Głowno, dn. 27 listopada 2019 r.
OR.II.0002.18.2019

Protokół nr XVIII/2019
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 27 listopada 2019 roku
w sali Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych
w dniu odbycia sesji – 14
Liczba radnych obecnych – 14
I.

II.

III.

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 w UG Głowno Justyna Krawczyk,
− Sołtysi Gminy Głowno (kopia - zał. nr 2 do protokołu).
Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie o
ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy Głowno z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego
podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Głowno na 2019 r.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie sesji.
Ustalenia.

Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Jarosław Chałubiec o godz. 830
otworzył XLVII w obecnej kadencji sesję Rady i po powitaniu obecnych
oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych
(na ustawową liczbę 15 radnych), co stanowi kworum niezbędne do
podejmowania 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 poddał przyjęcie porządku obrad pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad XLVII sesji 14 głosami „za”, na
14 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.
Ad.3.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno Jarosław Chałubiec stwierdził, że
protokół z XVI sesji odbytej w dniu 30 października 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 z XVI sesji Rady Gminy
Głowno pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XVI sesji 14 głosami „za”, na 14
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.
Ad. pkt 4.
Przewodniczący Komisji Rady Gminy w Głownie poinformowali o pracach
swoich komisji od ostatniej sesji. Pytań i uwag do przedstawionych informacji nie
było.
Ad. pkt 5.
W tym punkcie obrad wójt Marek Jóźwiak przedstawił informację ze swojej
działalności między sesjami tj. od 29 października 2019 r. szczegółowo
omawiając spotkania ,w których uczestniczył (zał.nr.3 do protokołu).
Ad. pkt 6.
Projekt uchwały, który w tym punkcie rozpatrzyła Rada Gminy w Głownie
dotyczył obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia
podatku rolnego w 2020 roku. Poprosił o omówienie projektu uchwały panią
Szkup Jolantę – sekretarza Gminy Głowno.
Bez pytań i uwag ze strony radnych.
Przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2020 roku 14 głosami
”za” na 14 radnych obecnych na sali i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 4
do protokołu).
Ad. pkt 7.

Przewodniczący Rady rozpoczynając ten punkt z porządku obrad powiedział
iż wszyscy radni otrzymali drogą elektroniczną projekt uchwały w sprawie zmian
budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2019 r. Poprosił Panią Skarbnik o kilka
słów na temat uchwały .Skarbnik Gminy poinformowała iż zgodnie z ustawą o
finansach publicznych zwiększa się budżet Gminy Głowno na 2019 r. po stronie
dochodów i wydatków o kwotę 71.700 zł. Powyższą zmianę dokonuje się zgodnie
z załącznikiem Nr.1 do uchwały. Dokonuje się również przeniesień wydatków w
budżecie Gminy Głowno na 2019 r. pomiędzy działami, rozdziałami i
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Przewodniczący Rady
zapytał czy są jakieś uwagi lub pytania odnośnie przedłożonego projektu
uchwały.
Nie było.
Wobec powyższego przewodniczący rady odczytał a następnie poddał projekt
uchwały w ww. sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę 14 głosami „za” na 14 obecnych na sesji i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr. 5 do protokołu).
Ad .pkt 8.
W sprawach różnych głos zabrał Wójt Gminy Głowno, który poinformował
radnych iż będzie powołany zastępca Wójta Gminy na dzień dzisiejszy nie podał
nazwiska i imienia zastępcy. Następnie głos zabrał przewodniczący komisji
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa – Dałek Mieczysław który
poinformował radnych iż w dniu 02 grudnia 2019 o godz.9.00 odbędzie się
posiedzenie komisji w sprawie stawek śmieciowych. Zaprosił chętnych do
uczestnictwa w tej komisji. Głos zabrała Sołtys wsi Popówek Włościański Pani
Bursiak Bożena która poinformowała iż w soboty i niedziele przyjeżdżają
myśliwi. którzy polują na bażanty z samochodów blisko zabudowań. Stwarza to
pewne niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Sprawa została zgłoszona do
Łowczego. Wójt Gminy poinformował iż wystąpi drogą urzędową do kół
myśliwskich o wyjaśnienie takich sytuacji. Sołtys Konarzewa zwrócił się z
pytaniem czy będą podjęte działania dotyczące usunięcia wyrwy w drodze na
odcinku Strzebieszew – Konarzew. Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Głowno,
który rozpatrzy o oznakowaniu i zabezpieczeniu tej wyrwy chociaż jest to w gestji
gm .Domaniewice. Poprosił również sołtysów by informowali mieszkańców o
składanie deklaracji na śmieci segregowane.
Więcej pytań uwag i wniosków nie było.
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Ad pkt 9.

Przewodniczący Rady Jarosław Chałubiec stwierdził, że na tym wyczerpany
został porządek obrad i w związku z powyższym zamyka XVII sesję Rady Gminy
Głowno (godz.10).
Na tym protokół zakończono.
(pełny zapis transmisji sesji znajduje się na stronie internetowej pod adresem y
www .a w wersji elektronicznej do odsłuchu znajduje się w Biurze Rady Gminy
Głowno)
Wydruk głosowania załączono do protokołu.

Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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