Głowno, dn. 14 sierpnia 2019 r.
OR.0002/14/19

Protokół nr XIV/2019
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej na wniosek Wójta Gminy Głowno
w dniu 14 sierpnia 2019 roku w sali Ośrodka Upowszechniania Kultury
w Bronisławowie.
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych
w dniu odbycia sesji – 15
Liczba radnych obecnych – 12
I.

Obecni:
- radni Rady Gminy Głowno według załączonej listy obecności (zał. nr
1 do protokołu),
- Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak,
- Skarbnik Gminy Głowno Cezara Stokowska,
- radca prawny UG Głowno Justyna Krawczyk,

II.

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Głowno na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu
Zgierz.
5. Zakończenie sesji.

Ustalenia.
Ad. pkt 1.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Jarosław Chałubiec o godz. 835
otworzył XIV w obecnej kadencji sesję Rady i po powitaniu obecnych
oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych
(na ustawową liczbę 15 radnych), co pozwala na podejmowanie prawomocnych
uchwał.
Ad. pkt 2.
Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec stwierdził, że każdy radny przy
zawiadomieniu o sesji otrzymał zaproponowany przez Wójta Gminy Głowno
porządek obrad.
Poddał jego przyjęcie pod głosowanie.

Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad XIV sesji 12 głosami „za”, na 12
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.
Ad. pkt 3.
W tym punkcie obrad Rada przystąpiła do rozpatrzenia projekt uchwały w
sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2019 rok.
Przewodniczący Rady poprosił o krótkie wyjaśnienia do projektu uchwały
Skarbnika Gminy.
Skarbnik Gminy Cezara Stokowska powiedziała, że w proponowanym projekcie
uchwały zwiększa się budżet Gminy Głown o po stronie dochodów i wydatków
o kwotę 28.042 zł, w tym: w dziale 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże
pożarne o kwotę 7.900 zł, w rozdziale 75495 Pozostała działalność o kwotę
20.000 zł i w dziale 855 rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 142 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dodała, że w załączniku nr 2 dokonuje
się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, tj.
zwiększa się wydatki o kwotę 80.000 zł w dziale 600 rozdział 60016 Drogi
publiczne gminne z uwagi na nie zapłacone jeszcze niektóre faktury za
wykonane prace na drogach gminnych oraz w dziale 754 rozdział 75495
Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł i są to wydatki na zakup motopompy
do OSP w Mąkolicach. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem wydatków
w ww. rozdziałach dokonuje się zmniejszenia wydatków w rozdziale Drogi
publiczne gminne o kwotę 100.000 zł (z środków zaplanowanych na remont
drogi Władysławów Popowski – Mięsośnia).
Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec zasugerował, aby następnym razem
przy występowaniu o środki dla gminnych OSP wcześniej uzgodnić z Prezesem
danej jednostki, jaki sprzęt potrzebują.
Więcej pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Jarosław Chałubiec po uprzednim
uzyskaniu zgody Rady na nieczytanie całego projektu uchwały poddał go pod
głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy Głowno na 2019 rok 12 głosami „za”, na 12 radnych obecnych na sesji i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 2 do protokołu).
Ad. pkt 4.
Kolejny projekt uchwały, nad którym pochyliła się Rada był w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Miastu Zgierz.
Wójt Marek Jóźwiak powiedział, że już na posiedzeniach komisji informował,
że zamierza dofinansować w kwocie 2.500 zł zaprojektowanie i wykonanie
muralu upamiętniającego 100-lecie powołania Policji Państwowej. Następnie
odczytał pismo Starosty Zgierskiego w tej sprawie. Powiedział, że uroczystość

odsłonięcia tego muralu już się odbyła, ale zostaliśmy tam wyczytani jako
sponsorzy a także jest tam umieszczony herb naszej Gminy.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
Przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody na nieczytanie całego projektu
uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Miastu Zgierz 11 głosami „za i 1 „wstrzymał się”, na 12 radnych obecnych na
sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 3 do protokołu).
Ad. pkt 5.
Wójt Marek Jóźwiak mimo braku takiego punktu w porządku obrad
poprosił przewodniczącego o możliwość przedstawienia Radnym informacji o
jego prowadzonych działaniach (inwestycjach) w okresie wakacyjnej przerwy w
obradach Rady.
Przewodniczący Rady udzielił zgody na przedstawienie takiej informacji.
Wójt poinformował Radnych, że niepokoi go bardzo sprawa przetargu na
utwardzenie dróg gminnych w Jasionnej i Lubiankowie. Powiedział, że każdy
przetarg w tej sprawie (odbyły się 3) wychodzi niekorzystnie dla Gminy. Dodał,
że przeprowadzi jeszcze jeden a jeżeli również ten będzie niekorzystny to
wystąpi do Rady Gminy Głowno o zwiększenie środków na tą inwestycję.
Przewodniczący Rady zasugerował, aby zrezygnować z głębokiego korytowania
tych dróg, co powinno obniżyć koszty.
Wójt odpowiedział, że główną przyczyną według niego jest zbyt długi okres
gwarancji, na który nie chcą przystać wykonawcy. Dodał, że należy się
zastanowić, czy nie zmniejszyć go do 3 lat, co powinno obniżyć koszty.
Następnie omówił wszystkie przeprowadzone i będące w realizacji inwestycje
prowadzone na terenie Gminy Głowno.
Radna Beata Soczyńska zwracając się do wójta powiedziała, że na zebraniu
sołeckim w Domaradzynie była mowa o ogrodzeniu terenu wokół strażnicy ale
nic się tam nie dzieje.
Wójt odpowiedział, że był to bardzo ciężki okres i było dużo pracy, ale do końca
sierpnia teren zostanie ogrodzony.
Radny Piotr Kierus zaapelował o dołożenie jednej lampy oświetlenia ulicznego
we wsi Kamień, przy wyjeździe na drogę krajową nr 14.
Wójt odpowiedział, że sprawę przeanalizuje i da odpowiedź.
Radny Dawid Krawczyk zapytał, czy będą szkolenia dla kierowców OSP.
Wójt odpowiedział, że w chwili obecnej nie ma komendanta Gminnego
Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Głowno. Dodał, że będzie od października,
to podejmie odpowiednie kroki w tej sprawie.
Więcej pytań i uwag nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na tym został wyczerpany porządek obrad i
w związku z tym zamyka XIV sesję Rady Gminy Głowno (godz. 910).
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:

