Głowno, dn. 26 kwietnia 2019 r.
OR.0002/10/19

Protokół nr X/2019
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 26 kwietnia 2019 roku
w sali Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych
w dniu odbycia sesji – 15
Liczba radnych obecnych – 14
I.

Obecni:
- radni Rady Gminy Głowno według załączonej listy obecności (zał. nr
1 do protokołu),
- Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak,
- Sekretarz Gminy Głowno Jolanta Szkup,
- inspektor ds. księgowości budżetowej w UG Głowno Mirosława
Cechulska,
- młodszy referent ds. ewidencji gruntów w UG Głowno Piotr
Antczak,
- radca prawny UG Głowno Justyna Krawczyk,
Ponadto w sesji uczestniczyli:
- sołtysi Gminy Głowno według załączonej kopii listy obecności (zał.
nr
2 do protokołu - kopia),
- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie Głowieńskim
Krzysztof Fortuna
- reporter „Wieści z Głowna i Strykowa” Elżbieta WoldanRomanowicz
II.

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie
od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2018 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
1

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody na terenie Gminy Głowno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad
przyznawania diety dla sołtysów Gminy Głowno.
10.Sprawy różne.
11.Zakończenie sesji.
Ustalenia.
Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Jarosław Chałubiec o godz.
15 otworzył X w obecnej kadencji sesję Rady i po powitaniu obecnych
oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych
(na ustawową liczbę 15 radnych), co pozwala na podejmowanie prawomocnych
uchwał.
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Ad.2.
Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec stwierdził, że każdy radny
przy zawiadomieniu o sesji otrzymał proponowany porządek obrad. Zapytał, czy
odnośnie w/w porządku obrad ktoś ma inne propozycje, uwagi lub wnioski. Nie
było.
W związku z powyższym przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie 3
zmian do porządku obrad. Pierwsza z nich dotyczyła wprowadzenie punktu w
brzmieniu: informacja wójta z działalności między sesjami. Powiedział, że nie
było tego punktu w porządku obrad ponieważ w chwili jego ustalania nie było
wiadomo, czy wójt weźmie udział w sesji (z powodu nabytej kontuzji).
Przewodniczący Rady poddał swój wniosek o wprowadzenie do porządku tego
punktu.
Rada Gminy Głowno 13 głosami poparła wniosek przewodniczącego w tej
sprawie.
Następnie przewodniczący Rady zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku
obrad punktu w brzmieniu: podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno. Powiedział, że podjęcie
takiej uchwały wymusza na Radzie rezygnacja Radnego Piotra Kierusa z
członkostwa w Komisji Rewizyjnej złożona na piśmie (kopia - zał. nr 3 do
protokołu). Dodał, że Radny Kierus złożył akces na pracę w Komisji Oświaty a
Radna Marzena Doardo z Komisji Oświaty wyraziła chęć pracy w Komisji
Rewizyjnej. Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że przewodniczący
Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty złożyli do Rady Gminy Głowno
pisemne wnioski o zmiany w składach swoich Komisji (zał. nr 4 i 5 do
protokołu – kopia).
Na salę obrad przybyła Radna Beata Soczyńska.
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Rada nie wniosła sprzeciwu do wniosku przewodniczącego i w głosowaniu 14
głosami, na 14 obecnych wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad
punktu dot. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno.
Przewodniczący Rady powiedział, że 3 jego wniosek dot. wprowadzenia do
porządku obrad punktu w brzmieniu: podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności.
Rada Gminy Głowno poparła wniosek przewodniczącego Rady i 14 głosami (na
14 radnych obecnych) opowiedziała się za wprowadzeniem wnioskowanego
punktu pod obrady. Wobec powyższego przewodniczący Rady przedstawił
zebranym porządek obrad po wprowadzonych zmianach.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie
od ostatniej sesji.
