
Głowno, dn. 19 listopada 2015 r.
OR.0002.12.2015

Protokół nr XII/2015
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 19 listopada 2015 roku

w sali Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.

Ustawowa liczba radnych – 15
                                                                        Faktyczna liczba radnych 

                                                                                        w dniu odbycia sesji – 15
Liczba radnych obecnych – 15

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,
-  młodszy  referent  ds.  ewidencji  gruntów  w  UG  Głowno  Piotr
Antczak,
-  podinspektor  ds.  rozwoju  gospodarczego  i  gospodarki  odpadami
komunalnymi Maciej Olejniczak. 

Ponadto w sesji uczestniczyli:
                - sołtysi zgodnie z kopią listy obecności (zał. nr 2 do protokołu),

- zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 3 do
protokołu),

- reporter  gazety  lokalnej  „Wieści  z  Głowna  i  Strykowa”  Elżbieta
Woldan - Romanowicz.

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. Sprawozdanie  Wójta  Gminy  Głowno  z  działalności  między

sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja  o  przebiegu  szacowania  strat  powstałych  w  wyniku

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2015 roku i wynikach.
8. Informacja  Wójta  Gminy  Głowno  o  stanie  oświaty  i  realizacji

zadań oświatowych. 
9. Analiza  oświadczeń  majątkowych  radnych  oraz  osób

zobowiązanych ustawą do ich złożenia.
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10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Głowno  dla  obszaru
części  wsi  Mąkolice,  części  wsi  Wola  Mąkolska,  wsi  Jasionna,
części  wsi  Dąbrowa,  części  wsi  Mięsośnia,  części  wsi
Władysławów Popowski i części wsi Popów Głowieński.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Mienia Komunalnego.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rocznego  Programu
współpracy  Gminy  Głowno  z  organizacjami  pozarządowymi  i
innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na rok 2016.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Głowno na 2015 rok.

14. Wolne wnioski i informacje.
15. Omówienie  propozycji  zmian  zgłoszonych  do  projektu  Statutu

Gminy Głowno.

Ustalenia.

Ad.1.
                Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz. 900

otworzył  XII  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. 
Następnie udzielił głosu Burmistrzowi Głowna Panu Grzegorzowi Janeczkowi
przybyłemu wraz ze swoim zastępcą Panem Grzegorzem Urbanikiem i Panią
Renatą Piechut – Machnicką na sesję Rady Gminy Głowno.
Pan  Grzegorz  Janeczek  podziękował  Wójtowi  Gminy  Głowno  oraz
przewodniczącemu Rady Gminy Głowno za zrealizowanie wspólnie z Powiatem
Zgierskim inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg  Lokalnych,  która  swym  zasięgiem  objęła  również  Miasto  Głowno.
Odczytał pismo skierowane do wójta, które przygotował z tej okazji. Następnie
wręczył bukiety kwiatów Wójtowi i przewodniczącemu Rady.
Wójt Marek Jóźwiak podziękował Burmistrzowi Głowna za miłe słowa a także
podziękował pracownikom UG Głowno za pracę przy tym projekcie.        
Przewodniczący Rady podziękował również radnym ubiegłej kadencji,  którzy
opowiedzieli się za przystąpieniem do realizacji tej inwestycji. 

Ad.2.
              Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik 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.
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Radny  Władysław Mikołajczyk  zgłosił  wniosek  o  zdjęcie  z  porządku  obrad
punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2015
rok z uwagi na fakt, że niektórzy radni otrzymali projekt uchwały przed sesją.
Powiedział,  że prawdopodobnie za tydzień będzie następna sesja Rady, radni
będą mogli się z tym projektem szczegółowo zapoznać i zagłosować zgodnie ze
swoim przekonaniem i wiedzą.
Wójt Marek Jóźwiak wyjaśnił, że niedoszacowanie budżetu dot. oświaty, które
wzięło się z dodatkowych zadań m.in. z powstania i prowadzenia świetlic, na
które gminy nie dostały środków od Państwa, czy z nowych zadań związanych z
kształceniem uczniów niepełnosprawnych (nauczanie indywidualne) powoduje,
że nauczyciele mogą nie otrzymać wypłat  w określonym terminie.  Dodał,  że
dlatego występuje do Rady z tym projektem uchwały, która umożliwi wypłatę
poborów nauczycielom.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Mikołajczyka.
Rada  Gminy  głosowała  za  odrzuceniem  wniosku  –  8  „za”  odrzuceniem,  1
„przeciw” odrzuceniu, 4 – „wstrzymało się”.
Przewodniczący Rady ogłosił, że wniosek Radnego Mikołajczyka o zdjęcie z
porządku obrad punktu  13 (podjęcie  uchwały  w sprawie  zmian  budżetu  i  w
budżecie Gminy Głowno na 2015 rok) i rozpatrzenie go na następnej sesji został
odrzucony większością głosów.
Następnie zapytał, czy są jeszcze jakieś wnioski dot. porządku obrad. Nie było.
Wobec  powyższego  sam  zaproponował  wprowadzenie  do  porządku  obrad
punktu w brzmieniu:  podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności  studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno i rozpatrzenie go jako
pkt  4  w  porządku  obrad.  Poprosił  o  wyjaśnienia  do  uchwały  Panią  Teresę
Brzozowska, urbanistę z Pracowni Planowania Przestrzennego.
Pani  Brzozowska wyjaśniła,  że  sytuacja  wygląda tak,  że  odchodząca  władza
zafundowała społeczeństwu ustawę, która weszła w życie w dniu wczorajszym,
dotyczy  ona  planowania  przestrzennego,  nie  ma  przepisów  przejściowych  i
wszystkie prace w zakresie gospodarki przestrzennej, które są prowadzone w tej
chwili muszą być zgodne z przepisami tej ustawy. Dodała, że według niej jest to
skandaliczne  posunięcie,  ponieważ  pieniądze  gmin  idą  w  tej  chwili  na
zmarnowanie. Poinformowała radnych, że w podejmowanej uchwale dot. zmian
w planie  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  w uzasadnieniu  musi  być
podany  numer  uchwały,  o  wprowadzenie  której  wnioskuje  przewodniczący
Rady. Dodała, że istnieje ryzyko uchylenia przez Wojewodę uchwały dotyczącej
zmian w planie jeżeli nie będziemy mieli tej uchwały.
Przewodniczący  przeprosił  radnych  za  tryb  wprowadzenia  pod  obrady  tej
uchwały a następnie dodał, że sprawa ma się faktycznie tak, jak przedstawiła to
Pani Brzozowska, co sprawdził.
Pytań i uwag nie było.     
Przewodniczący Rady poddał swój wniosek pod głosowanie.
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Rada  Gminy  opowiedziała  za  wprowadzeniem  zaproponowanego  punktu  do
porządku obrad  13 głosami „za”, na 13 radnych obecnych na sali i biorących
udział w głosowaniu.
W związku z powyższym prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie
porządku sesji po wprowadzonej zmianie.
Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad XII sesji z wprowadzoną zmianą
–  13  głosów  „za”,  na  13  radnych  obecnych  na  sali  i  biorących  udział  w
głosowaniu.
Przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  oceny  aktualności  studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno.

5. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie
od ostatniej sesji.

6. Sprawozdanie  Wójta  Gminy  Głowno  z  działalności  między
sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja  o  przebiegu  szacowania  strat  powstałych  w  wyniku

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2015 roku i wynikach.
9. Informacja  Wójta  Gminy  Głowno  o  stanie  oświaty  i  realizacji

zadań oświatowych. 
10. Analiza  oświadczeń  majątkowych  radnych  oraz  osób

zobowiązanych ustawą do ich złożenia.
11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Głowno  dla  obszaru
części  wsi  Mąkolice,  części  wsi  Wola  Mąkolska,  wsi  Jasionna,
części  wsi  Dąbrowa,  części  wsi  Mięsośnia,  części  wsi
Władysławów Popowski i części wsi Popów Głowieński.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Mienia Komunalnego.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rocznego  Programu
współpracy  Gminy  Głowno  z  organizacjami  pozarządowymi  i
innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na rok 2016.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Głowno na 2015 rok.

15. Wolne wnioski i informacje.
16. Omówienie  propozycji  zmian  zgłoszonych  do  projektu  Statutu

Gminy Głowno.
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Ad.3.
                 Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że
protokół z XI sesji odbytej w dniu 29 września 2015 r. był wyłożony do wglądu
w  pokoju  nr  14  w  Urzędzie  Gminy  Głowno,  jak  również  przesłany  drogą
elektroniczną  radnym.  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 XI sesji
Rady Gminy Głowno pod głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno  przyjęła  protokół  z  XI  sesji  12  głosami  „za”,  przy  1
„wstrzymującym się” - na 13 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział
w głosowaniu.

Ad.4.
             W tym punkcie Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały w
sprawie  oceny  aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Głowno.
Pani Brzozowska dopowiedziała do swoich wyjaśnień, że uchwała, którą będą
podejmować  radni  jest  również  bardzo  ważna  dla  następnych  planów
miejscowych, które będą uchwalane w niedalekiej przyszłości.
Więcej pytań i uwag nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
Rada Gmin y Głowno podjęła uchwałę w sprawie oceny aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych
planów  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Głowno  jednogłośnie  –  13
głosami „za”, na 13 radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu
(zał. nr 4 do protokołu).

