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno” - wykonywana,
realizacją uchwały zajmował się Inspektor ds. ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
28) Uchwała Nr XLIX/249/18 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów- wykonana,
realizacją uchwały zajmował się Podinspektor ds. ewidencji gruntów.
29) Uchwała Nr XLIX/250/18w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rudniczek - wykonana,
realizacją uchwały zajmował się Podinspektor ds. ewidencji gruntów.
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30) Uchwała Nr XLIX/251/18 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Zbrożkowa i części
wsi Konarzew (obręb Wola Zbrożkowa)- wykonana, realizacją uchwały
zajmował się Podinspektor ds. ewidencji gruntów.
31) Uchwała Nr XLIX/252/18 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popów Głowieński wykonana, realizacją uchwały zajmował się Podinspektor ds. ewidencji
gruntów.
32) Uchwała Nr XLIX/253/18 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popówek Włościańskiwykonana, realizacją uchwały zajmował się Podinspektor ds. ewidencji
gruntów.
33)Uchwała Nr XLIX/254/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru
podatków

w

drodze

inkasa,

wynagrodzenia

inkasentów

i

określenia

wysokości wynagrodzenia za inkaso – wykonana, realizacją uchwały
zajmował się Inspektor ds. windykacji należności.
34) Uchwała Nr L/255/18 w sprawie Statutu Gminy Głowno – wykonywana przez
Radę Gminy Głowno.
35)Uchwała Nr L/256/18 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Głowno pożyczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.wykonana, realizacją uchwały zajmował się Inspektor ds. ochrony środowiska
i gospodarki wodnej .
36) Uchwała Nr L/257/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w
ramach zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej
emisji w Gminie Głowno” – wykonywana, realizuje Inspektor ds. ochrony
środowiska i gospodarki wodnej .
37) Uchwała Nr LI/258/18

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadzielin- wykonana,
realizacje uchwały prowadził Podinspektor ds. ewidencji gruntów.
38) Uchwała Nr LI/259/18 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice i części wsi
Jasionna- wykonana, realizacje uchwały prowadził Podinspektor ds. ewidencji
gruntów.
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39) Uchwała Nr LI/260/18 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska- wykonana,
realizacje uchwały prowadził Podinspektor ds. ewidencji gruntów.
40) Uchwała Nr LI/261/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głownowykonana, realizację uchwały prowadzi Referent ds. rozwoju gospodarczego i
gospodarki odpadami komunalnymi.
41) Uchwała Nr LI/262/18 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej
podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2019 roku- wykonana, realizacje
uchwały wykonywał Inspektor ds. wymiaru podatków i kasy.
42)Uchwała Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Głownowykonana.
43)Uchwała Nr I/2/18 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy
Głowno- wykonana.
44) Uchwała Nr II/3/18 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy
Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.- w trakcie wykonywania,
realizację uchwały prowadzi Podinspektor ds. ewidencji gruntów.
45) Uchwała Nr II/4/18 w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych
Rady Gminy Głowno- wykonana.
46) Uchwała Nr II/5/18 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Głowno- wykonana.
47) Uchwała Nr II/6/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Głowno- wykonana.
48) Uchwała Nr II/7/18 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Głowno- wykonana.
49) Uchwała Nr II/8/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Głowno- wykonana.
50) Uchwała Nr II/9/18 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Głowno- wykonana.
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51) Uchwała Nr II/10/18 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Głowno- wykonana.
52) Uchwała Nr II/11/18 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno- wykonana.
53) Uchwała Nr II/12/18 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Praworządności Rady Gminy Głowno- wykonana.
54) Uchwała Nr II/13/18 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania
wody

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głowno- wykonana,

projekt przyjęto i przekazano do Wód Polskich.
55) Uchwała Nr II/14/18 w sprawie powołania Komisji ds. Koordynacji Prac
Organów Rady Gminy Głowno- wykonana.
56) Uchwała Nr II/15/18 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy
Głowno- wykonana.
57) Uchwała Nr II/16/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Głownowykonana.
58) Uchwała Nr II/17/18w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 r.wykonana prze Skarbnika Gminy.
59) Uchwała Nr III/18/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 r.wykonana przez Skarbnika Gminy.
60) Uchwała Nr III/18/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 r.wykonana przez Skarbnika Gminy.
61) Uchwała Nr III/20/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 r.wykonana przez Skarbnika Gminy.
62) Uchwała Nr III/21/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 r.wykonana przez Skarbnika Gminy.
63) Uchwała Nr III/22/18 w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2018 r.wykonana przez Skarbnika Gminy.
64) Uchwała Nr III/23/18 w sprawie Statutu Gminy Głowno- wykonana.
65) Uchwała Nr III/24/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na rok 2019 r.- w trakcie
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realizacji w 2019 roku

przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.
66) Uchwała Nr III/25/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty – wykonana ,
realizacja uchwały zajmował się Referent ds. rozwoju gospodarczego i
gospodarki odpadami komunalnymi.
67) Uchwała Nr III/26/18w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2019 rok.- wykonywana.
68) Uchwała Nr IV/27/18 w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2018 r.wykonana przez Skarbnika Gminy.
69) Uchwała Nr IV/28/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 r.wykonana przez Skarbnika Gminy.
70) Uchwała

Nr

IV/29/18

w

sprawie

podwyższenia

wysokości

kryterium

dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej – wykonywana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
71) Uchwała

Nr

IV/30/18w

sprawie

ustanowienia

wieloletniego

programu

osłonowego ,,Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023.- w trakcie
realizacji.
72) Uchwała Nr V/31/18 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na
2018 r. – wykonana przez Skarbnika Gminy.
73) Uchwała Nr V/32/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/221/17 Rady Gminy
Głowno z dnia
Prognozy

27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Finansowej Gminy Głowno na lata 2018-2026 – wykonana przez

Skarbnika Gminy.
Przedstawiłem Państwu Raport dotyczący GMINY GŁOWNO.
Jest to pierwszy tego typu dokument, dlatego zapraszam radnych
i mieszkańców do debaty nad raportem.
Dziękuje za uwagę .
Wójt Gminy Głowno
Marek Jóźwiak
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