5. Informacja wójta z działalności z działalności między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody na terenie Gminy Głowno.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad
przyznawania diety dla sołtysów Gminy Głowno.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy
Głowno.
13. Sprawy różne.
14.Zakończenie sesji.
Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku
obrad z wprowadzonymi zmianami.
Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad X sesji 14 głosami „za”, na 14
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.
Ad. pkt. 3.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Jarosław Chałubiec stwierdził, że
protokół z IX sesji odbytej w dniu 28 marca 2019 r. był wyłożony do wglądu w
pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Głowno i zamieszczony na stronie internetowej
3

Urzędu Gminy. Dodał, że żadnych uwag dotychczas do niego nie zgłoszono.
Zapytał, czy ktoś z radnych pragnie zabrać głos w tej sprawie.
Głosu nikt nie zabrał, wobec powyższego poddał przyjęcie protokołu z IX sesji
Rady Gminy Głowno pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z IX sesji 14 głosami „za”- na 14
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.
Ad. pkt 4.
Informację z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Praworządności przedstawiła przewodnicząca tej Komisji Radna Beata
Soczyńska. Poinformowała zebranych, że jej Komisja swoje kolejne posiedzenie
w tej kadencji odbyła w dniu 11 kwietnia 2019 r., na którym zapoznała się ze
sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także z informacją Policji
oraz Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Głowno o
stanie bezpieczeństwa w Gminie Głowno w 2018 roku. Powiedziała, że
sprawozdanie przedstawił Komisji młodszy referent ds. ewidencji gruntów w
UG Głowno Piotr Antczak a ze sprawozdania Komisja dowiedziała, jakie środki
otrzymały te organizacje i jakie za nie wykonały zadania. Dodała, że Komisja
przyjęła sprawozdanie bez uwag i zastrzeżeń. Następnie poinformowała
zebranych, że informację o stanie ochrony ppoż. na terenie Gminy Głowno w
2018 roku przedstawił Komisji w zastępstwie Gminnego Komendanta Ochrony
Przeciwpożarowej Pan Andrzej Wawrzyn a informację o stanie porządku i
bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Głowno przedstawił Komendant
Komisariatu Policji w Głownie komisarz Bogusław Gorący. Dodała, że w
„sprawach różnych” wójt przedstawił Komisji informację o przeprowadzonych
przetargach a także dyskutowano o sprawie ogólnopolskiego strajku nauczycieli.
Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było. W związku z powyższym
przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Radnego Mieczysława Dałka.
Radny Dałek poinformował zebranych, że jego Komisja odbyła swoje
posiedzenie w dniu 21 marca br., na którym zgodnie z planem pracy dokonała
oceny stanu dróg gminnych i powiatowych po okresie zimowym podczas
objazdu tych dróg. Dodał, że wcześniej po zmianie porządku posiedzenia wójt w
punkcie „sprawy różne” odniósł się do przeprowadzonych przetargów
dotyczących głównie inwestycji drogowych. Powiedział, że po objeździe dróg w
podsumowaniu Komisja stwierdziła, że stan gminnych dróg nie jest zły,
prawdopodobnie z uwagi na fakt, że zima nie była długa, zbyt mroźna i nie było
dużych wahań temperatur. Dodał, że w porządku posiedzenia Komisja miała
opracować plan realizacji inwestycji drogowych na lata 2019 – 2025, ale
zdecydował, aby członkowie Komisji złożyli w ciągu 4 tygodni do biura Rady
na piśmie propozycje budowy i remontów dróg na najbliższe lata.
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Pytań i uwag do przedstawionej informacji z posiedzenia Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa nie było. Wobec powyższego
przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przez Radną Iwonę Dałek.
Radna Iwona Dałek, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała
zebranych, że jej Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 8 kwietnia br.