Ad.5
           Informację z prac Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca tej
Komisji Radna Dorota Kulawczyk. Powiedziała, że jej Komisja odbyła swoje
kolejne posiedzenia  w dniu 19 października i  9 listopada br.  Poinformowała
zebranych,  że  na  pierwszym  posiedzeniu  Komisja  przeprowadziła  kontrolę
przetargów przeprowadzonych  w I  półroczu  2015  roku.  Powiedziała,  że  nie
wniosła ona uwag do sposobu przeprowadzenia przetargów ani do dokumentacji
przetargowych. Dodała,  że  w drugim punkcie  obrad Komisja  przeprowadziła
kontrolę  wyrywkową  wydatków  w  2013  roku  w  dziale  750  „Administracja
publiczna”.  Powiedziała,  że  Komisja  po  zapoznaniu  się  z  informacją  w tym
zakresie oraz dyskusji skontrolowała dokumenty finansowe dotyczące zakupów
i montażu klimatyzatorów w UG Głowno. Dodała, że Komisja zasugerowała,
aby w przypadku poważniejszych zakupów umieszczać  o tym informację  na
stronie  internetowej  UG  Głowno.  Następnie  poinformowała  zebranych,  że
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Komisja na tym posiedzeniu dokonała również analizy zarządzeń Wójta Gminy
Głowno wydanych w 2014 roku. Komisja zwróciła uwagę na fakt, że na stronie
Internetowej  UG Głowno nie  wszystkie  zarządzenia  są  opublikowane (radny
Mikołajczyk wykazał,  że  na  71 wydanych zarządzeń  w omawianym okresie
brakuje  22).  Dodała,  że  zalecono  jak  najszybsze  uzupełnienie  brakujących
zarządzeń  na  stronie  internetowej  UG  Głowno.  Następnie  przewodnicząca
Komisji  Rewizyjnej  poinformowała  zebranych,  że  na  drugim  posiedzeniu
dokonano kontroli realizacji i rozliczeń inwestycji przeprowadzonych w 2015
roku. Dodała, że członkowie Komisji po zapoznaniu się z dokumentacją w tej
sprawie,  którą przedstawił  pracownik UG Głowno Stanisław Urbanowicz nie
wniosła  zastrzeżeń  i  uwag  do  realizacji  oraz  rozliczenia  inwestycji
przeprowadzonych w 2015 roku. Powiedziała, że na tym posiedzeniu Komisja
zapoznała  się  również z realizacją  łącznego zobowiązania  pieniężnego za III
kwartały. Dodała, że Komisja nie wniosła większych uwag do sposobu poboru
podatków oraz do ściągania zaległości podatkowych.
Pytań  do  przedstawionej  informacji  nie  było  wobec  powyższego
przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Radnego Mieczysława Dałka.
Mieczysław Dałek, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i  Rolnictwa  poinformował  zebranych,  że  jego  Komisja  również  odbyła  dwa
posiedzenia, jedno w dniu 15 października a drugie 13 listopada br. Powiedział,
że  w  posiedzeniach  udział  wzięli  wszyscy  członkowie  Komisji  oraz
przedstawiciele władz gminy: wójt, sekretarz oraz skarbnik. Dodał, że tematami
pierwszego  posiedzenia  była  analiza  wniosków  Rad  Sołeckich  do  projektu
budżetu na 2016 rok oraz problem szkód w uprawach wyrządzanych przez dziką
zwierzynę  na  ternie  Gminy  Głowno.  Powiedział,  że  na  wniosek  wójta  do
porządku obrad wprowadzony został temat dot. budowy elektrowni wiatrowych
na terenie Gminy Głowno. Dodał, że jako pierwszy omówiono problem szkód
wyrządzanych przez dziką zwierzynę, a w dyskusji brali udział zaproszeni na
posiedzenie  przedstawiciel  Kół  Łowieckich,  które  mają  swoje  obwody  na
terenie Gminy Głowno. Powiedział, że omówiono głównie sprawę odszkodowań
dla rolników za szkody powstałe w wyniku działalności dzikich zwierząt. Dodał,
że po dyskusji w podsumowaniu zajęto wspólne stanowisko, że konieczna jest
zmiana  przepisów prawa w tej  sprawie  a  głównie  ustawy Prawo Łowieckie.
Poinformował  zebranych,  że  drugi  z  omawianych  tematów  dot.  budowy
elektrowni wiatrowych na terenie Gminy. Powiedział, że przedstawiciele firmy
