Głowno, dn. 30 sierpnia 2019 r.
OR.0002/15/19

Protokół nr XV/2019
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 30 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 – 13
I.

Obecni:
- radni Rady Gminy Głowno według załączonej listy obecności (zał. nr
1 do protokołu),
- Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak,
- Sekretarz Gminy Głowno Jolanta Szkup,
- Skarbnik Gminy Głowno Cezara Stokowska,
- radca prawny UG Głowno Justyna Krawczyk,
Ponadto w sesji uczestniczyli:
- sołtysi Gminy Głowno według załączonej kopii listy obecności (zał.
nr
2 do protokołu - kopia),
- przedstawiciele operatora kablowego TOYA,
- reporter „Wieści z Głowna i Strykowa” Elżbieta WoldanRomanowicz
II.

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie
od ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy Głowno z działalności między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Stan
zaawansowania
realizacji
zadań
inwestycyjnych
zaplanowanych na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydacie na
ławnika.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Głowno na 2019 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/38/19 Rady
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Gminy Głowno z dnia 29 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2019 –
2026.
11.Sprawy różne.
12.Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec przed rozpoczęciem sesji
poprosił przedstawicieli operatora kablowego TOYA o przedstawienie
informacji nt. realizowanego projektu z udziałem środków unijnych na terenie
woj. łódzkiego oraz spotykanych przy tym problemach m.in. w Gminie Głowno.
Po informacji padały do pracowników firmy pytania z sali, na które udzielane
były szczegółowe odpowiedzi.
Ustalenia.
Ad. pkt 1.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Jarosław Chałubiec o godz. 905
otworzył XV w obecnej kadencji sesję Rady i po powitaniu obecnych
oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych
(na ustawową liczbę 15 radnych), co pozwala na podejmowanie prawomocnych
uchwał.
Ad. pkt 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.
Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy Głowno poprosiła o wprowadzenie do
porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głowno. Powiedziała, że
zgodnie z nowelizowanymi przepisami ustawy Karta Nauczyciela wprowadzony
został dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy oraz dla nauczyciela
opiekującego się oddziałem przedszkolnym w wysokości nie mniejszej niż 300
zł. Dodała, że dlatego też musimy zmienić zapisy w uchwale w sprawie
Regulaminy wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Głowno i wprowadzić ten dodatek.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie zmiany do
porządku obrad w zaproponowanym brzmieniu jako pkt 11.
Rada Gminy Głowno opowiedziała się za wprowadzeniem zmiany do porządku
obrad głosując – 13 radnych „za”, na 13 obecnych i biorących udział w
głosowaniu.
Następnie przewodniczący Rady poddał przyjęcie porządku obrad z
wprowadzoną zmianą pod głosowanie.
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Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad XV sesji 13 głosami „za”, na 13
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.
Przyjęty porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie
od ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy Głowno z działalności między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Stan
zaawansowania
realizacji
zadań
inwestycyjnych
zaplanowanych na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydacie na
ławnika.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Głowno na 2019 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/38/19 Rady
Gminy Głowno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2019 –
2026.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głowno.
12.Sprawy różne.
13.Zakończenie sesji.
Ad. pkt. 3.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Jarosław Chałubiec stwierdził, że
protokół z XIII sesji odbytej w dniu 26 czerwca 2019 r. był wyłożony do wglądu
w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Głowno i zamieszczony na stronie
internetowej 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 XIII sesji
Rady Gminy Głowno pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XIII sesji 13 głosami „za” - na 13
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec stwierdził, że protokół z XIV sesji
odbytej w dniu 14 sierpnia 2019 r. był również wyłożony do wglądu w pokoju
nr 14 w Urzędzie Gminy Głowno i zamieszczony na stronie internetowej
Urzędu Gminy. Dodał, że żadnych uwag dotychczas do niego nie zgłoszono.
Zapytał, czy ktoś z radnych pragnie zabrać głos w tej sprawie.