Następnie odczytała protokół z posiedzenia Komisji a także protokoły
pokontrolne jednego z zespołów kontrolnych z przeprowadzonych dwóch
kontroli (w rozdziale 60016 Drogi publiczne w roku 2018 oraz w rozdziale
75075 Promocja gminy). Poinformowała zebranych, że drugi z wyznaczonych
przez nią zespołów kontrolnych nie wykonał zaleconej kontroli w wyniku
różnicy zdań radnych z tego zespołu a nią odnośnie powołania zespołów.
Pytań i uwag odnośnie przedstawionej informacji z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej nie było. W związku z powyższym przewodniczący Rady będąc
również przewodniczącym Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy
przedstawił informację z jej prac. Powiedział, że odbyła ona swoje posiedzenie
w dniu 19 kwietnia 2019 br. i jak to ma w planie pracy zajęła się głównie
przygotowaniem obecnej sesji Rady. Dodał, że omówiono projekty uchwał,
które będą w dniu dzisiejszym procedowane a Sekretarz Gminy w imieniu wójta
omówiła sprawy i problemy bieżące Gminy.
Radna Marzena Doardo odnosząc się do protokołu pokontrolnego, który
odczytała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapytała, czy radni mogliby
otrzymać ten protokół na maila.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że każdy może zapoznać się z protokołem
w biurze Rady, ale może również otrzymać go na swoją pocztę.
Więcej pytań i uwag nie było.
Ad. pkt 5.
W tym punkcie obrad wójt Marek Jóźwiak przedstawił informację ze
swojej działalności między sesjami, tj. od 29 stycznia 2019 r. szczegółowo
omawiając spotkania, w których uczestniczył (zał. nr 6 do protokołu).
Na salę obrad przybył Radny Andrzej Jankowski.
Salę obrad opuściła za zgodą przewodniczącego Radna Marzena Doardo.
Radny Łukasz Łukasik odnosząc się informacji wójta a szczególnie do sprawy
przetargu na remont (położenia nowej nakładki) drogi Władysławów Popowski
– Mięsośnia powiedział, że dziękuje wszystkim radnym, którzy w ubiegłym
roku nie zgodzili się na zaciągnięcie kredytu na tą drogę, ponieważ w tym roku
przetarg na jej remont wyszedł taniej o 200 tys. zł. Odczytał fragment protokołu
z sesji Rady z ubiegłego roku dotyczący tej sprawy.
Przewodniczący Rady również podziękował radnym za tą decyzję.
Wójt Marek Jóźwiak stwierdził, że jak widać sukces ma wielu ojców dodając, że
to wszystko prawda, co mówi Radny Łukasik. Dodał, że jednak to on
przypilnował przygotowanie wniosku na dofinansowanie tej inwestycji i
złożenie go w terminie.
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Więcej uwag nie było.
Ad. pkt 6.
Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec zwracając się do radnych zapytał
czy mają jakieś interpelacje lub zapytania.
Radny Łukasz Łukasik złożył interpelacje w sprawie kosztów odsetek od
niezapłaconych w terminie faktur w 2018 r.
Wójt poinformował Radnego, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie w
ustawowym terminie.
Ad. pkt 7.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2018 rok przedstawił Piotr Antczak, młodszy referent ds.
ewidencji gruntów w UG Głowno (sprawozdanie – zał. nr 7 do protokołu).
Sprawozdanie było omawiane szczegółowo na posiedzeniu Komisji Oświaty i
było przesłane drogą elektroniczną każdemu radnemu.
Pytań i uwag do przedstawionego sprawozdania nie było.
Przewodniczący aby wyrazić stanowisko Rady o tym sprawozdaniu poddał pod
głosowanie jego pozytywne zaopiniowanie.
Rada Gminy Głowno jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z
realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok – 14
głosami „za”, na 14 radnych obecnych na sesji oraz biorących udział w
głosowaniu.
Ad. pkt 8.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2018 rok pokrótce omówił w imieniu przewodniczącej
GKRPA Radnej Marzeny Doardo przewodniczący Rady, skupiając się głównie
na wydatkach tej Komisji.