OX2 poinformowali Komisję o uzyskaniu zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska na budowę „wiatraków” na terenie Gminy Głowno i o oczekiwaniu
na uchwalenie przez Radę Gminy Głowno miejscowego planu dla terenu, na
którym mają stanąć siłownie wiatrowe. Dodał, że zwrócili się oni do Komisji,
aby Rada Gminy Głowno najpóźniej do 19 – 20 listopada odbyła sesję i zajęła
się tą sprawą. Powiedział, że Komisja nie wniosła sprzeciwu, aby sesja odbyła
się  w terminie,  o  który  wnosili  przedstawiciele  firmy  OX2.  Przechodząc  do
omówienia  kolejnego  punktu  pierwszego  posiedzenia  przewodniczący  Dałek
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poinformował zebranych, że żaden wniosek Rad Sołeckich w sprawie budżetu
na 2016 rok nie wpłynął do wójta w związku z czym wójt omówił postulaty i
wnioski mieszkańców poszczególnych sołectw wyrażonych podczas wyborów
sołtysów,  dotyczących  potrzebnych  inwestycji  na  ich  terenie  a  także
ustosunkował  się  do  nich.  Następnie  przewodniczący  Komisji  Rozwoju
Gospodarczego,  Budżetu  i  Rolnictwa  przeszedł  do  omówienia  drugiego
posiedzenia. Powiedział, że tematem posiedzenia było zaopiniowanie propozycji
wójta stawek podatkowych na 2016. Poinformował zebranych, że po krótkiej
dyskusji  Komisja  nie  wniosła  zastrzeżeń  i  uwag  do  proponowanych  stawek
podatkowych i pozytywnie je zaopiniowała.
Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak. 
Pytań  do  informacji  przewodniczącego  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,
Budżetu i Rolnictwa nie było. W związku z powyższym przewodniczący Rady
poprosił o zabranie głosu Radna Beatę Soczyńską.        
Beata  Soczyńska,  przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia  i
Praworządności  poinformowała  uczestników  sesji,  że  jej  Komisja  w
omawianym okresie obradowała na dwóch posiedzeniach a pierwsze odbyło się
w dniu 22 października i drugie 4 listopada br. Dodała, że w oby posiedzeniach
uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji oraz oprócz władz Gminy również
dyrektorzy  gminnych  placówek  oświatowych.  Powiedziała,  że  w  pierwszym
posiedzeniu uczestniczyli także przedstawiciele firmy OX2, planującej budowę
elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Głowno. Dodała, że przedstawili oni
Komisji  informację  o  zamierzeniach  i  harmonogramie  prac   związanych  z
budową  „wiatraków”  na  terenie  Gminy.  Poinformowała  zebranych,  że
przedstawili również prośbę o podjęcie w jak najszybszym terminie uchwały w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
tej  części  Gminy,  na której  planują  budowę „wiatraków”.  Powiedziała,  że w
drugim  punkcie  posiedzenia  członkowie  Komisji  zapoznali  się  z  wynikami
sprawdzianu klas VI oraz wynikami egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym
2014/2015.  Dodała,  że  w  trzecim punkcie  posiedzenia  dyrektorzy  gminnych
placówek  oświatowych  przedstawili  Komisji  podejmowane  przedsięwzięcia
związane  z  podniesieniem wyników w nauce  oraz  z  wyrównywaniem szans
dzieci,  które  tego  wymagają.  Następnie  przewodnicząca  Komisji  Oświaty
poinformowała  zebranych,  że  na  drugim  posiedzeniu  członkowie  Komisji
wysłuchali informacji dyrektorów gminnych szkół nt. bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży w gminnych placówkach oświatowych a także zaopiniowali Program
współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku
publicznego  –  zaopiniowano  go  pozytywnie.  Dodała,  że  na  wniosek  wójta
Komisja  zapoznała  się  z  jego propozycją  stawek podatkowych na  2016 rok.
Dodała, że po wyjaśnieniach wójta oraz krótkiej dyskusji Komisja pozytywnie
je zaopiniowała (6 głosów „za”, 1 „wstrzymał się”). 
Na salę obrad przybył Radny Jarosław Chałubiec.               

7



Pytań do przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności
nie było. Przewodniczący Rady będący również przewodniczącym Komisji ds.
Koordynacji  Prac  Organów  Rady  Gminy  przedstawił  informację  z  jej  prac.
Powiedział, że odbyła ona swoje jedno posiedzenie w dniu 21 października br. i
jak zwykle zajęła się głównie przygotowaniem obecnej sesji Rady. Dodał, że na
wniosek wójta w miesiącu październiku nie zwoła sesji Rady z uwagi na brak
pilnych spraw, które by wymagały zajęcia się nimi. Powiedział, że ustalono, że
w miesiącu listopadzie odbędą się 2 sesje Rady. Dodał, że po dyskusji ustalono
termin  pierwszej  na  19  listopada  br.  (uwzględniono  prośbę  firmy  OX2).
Powiedział,  że  ustalono  również  tematy  sesji,  w  tym na  wniosek  sekretarza
rozpatrzenie  projektów  uchwał  (zmian  w  budżecie  i  powołania  Komisji
Inwentaryzacyjne), na wniosek Radnego Mieczysława Dałka zapoznanie  się z
informacją o przebiegu szacowania strat powstałych w wyniku suszy.
Pytań  do  przewodniczącego  Komisji  ds.  Koordynacji  Prac  Organów  Rady
Gminy nie było.  

Ad.6.
       W tym punkcie obrad przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie
głosu Wójta Gminy Głowno.
Wójt Marek Jóźwiak przedstawił zebranym informację o swojej działalności w
okresie od 29 września 2015 r. (tzn. od ostatniej sesji) szczegółowo omawiając
spotkania, w których uczestniczył (zał. nr 5 do protokołu).
Pytań i uwag do przedstawionego sprawozdania nie było.

Ad.7.
           Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poinformował zebranych, że
wpłynęła  do  niego  interpelacja  Radnego  Władysława  Mikołajczyka  dot.
zwołania  nadzwyczajnej  sesji  Rady Gminy Głowno w celu dokonania oceny
działalności  Wójta Gminy Głowno i Skarbnika Gminy Głowno (zał.  nr  6 do
protokołu – kopia). Odczytał ją. Powiedział, że interpelacja wpłynęła dzisiaj i
według niego koniecznym według niego jest zajęcie się wnioskiem zawartym w
interpelacji na posiedzeniach komisji stałych.
Dyskusja. 
Radny Mikołajczyk zwracając się do wójta zapytał, czy otrzymał on zaproszenie
na otwarcie nowo przebudowanej drogi we wsi Lubianków. 
Wójt potwierdził, że otrzymał takie zaproszenie, ale dopiero w poniedziałek, już
po imprezie.
Radny  Mikołajczyk  stwierdził,  że  w  prasie  ukazał  się  artykuł,  że  wójt  nie
otrzymał zaproszenia, a on takie zaproszenie dostarczył przed imprezą do UG
Głowno z prośbą o doręczenie wójtowi. Dodał, że to już nie jego wina, że wójt
otrzymał je po terminie.
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Wójt  odpowiedział,  że  w  tym  czasie  był  na  urlopie,  ale  jeżeli  Radny
Mikołajczyk doręczał  takie  zaproszenia  do domów radnym,  to  przejeżdżając
obok jego domu mógł je równie dobrze doręczyć jemu osobiście.
Radny Mikołajczyk potwierdził, że doręczał zaproszenia radnym w ich domach.
Stwierdził, że jednak wójt urzęduje w Urzędzie Gminie i uważał, że tam należy
je zostawić.
Wójt odnosząc się do interpelacji stwierdził, że niepokoi go postawa Radnego
Mikołajczyka,  który  ciągle  stawia  mu  zarzuty,  dyskredytuje  go  w  oczach
mieszkańców, ale oceny jego działalności dokonali już wyborcy. Dodał, że taką
postawą Radny Mikołajczyk dyskredytuje nie tylko jego osobę ale również całą
Gminę.  Powiedział,  że  zadaje  sobie  pytanie,  dlaczego  i  za  co  Radny
Mikołajczyk tak  go nienawidzi.  Dodał,  że  jak  powiedział  to  przy  wręczaniu
zarządzenia Pani Przyżyckiej w sprawie powierzenia jej obowiązków na kolejne
5 lat dla niego największą porażką człowieka jest nienawiść.
Radny Mikołajczyk zwracając się wójta powiedział, że on go nie niszczy i nie
ocenia. Dodał, że są protokoły z kontroli przeprowadzonych przez RIO, NIK i
są to dokumenty jawne, które powinny być dostępne dla wszystkich a tak nie
jest. Dodał, że oceni to Rada jeżeli zgodzi się na zwołanie nadzwyczajnej sesji
w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik przerywając powiedział, że interpelacja
została  odczytana,  były  wypowiedzi  zainteresowanych  i  odpowiedzi  na
wypowiedzi. Zapewnił radnych i wójta, że zostaną podjęte odpowiednie kroki w
tej sprawie.
Radny  Jerzy  Cybulski  stwierdził,  że  jako  senior  wśród  radnych  chciałby
powiedzieć,  że uczył się  od Radnego Mikołajczyka bycia radnym. Dodał,  że
chciałby  zapytać,  gdzie  był  Radny  Mikołajczyk  przez  17  lat  skoro  jest  tyle
nieprawidłowości. Powiedział, że będąc przez dwie kadencje przewodniczącym
Rady mówił  nam, że wszystko jest  w porządku a teraz wysuwa oskarżenia i
mówi, że jest jednak źle. Stwierdził, że zachowuje się jak przy rozwodzie.
Radny  Mikołajczyk  odpowiedział,  że  w  pewnym  okresie  zauważył,  że  jest
oszukiwany i dzięki Internetowi oraz dostępie do różnych informacji zaczął się
dokładnie przyglądać działalności władzy w Gminie. Dodał, że przestał wierzyć
tej władzy i stąd jego wniosek.
Na tym przewodniczący Rady zakończył dyskusję w tej sprawie.
Salę obrad za zgodą przewodniczącego Rady opuściły Radna Marzena Doardo i
Radna Dorota Kulawczyk.