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Głosu nikt nie zabrał, wobec powyższego poddał przyjęcie protokołu z XIV
sesji Rady Gminy Głowno pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XIV sesji 13 głosami „za” - na 13
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 28 sierpnia 2019 r., na którym dokonała oceny
stanu przygotowań szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Powiedziała, że oceny Komisja dokonała wizytując poszczególne gminne
placówki oświatowe. Dodała, że w pierwszej kolejności Komisja udała się do
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkolicach, gdzie pani dyrektor
poinformowała członków Komisji o wykonanych pracach przez rodziców, o
potrzebie remontu parkietów na górnym korytarzu i w klasach w nowej części
budynku. Powiedziała, że następną placówką, do której udała się Komisja był
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim, gdzie zastępująca
dyrektora Pani Małgorzata Skomiał poinformowała członków Komisji o
gotowości szkoły na przyjęcie uczniów. Dodała, że Komisja dowiedziała się, że
w tej placówce nie było wykonywanych większych prac remontowych.
Powiedziała, że z Popowa Komisja udała się do Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Lubiankowie. Dodała, że dyrektor tej placówki oprowadzając
Komisję po budynku szkoły omawiała wykonane prace w poszczególnych
salach.
Przewodnicząca Komisji poinformowała zebranych, że Komisja we wszystkich
placówkach dokonała przeglądu sal lekcyjnych i boisk sportowych
usytuowanych przy szkołach. Powiedziała, że w podsumowaniu stwierdzono
gotowość gminnych placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego. Dodała, że w drugim punkcie posiedzenia Komisja zapoznała się z
informacją nt. funkcjonowania sportu w Gminie, którą przedstawił insp. ds.
organizacyjnych w UG Głowno Ireneusz Furga. Dodała, że w sprawach różnych
członkowie Komisji zgłaszali sprawy do wykonania na terenie Gminy, w tym
takie jak, naprawienie przewróconego znaku drogowego (w Kamieniu),
przycięcie gałęzi wchodzących w drogę (w Ostrołęce), postawienie lustra przy
skrzyżowaniu dróg w Domaradzynie.
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 23 sierpnia 2019 r., na którym wysłuchała informacji nt.
funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy
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Głowno, którą przedstawiła Pani Sylwia Zajkowska, referent ds. rozwoju
gospodarczego w UG Głowno. Powiedział, że w dyskusji poruszono sprawę
zdarzających się zmian ustalonych terminów odbioru odpadów, wystawiania
niepokojąco dużych ilości worków przez niektórych mieszkańców, zaległości w
opłatach za odbiór śmieci a także o rezultacie zainstalowania fotopułapek w
lasach. Dodał, że w sprawach różnych wójt omawiał realizowane i wykonane
inwestycje na terenie Gminy, poruszył sprawę pożaru budynku mieszkalnego w
Domaradzynie i pomocy pogorzelcom. Powiedział, że wójt przedstawił Komisji
propozycję, z jaką wyszedł przewodniczący Rady Gminy Domaniewic, aby
wspólnie wykonać remont drogi biegnącej od torów kolejowych w Kamieniu w
stronę Domaniewic (każdy w granicach swojej gminy).
Pytań i uwag do przedstawionej informacji z posiedzenia Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa nie było. Wobec powyższego
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 23 sierpnia 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 Wójt Gminy omówił sprawy i problemy bieżące Gminy.
Ad. pkt 5.
W tym punkcie obrad wójt Marek Jóźwiak przedstawił informację ze
swojej działalności między sesjami, tj. od 26 czerwca 2019 r. szczegółowo
omawiając spotkania, w których uczestniczył (zał. nr 3 do protokołu).
Przewodniczący Rady odnosząc się do sprawy pożaru i pomocy
poszkodowanym powiedział, że spotyka się z zarzutami, że Gmina za mało
pomaga tym ludziom. Dodał, że z informacji wójta wynika, że Gmina pomaga w
ramach przepisów prawa i na miarę swoich możliwości. Dodał, że każdy może
pomóc a pomagający nie powinien ocenić pomocy innych.
Radny Łukasz Łukasik zapytał o sprawę zanieczyszczenia rzeki Mrogi.