Również to sprawozdanie było omawiane szczegółowo na posiedzeniu Komisji
Oświaty oraz było przesłane drogą elektroniczną każdemu radnemu przed sesją.
Pytań i uwag do sprawozdania nie było.
Rada Gminy Głowno w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała jego przyjęcie –
14 głosami „za”, na 14 radnych obecnych na sesji oraz biorących udział w
głosowaniu ( sprawozdanie kopia – zał. nr 8 do protokołu).
Ad. pkt 9.
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W tym punkcie obrad Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy
Głowno.
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Sekretarz Gminy, która powiedziała,
że po postanowieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Warszawie o negatywnej opinii do projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głowno przyjętym uchwałą Rady
Gminy Głowno Nr II/13/18, podjęte zostały prace nad nowym projektem
takiego regulaminu (omówiła zastrzeżenia do projektu regulaminu zawarte w
przesłanym postanowieniu – m.in. że jest to regulamin dostarczania tylko
wody). Dodała, że w nowym projekcie zostały uwzględnione wszystkie uwagi i
wskazania zawarte w uzasadnieniu do postanowienia. Powiedziała, że może to
nie być ostatni projekt regulaminu w tej sprawie, ale będziemy go poprawiać do
skutku.
Wójt Marek Jóźwiak dodał, że kontaktuje się z sąsiednimi gminami w tej
sprawie i z tego co mówią, to mają takie same problemy w tym temacie.
Powiedział, że są głosy o trudnościach z nowo powstałą instytucją Wody
Polskie, ale Gmina będzie się starała, aby wykonać poprawnie ten dokument.
Zwracając się do sołtysów powiedział, że z chwilą przyjęcia regulaminu
dostarczania wody będą nowe umowy.
Więcej uwag nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec po
uzyskaniu zgody na nieczytane całego projektu uchwały poddał go pod
głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczania wody na terenie Gminy Głowno 14 głosami „za”, na 14 radnych
obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu (uchwała – zał. nr 9 do
protokołu).
Ad. pkt 10.
Kolejny projekt uchwały, który rozpatrzyła Rada dot. ustalenia wysokości
i zasad przyznawania diety dla sołtysów Gminy Głowno.
Przewodniczący Rady powiedział, że ten projekt uchwały był dokładnie
omawiany na posiedzeniu Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy
Głowno. Dodał, że proponuje się w nim podwyższenie diety dla sołtysów do
kwoty 120 zł. Poinformował zebranych, że po dyskusjach i jego osobistych
konsultacjach z radcą prawnym UG Głowno został zmieniony zapis § 2
(obowiązuje 1 dieta dla sołtysa-radnego)
oraz § 5 dot. spóźnień i
wcześniejszego opuszczenia sesji.
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Przewodniczący Rady przedstawił wniosek, który sołtysi mogą złożyć na jego
ręce wyjaśniający powody spóźnienia i wcześniejszego opuszczenia sesji.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody na nieczytanie
całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad
przyznawania diety dla sołtysów Gminy Głowno 14 głosami „za”, na 14
radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu (uchwała – zał. nr
10 do protokołu).
Ad. pkt 11.
Kolejny rozpatrywane przez Radę projekt uchwały dotyczył zmiany
uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno.
Przewodniczący Rady przypomniał, że przy zmianie porządku obrad wyjaśniał
powody, które wymusiły te zmian (rezygnacja radnego z członkostwa w jednej z
komisji oraz wnioski przewodniczących komisji o zmiany w ich składach).
Pytań i uwag ze strony radnych do projektu uchwały nie było.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w ww. sprawie a następnie
poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno 12 głosami „za” i 2
głosami „wstrzymał się”, na 14 radnych obecnych na sesji i biorących udział w
głosowaniu (uchwała – zał. nr 11 do protokołu).
Ad. pkt 12.
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa z następnym projektem
uchwały ma się tak samo, jak z wcześniej przyjętym. Powiedział, że w tym
przypadku jest to projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno.