Ad.8.      
        Przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  powitał  przybyłych  na  sesje
przedstawicieli  komisji  szacujących straty powstałe w wyniku niekorzystnych
zjawisk  atmosferycznych,  członków  Izby  Rolniczej  Pana  Krzysztofa
Kucharczyka  oraz  Pana  Dariusza  Kierusa  a  następnie  poprosił  ich  o

9



przedstawienie  swoich  spostrzeżeń,  które  im  się  nasunęły  w  trakcie  prac
Komisji.
Wprowadzenia do tematu dokonał członek komisji z ramienia UG Głowno Pan
Maciej Olejniczak, który przedstawił informację o przebiegu szacowania strat
powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2015 roku i
wynikach (zał. nr 7 do protokołu). Następnie Pan Dariusz Kierus stwierdził, że
wydawałoby  się,  że  Pan  Olejniczak  powiedział  już  o  wszystkim w temacie
szacowania, ale tak do końca nie jest. Poinformował zebranych, że jest również
agentem ubezpieczeniowym i z tej racji porusza się po wielu województwach i z
tego tytułu wie, że w innych gminach było inaczej niż w Gminie Głowno (pow.
zgierskim).  Powiedział,  że  przedstawiciele  rolników  byli  w  Sejmie,  gdzie
informowali  o  tym,  że  w  różnych  województwach  szacowane  były  różne
gatunki  upraw,  np.  na  Mazowszy  szacowane  były  szkody  sadowników.
Zwracając się do wójta, powiedział, że są 3 stacje monitorujące suszę na terenie
województwa łódzkiego a powinno ich być więcej,  np.  po 1 w powiecie,  co
urealniłoby stan panującej  suszy. Zaapelował do wójta, aby wystąpił  z takim
wnioskiem.  Dodał,  że  ci  rolnicy,  którzy  ubezpieczyli  uprawy  dostali
wielokrotnie więcej odszkodowań.
Sekretarz Gminy zapytała, czy ktoś z jego klientów otrzymał odszkodowanie za
straty powstałe w wyniku suszy.
Pan Kierus odpowiedział, że żaden z jego klientów nie ubezpieczył upraw od
suszy.  Dodał,  że  on  nie  zachęca  do  ubezpieczania  się  od  tego  zjawiska.
Następnie  wystąpił  do  wójta  z  drugim  wnioskiem,  aby  nagrodził  członków
komisji,  będących  pracownikami  UG  Głowno  i  kolejny,  aby  przy  ustalaniu
stawek  podatkowych  miał  na  uwadze  straty  poniesione  przez  rolników  w
wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 
Krzysztof  Kucharczyk  powiedział,  że  szacował  straty  w  każdej  komisji  na
przestrzeni ostatnich lat w czasie rządów wszystkich opcji politycznych i zawsze
opozycja krytykowała system szacowania strat i pomocy Państwa dla rolników.
Odnosząc się do ubezpieczeń upraw stwierdził, że jeżeli rolnikowi będzie się to
opłacało, to się ubezpieczy, ale ubezpieczenie musi być dobrowolne. Dodał, że
niestety  komisja  szacująca  straty  musi  dostosować  się  do  obowiązujących
przepisów odnoszących się do rodzaju zjawiska. Powiedział, że tak się stało, że
te  zdarzenia  miały  miejsce  w  okresie  wyborczym  i  w  trakcie  szacowania
zmieniano przepisy. Podziękował wójtowi za skierowanie do komisji tak dużej
grupy osób.
Radny  Eligiusz  Dąbek  stwierdził,  że  jeżeli  przedstawiciele  samorządu
rolniczego wnioskują do wójta o obniżenie podatków, to może Izba Rolnicza
brałaby z budżetów gmin zamiast 2% z podatku na swoją działalność tylko 1%.
Pan Maciej  Olejniczak zaapelował,  aby zaczekać  na zakończenie  weryfikacji
wniosków przez Wojewodę.
Salę obrad opuścił za zgodą przewodniczącego Radny Piotr Kierus.
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Pan  Dariusz  Kierus  zwracając  się  do  wójta  powiedział,  że  jeżeli  ktoś  miał
szkodę i  chciał złożyć wniosek musiał  jechać 40 km do oddziału ARiMR w
Aleksandrowie  Łódzkim  po  kopię  wniosku  o  dopłaty  bezpośrednie.
Zasugerował,  aby wójt w ramach pomocy rolnikom zlecił  pracownikowi UG
Głowno,  aby  ten  pojechał  do  Aleksandrowa  i  przywiózł  np.  50  kopi  dla
rolników, którzy ich potrzebują.  
Pan  Olejniczak  zauważył,  że  Agencja  nie  wyda  paszportu  dla  zwierząt
sąsiadowi nie mówiąc o kopi wniosku. 
Krzysztof Kucharczyk poinformował zebranych, że Izba Rolnicza wnioskuje o
zniesienie 30% progu szkód od którego można składać wniosek o uznanie szkód
w gospodarstwie.
Sołtys  wsi  Wola  Zbrożkowa  stwierdził,  że  rolnicy  pytają  go,  co  konkretnie
dostaną za powstałe szkody.
Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  muszą  uzbroić  się  w  cierpliwość  i
zaczekać na weryfikacje wniosków.
Wójt  Marek Jóźwiak odniósł  się  do wniosków Pana Kierusa.  Powiedział,  że
wystąpi do Instytutu w Puławach z wnioskiem o powołanie stacji monitorującej
zjawiska  atmosferyczne  w powiecie  zgierski.  Odnosząc  się  do  pracowników
stwierdził, że wszyscy pracownicy Urzędu Gminy pracują i służą mieszkańcom
Gminy. Dodał, że były podziękowania rolników za profesjonalne obsłużenie ich
przy  szacowaniu  szkód.  Podziękował  tym  pracownikom  a  także
przedstawicielom Izby  Rolniczej  za  społeczną  prace  w komisjach  i  służenie
wiedzą  w trakcie  prac  komisji.  Dodał,  że  chciałby  podkreślić,  że  w Gminie
Głowno 96 wniosków zostało pozytywnie zaopiniowanych (na 211 złożonych),
co  świadczy  o  dobrej  pracy  komisji  a  w  innej  gminie  na  500  wniosków
pozytywnie  zaopiniowano  tylko  11.  Powiedział,  że  w  naszym  Urzędzie  nie
czeka się ustawowych 14 dni na wydanie jakiegoś zaświadczenia i jeżeli jest to
możliwe rolnik dostaje je od ręki.
Więcej pytań i uwag  nie było.
Przewodniczący  Rady  zaproponował,  aby  przesunąć  rozpatrzenie  następnych
punktów w porządku obrad i w następnej kolejności rozpatrzyć projekt uchwały
w sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
Gminy Głowno dla obszaru części wsi Mąkolice, części wsi Wola Mąkolska,
wsi  Jasionna,  części  wsi  Dąbrowa,  części  wsi  Mięsośnia,  części  wsi
Władysławów Popowski i części wsi Popów Głowieński.
Radni nie wnieśli sprzeciwu do propozycji prowadzącego obrady.

Ad.11.
           W tym punkcie Rada przystąpiła do rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy
Głowno.
Pan Krzysztof Kucharczyk, członek Rady Powiatowej IR WŁ powiedział,  że
chciałby się odnieść ogólnie do planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
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Zauważył, że podstawą do wybudowania i funkcjonowania obiektów jest plan
zagospodarowania przestrzennego, ale w § 12 tego planu jest mowa o tym, że w
całym  obszarze  gminy  plan  zakazuje  realizowania  przedsięwzięć  mogących
znacząco oddziaływać na środowisko. Dodał, że to jest tak, że np. rolnik mający
60 krów chce wybudować obiekt, w którym by te zwierzęta chciał hodować, to
nie może tego zrobić, ponieważ te 60 krów znacząco oddziałuje na środowisko.
Powiedział, że jest to szkodliwy wymóg dla rolnika.
Więcej uwag nie było.
Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  w  w/w
sprawie pod głosowanie. 
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru części wsi
Mąkolice, części wsi Wola Mąkolska, wsi Jasionna, części wsi Dąbrowa, części
wsi  Mięsośnia,  części  wsi  Władysławów  Popowski  i  części  wsi  Popów
Głowieński  jednogłośnie  12 głosami  „za”,  na 12 radnych uczestniczących w
sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 8 do protokołu).