Wójt odpowiedział, że wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu
Sanitarnego niesatysfakcjonujące ani Urzędu Gminy ani mieszkańców
Ziewanic. Dodał, że w piśmie mówi się o tym, że nie stwierdzono większych
zanieczyszczeń rzeki, wskazano na zbyt mały poziom wody, który mógł
spowodować śniecie ryb.
Radny Łukasik zapytał, czy mógłby obejrzeć to pismo.
Wójt odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że pojawił się sprzymierzeniec
w tej sprawie, a jest to Koło Wędkarskie z Głowna, które zobowiązało się
monitorować rzekę i robić dokumentację zdjęciową.
Więcej pytań i uwag nie było.
Ad. pkt 6.
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Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec zwracając się do radnych zapytał
czy mają jakieś interpelacje lub zapytania.
Nie było.
W związku z tym przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt 7.
Stan zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na
2019 rok omówił Wójt Gminy Głowno (posiłkował się przy tym wykazem
inwestycji na 2019 rok). Przedstawiając informację w tym zakresie odnosił się
kolejno do każdej, wykonanej lub będącej w realizacji inwestycji.
Przewodniczący Rady odnosząc się do sprawy modernizacji SUW w Boczkach
Domaradzkich i trudnościach wskazanych przez wójta związanych z realizacją
tego zadania powiedział, że jego również niepokoi to, że może być niewykonane
w tym roku. Dodał, że jeżeli tak się stanie, to należy środki zabezpieczone na
realizację tej inwestycji przenieść na następny rok.
Wójt poinformował zebranych, że otrzymał informację o tym, że Powiat będzie
remontował drogę od Waliszewa w stronę Popowa Głowieńskiego na długości
1,5 km.
Więcej pytań i uwag nie było.
Ad. pkt 8.
W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Łodzi informacji o kandydacie na ławnika.
Poproszona o wyjaśnienia Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zgodnie z art. 162 § 9
ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych rady gmin zasięgają od
komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji
informacji o kandydatach na ławników (…). Dodała, że mamy jednego
kandydata zgłoszonego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi i dlatego
przedkładany jest projekt uchwały w tej sprawie.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Rady po uprzednim uzyskaniu
pozwolenia na nieczytanie całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zasięgnięcia opinii od
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydacie na
ławnika jednogłośnie – 13 głosami „za”, na 13 radnych uczestniczących w sesji
i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 4 do protokołu).
Ad. pkt 9.
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Kolejny rozpatrywany przez Radę projekt dotyczył zmian budżetu i w
budżecie Gminy Głowno na 2019 rok.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, w projekcie uchwały zwiększa się budżet Gminy
Głowno po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6.600 zł zgodnie z
załącznikiem nr 1, a także dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie
Gminy pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2. Omówiła
szczegółowo te załączniki. Poinformowała, że w załączniku nr 3 w związku z
wprowadzonymi zmianami zmienia się wykaz inwestycji oraz wysokość
wydatków na poszczególne zadania. Dodała, że do zadania „docieplenie stropu
w nowej części szkoły” w ZS-P w Mąkolicach dodano w związku z
koniecznością remontu parkietu zapis „wraz z dodatkowymi pracami
remontowymi”.
Przewodniczący Komisji zauważył, że w trakcie objazdu gminnych placówek
oświatowych Komisja Oświaty stwierdziła, że konieczny jest remont parkietu w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkolicach. Dodał, że ten zapis pozwoli na
wykonanie tych praz przy okazji docieplania stropu nad nową częścią budynku.
Bez pytań i uwag do projektu uchwały ze strony radnych.
Wobec powyższego przewodniczący Rady po uprzednim uzyskaniu pozwolenia
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 jednogłośnie – 13 głosami „za”, na 13 radnych
uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 5 do
protokołu).
Ad. pkt 10.
W tym punkcie Rada Gminy Głowno rozpatrzyła projekt uchwały w
sprawie w zmiany Uchwały nr VI/38/19 Rady Gminy Głowno z dnia 29 stycznia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Głowno na lata 2019 – 2026.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ten projekt uchwały jest konsekwencją
wprowadzonych do budżetu zmian w poprzedniej uchwale. Na marginesie
dodała, że wskaźnik zadłużenia Gminy spadł do 2,31 % (na dopuszczalny
6,31%).