Pytań i uwag radnych nie było.
Przewodniczący odczytał a następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w
ww. sprawie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy
Głowno 12 głosami „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymał się”, na 14 radnych
obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu (uchwała – zał. nr 12 do
protokołu)
Ad. pkt 14.
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W tym punkcie porządku obrad przewodniczący Rady Gminy Głowno
Jarosław Chałubiec poprosił zebranych o zadawanie pytań, zgłaszanie uwag i
wniosków odnośnie spraw bieżących dotyczących gminy i jej mieszkańców.
Na początek złożył na ręce wójta wniosek o zakup foto pułapek oraz tablic
ostrzegawczych o terenie monitorowanym. Powiedział, że ma nadzieję, że
przyczyni się to do zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego wysypywania
śmieci.
Krzysztof Fortuna podziękował władzom Gminy oraz wszystkim osobom, które
pomagały w przygotowaniach i uczestniczyły w uroczystych obchodach 100lecia powstania szkoły w Popowie Głowieńskim. Podziękował również
członkom OSP Popów, którzy zamocowali z wysięgnika siatkę wychwytującą
piłki nad bramkami. Złożył podziękowania koleżankom dyrektorkom za
wzorową współpracę przy przeprowadzeniu egzaminów oraz nauczycielom ze
szkoły w Popowie, którzy odstąpili od strajku i przeprowadzili te egzaminy.
Sołtys wsi Antoniew w imieniu sołtysów podziękował za odzew na pismo w
sprawie odbywania naprzemiennie sesji (raz do południa a raz po południu).
Dodał, że chyli czoło, za decyzje tych radnych, którzy w poprzedniej kadencji
nie wyrazili zgody na zaciągnięcie kredytu na przebudowę drogi w Mięsośni.
Radny Piotr Kałuża zapytał, czy droga przy posesji p. Ciesielskiego będzie
łatana.
Wójt odpowiedział, że na 5 wysłanych zapytań do firm odnośnie remontów
bieżących dróg (łatania dziur) zgłosiła się tylko jedna. Powiedział, że prace na
drogach będą prowadzone od 15 maja br.
Sołtys wsi Kadzielin Elżbieta Michalak poprosiła przewodniczącego o
udzielenie odpowiedzi na złożone pismo odnośnie dotacji na remont Domu
Ludowego w Kadzielinie. Poprosiła również o odnowienie tablicy z nazwa
sołectwa.
Radna Iwona Dałek zapytała wójta o termin remontu drogi w Jasionnej.
Wójt odpowiedział, że było dużo pracy w UG Głowno i nie było czasu na jego
przygotowanie, dlatego remont odbędzie się prawdopodobnie w czerwcu, lipcu.
Radny Piotr Kierus zapytał, czy przy objeździe dróg gminnych, w którym nie
uczestniczył był brany pod uwagę remont drogi w Kamieniu i jeżeli tak, to
kiedy.
Przewodniczący Rady odpowiadając radnemu powiedział, że powinien przejrzeć
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Głowno na lata 2016 – 2023 i jeżeli ta droga
jest tam wytypowana do remontu, to będzie a jeżeli nie, to musi złożyć do
przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa
wniosek w tej sprawie.
Radny Eligiusz Dąbek zgłosił uwagi do pracy równiarki na drogach
gruntowych. Zasugerował, aby wziąć lepszą (cięższą).
Więcej pytań, uwag i wniosków nie było.
Ad. pkt 15.
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Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec stwierdził, że na tym
wyczerpany został porządek obrad i w związku z powyższym zamyka X sesję
Rady Gminy Głowno (godz. 1650).
Na tym protokół zakończono.
(pełny zapis transmisji sesji znajduje się na stronie internetowej pod adresem
www.crv.pl a w wersji elektronicznej do odsłuchu znajduje się w biurze Rady
Gminy Głowno)
Wydruk głosowań załączono do protokołu.
Protokół sporządził:
Obradom przewodniczył:
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