Ad.9.
          Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że zgodnie z ustawą o
samorządzie  gminnym wójt  przedkłada  radzie  gminy  informację  o  realizacji
zadań oświatowej na terenie gminy. Powiedział, wójt wypełnił ten wymóg i w
wymaganym  terminie  taka  informacja  wpłynęła  do  Rady  Gminy  Głowno.
Poprosił wójta o zabranie głosu.           
Wójt Marek Jóźwiak przedstawił informację o stanie oświaty i realizacji zadań
oświatowych na terenie Gminy Głowno.
Dyskusja.
Dyrektor  Zespołu  Szkół  w  Popowie  Głowieńskim  podziękował  Radzie  za
pochylenie  się  nad  problemami  szkół  i  wyraził  nadzieję,  że  radni  podejmą
uchwałę  w  sprawie  zmian  w  budżecie,  co  pozwoli  gminnym  placówkom
oświatowym pracować normalnie i wypłacić pensje pracownikom. Podziękował
również  za  inwestycje  przeprowadzone  w  gminnych  szkołach,  które
wprowadziły je w XXI wiek.
Sołtys  wsi  Konarzew  odniósł  się  do  działalności  szkoły  w  Lubiankowie.
Powiedział,  że przykładem dobrego poziomu tej szkoły niech będzie fakt,  że
jego znajomi z m. Głowna pytają, co trzeba zrobić, aby się do niej dostać.
Przewodniczący  Rady  podziękował  dyrektorom  gminnych  placówek
oświatowych za wykonywaną pracę oraz wójtowi za przychylenie się do prośby
rodziców dzieci z Mąkolic i powierzenie dyrektorce tej szkoły obowiązków na
kolejne 5 lat. 
Radny Mikołajczyk stwierdził, że szkoda, że doszło do sytuacji w jakiej znalazła
się dyr. ZSP w Mąkolicach Pani Przyżycka i współczuje jej z tego powodu.
Więcej pytań i uwag do omawianego tematu nie było.
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Ad.10.
           Prowadzący obrady Łukasz Łukasik poinformował radnych, że zgodnie
art.24h  ust.  12  w  podmiot  dokonujący  analizy  oświadczeń  majątkowych  w
terminie do 30 października każdego roku przedstawia radzie gminy informację
w tym zakresie. Dodał, że takie informację wpłynęły do Rady Gminy Głowno w
ustawowym terminie od wójta i przewodniczącego Rady.
Wójt przedstawił analizę oświadczeń osób, które zobowiązane są do złożenia
oświadczeń  ustawą,  czyli  pracowników  UG  Głowno  wydających  decyzję  w
imieniu wójta oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
Przewodniczący  przedstawił  analizę  oświadczeń  majątkowych  radnych  Rady
Gminy  Głowno  złożonych  za  2014  rok.  Przedstawił  również  analizę  tych
oświadczeń przeprowadzoną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głownie.
Wszystkie  oświadczenia  złożone  zostały  w  terminie  i  są  prawidłowe  pod
względem formalnym i merytorycznym. 
Ad.12.
           W tym punkcie Rada przystąpiła do rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. 
Poproszony  o  wyjaśnienia  Piotr  Antczak,  młodszy  referent  ds.  ewidencji
gruntów i gospodarki nieruchomościami w UG Głowno powiedział, że potrzeba
podjęcia uchwały wynika z tego, że chcąc skomunalizować jakąś nieruchomość
należy przeprowadzić inwentaryzację mienia należącego do Skarbu Państwa i w
związku z tym koniecznym jest powołanie Komisji  Inwentaryzacyjnej Mienia
Komunalnego. Dodał, że w związku z tym wójt występuje z takim projektem
uchwały.              
Pytań nie było.
Przewodniczący Rad Łukasz Łukasik poddał projekt uchwały w w/w sprawie
pod głosowanie.
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Mienia  Komunalnego  jednogłośnie  12  głosami  „za”,  na  12  radnych
uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w  głosowaniu  (zał.  nr  9  do
protokołu). 

Ad.13. 
          W tym punkcie porządku obrad Rada rozpatrzyła projekt uchwały w
sprawie  przyjęcia  rocznego  Programu  współpracy  Gminy  Głowno  z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2016.
Przewodniczący Rady stwierdził,  że  Program był  szczegółowo omówiony na
posiedzeniach komisji. Zapytał, czy są do niego jakieś zastrzeżenia i uwagi.
Nie było. 
W  związku  z  powyższym  poddał  projekt  uchwały  w  w/w  sprawie  pod
głosowanie.
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Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego Programu
współpracy  Gminy  Głowno  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2016
jednogłośnie  -  12  głosami  „za”,  na  12  radnych  uczestniczących  w  sesji  i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 10 do protokołu). 