Pytań i uwag nie było.
Przewodniczący Rady po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na nieczytanie
całego projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę sprawie w zmiany Uchwały nr VI/38/19
Rady Gminy Głowno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2019 – 2026
jednogłośnie – 13 głosami „za”, na 13 radnych uczestniczących w sesji i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 6 do protokołu - kopia).
Ad. pkt 11.
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Ostatni projekt rozpatrywany przez Radę dotyczył zmiany uchwały w
sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głowno.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Sekretarz Gminy wyjaśniła na początku
sesji, z jakiego powodu została ta uchwała wprowadzona pod obrady Rady
Gminy Głowno. Dodała, że w związku z tym uważa, że sprawa jest wyjaśniona.
Zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania lub uwagi odnośnie tego projektu
uchwały.
Nie było.
W związku z powyższym poddał projekt uchwały w ww. sprawie pod
głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Głowno jednogłośnie - 13 głosami
„za”, na 13 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu
(zał. nr 7 do protokołu).
Ad. pkt 12.
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.
Radny Piotr Kierus zgłosił wójtowi brak tablicy z napisem miejscowości
Kadzielin na przystanku autobusowym.
Wójt Marek Jóźwiak poinformował zebranych, że zbliża się termin składania
wniosków na fundusz sołecki. Powiedział, że są pewne obwarowania odnośnie
realizowanych inwestycji z tego funduszu i w związku z tym niektóre sołectwa
nie wiedzą na co przeznaczyć przyznane środki. Dodał, że z tego powodu
chciałby uczulić mieszkańców, aby dobrze wybierali inwestycje, które
zamierzają wykonać z tego funduszu.
Sołtys wsi Karnków zapytał, czy rada sołecka może podjąć uchwałę w sprawie
zakupu na każdą posesję w sołectwie pojemnika 500 l na śmieci.
Przewodniczący Rady stwierdził, że według niego nie może, bo to jest fundusz
dla sołectwa a nie dla osób prywatnych.
Radca prawny UG Głowno zwróciła się z prośbą, aby pomysły na
wykorzystanie funduszu sołeckiego zgłaszać wcześniej, z uwagi na fakt, że do
rozpatrzenia każdej takiej propozycji trzeba się przygotować. Odnosząc się do
zakupu pojemników powiedziała, że w tym przypadku ma wątpliwości,
ponieważ fundusz sołecki ma służyć realizacji zadań publicznych. Stwierdziła,
że jakby te pojemniki stały w miejscach publicznych, np. w parku lub na jakimś
skwerze, to można by to było podciągnąć pod dbanie o środowisko.
Radny Eligiusz Dąbek poprosił o przycięcie drzew przy drodze w Mąkolicach
(od posesji p. Bienia), Dodał, że trakt Popów – Jasionna zarósł drzewami i
trzeba by niektóre z nich wyciąć.
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Radna Iwona Dałek poprosiła o przycięcie akacji wchodzących w drogę w
Jasionnej.
Sołtys wsi Kadzielin poinformowała wójta, że mieszkańcy skarżą się na
dzierżawcę gruntów w jej wsi, który wywiózł obornik i gnojowice na pole, co
szczególnie jest uciążliwe w czasie panujących upałów.
Wójt odpowiedział, że jest termin, w którym można wywozić obornik na pole i
teraz można to robić, ale jak ze wszystkim tak i tu potrzebny jest zdrowy
rozsądek.
Radca prawny UG Głowno powiedziała, że jeżeli jest to bardzo uciążliwe dla
mieszkańców wsi, to mogą zgłosić ten fakt do Wojewódzkiego Inspektoratu
Sanitarnego.
Sołtys wsi Wola Zbrożkowa zwrócił się do wójta z prośbą, aby przypomnieć
służbom Starosty o wyczyszczeniu przepustów.
Więcej pytań, uwag i wniosków nie było.
Ad. pkt 13.
Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec stwierdził, że na tym
wyczerpany został porządek obrad i w związku z powyższym zamyka XV sesję
Rady Gminy Głowno (godz. 1018).
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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