Ad.14.
         W tym punkcie porządku obrad Rada zajęła się rozpatrzeniem projektu
uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2015 rok.
Wyjaśnień  do  projektu  uchwały  udzieliła  Skarbnik  Gminy  Pani  Cezara
Stokowska,  która  poinformowała  radnych,  że  w  uchwale  proponuje  się
zwiększyć  budżet  po  stronie  dochodów  i  wydatków  o  kwotę  36.582  zł  w
działach  750,  754,  758,801,  854  i  900.  Dodała,  że  dokonuje  się  również
przeniesień  wydatków między  działami,  rozdziałami  i  paragrafami  zgodnie z
załącznikiem  nr  2  do  uchwały  (omówiła  szczegółowo  te  przeniesienia).
Powiedziała,  że  w  związku  z  tymi  zmianami  zmienia  się  załącznik  nr  5  w
uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2015 rok (wykaz
inwestycji).     
Dyskusja.
Radny Jarosław Chałubiec zapytał, czy byłaby taka możliwość, aby zmiany w
budżecie  omawiane  były  na  posiedzeniach  komisji.  Dodał,  że  taki  jest  jego
wniosek.  Powiedział,  że  zostały  środki  z  opracowania  zmiany  w  planach
miejscowych,  które  można  by  było  przeznaczyć  na  inne  cele,  a  teraz
przeznaczamy je na zadania, o których nie było mowy.
Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to dobry wniosek, ponieważ Rada  tą
uchwałą  postawiona  jest  niejako  pod  ścianą.  Dodał,  że  niepokoi  go
niedoszacowanie oświaty o 196 tys. zł, bo zostało 2 miesiące do końca roku. 
Skarbnik  Gminy  wyjaśniła,  że  niedoszacowanie  wynika  z  tego,  że  dane
wyjściowe były brane z projektu ustawy budżetowej na 2015 rok. Dodała, że już
w miesiącu lutym obcięto Gminie subwencję oświatową, zwiększyły się zadania
w oświacie np. organizacja i funkcjonowanie świetlic szkolnych, świadczenia na
rzecz  dzieci  niepełnosprawnych  a  środki  na  ten  cele  nie  zostały  przekazane
samorządom.
Radny Mikołajczyk stwierdził, że z tej dyskusji wynika, że zabrakło środków na
wypłaty  dla  nauczycieli,  tak  on  to  rozumie.  Powiedział,  że  jeżeli  taka  jest
potrzeba, to nie ma dyskusji, pracownik musi dostać pensję. Dodał, że chodzi
tylko o to, w jaki sposób jest to przekazywane radnym.
Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  nie  było  sesji  Rady  w  październiku,  w
księgowości nie ma 2 osób, projekt budżetu trzeba było zrobić do 15 listopada i
stąd taka sytuacja i pośpiech.
Radny Chałubiec zauważył, że radni chcą efektywnie pracować i dlatego jego
wniosek, aby mogli się z projektami uchwał budżetowych wcześniej zapoznać.
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Przewodniczący Rady dodał, że zmiany w budżecie można zrobić np. w dwóch
uchwałach, czyli pilne w pierwszej uchwale a mniej pilne w drugiej.
Wójt odnosząc się do wniosku i wypowiedzi radnych stwierdził, że są to słuszne
postulaty ale trudno będzie to zrobić. Dodał, że przy tego typu sprawach ciężko
jest  zabierać  środki  z  jednego  działu  aby  przeznaczyć  je  na  inne  zadania.
Powiedział, że wniosek będzie wzięty pod uwagę.
Więcej pytań i uwag nie było.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu i w budżecie
Gminy Głowno na 2015 rok 10 głosami „za”, przy 2 „wstrzymujących się” na
12 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 11
do protokołu).

Ad.15.
          W tym punkcie porządku obrad przewodniczący Rady Gminy Głowno
Łukasz  Łukasik  poprosił  zebranych  o  zadawanie  pytań,  zgłaszanie  uwag  i
wniosków odnośnie spraw bieżących dotyczących gminy i jej mieszkańców.
Radny  Eligiusz  Dąbek  zwrócił  się  do  wójta  z  prośbą,  jeżeli  jeszcze  to  jest
możliwe, o połatanie dziur masą na zimno na drodze w Mąkolicach.
Wójt odpowiedział, że pracownicy z robót publicznych jeżdżą po terenie Gminy
i  to robią.
Radny Jerzy Cybulski poprosił wójta o postawienie barierki na drodze biegnącej
przez wieś Piaski Rudnickie, przy posesji p. Filipińskich.
Sołtys wsi Wola Zbrożkowa poinformował wójta, że mieszkańcy protestowali w
sprawie zasadności wykonania remontu drogi biegnącej przez wieś przez firmę,
która  te  prace  wykonywała.  Poprosił  wójta,  aby  zobaczył,  jak  to  zostało
zrobione.
Wójt  odpowiedział,  że  wykonała  to  firma  Daneptil  za  darmo,  ale  nie
przypuszczał,  że tak źle to wyjdzie. Dodał,  że nawierzchnia asfaltowa na tej
drodze  została  położona  na  podłożu  ze  szlaki  i  w  przyszłości  trzeba  będzie
pomyśleć o nowej nakładce. Powiedział, że budżet został zmniejszony i plany
na przyszłość trzeba było zrewidować. Stwierdził, że każdy z nas by chciał coś
zrobić  dla swojego środowiska,  ale musimy poruszać się w ramach budżetu.
Dodał, że ma nadzieje na dodatkowe środki z farm wiatrowych, które będzie
można przeznaczyć na inwestycje.
Radny  Jarosław  Chałubiec  stwierdził,  że  rozmawiamy  o   marzeniach,  ale
mieszkańcy wsi Wola Zbrożkowa tymi marzeniami żyją od lat a innym wsiom
te marzenia się spełniają.
Sołtys wsi  Popów Głowieński Mirosław Rzeźnik odniósł  się do pisma, które
złożył  na  ręce  przewodniczącego  rady  w  sprawie  dofinansowania  zakupu
samochodu  pożarniczego dla  jednostki  OSP w Popowie.  Poprosił,  aby  Rada
Gminy Głowno podeszła do sprawy ze zrozumieniem.
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Radny  Radosław  Olejniczak  po  raz  kolejny  poruszył  sprawę  kabla
energetycznego, który jakaś firma kładzie we wsi Mięsośnia.
Wójt odpowiedział, że inwestycja została wstrzymana po jego interwencji, bo
Starostwo Powiatowe w Zgierzu nie wiedziało o rozpoczęciu prac. Dodał, że
naliczył tej firmie opłatę za zajęcie pasa drogowego a także będzie chciał, aby
nawieźli tłucznia na uszkodzone pobocza drogi. Powiedział, że jest tam też inny
problem, ponieważ kabel został położony na gminnym wodociągu i w razie jego
awarii może być duży kłopot.
Radny Olejniczak dodał, że uszkodzili również wjazdy na posesje.
Radny Eligiusz Dąbek zapytał, czy jest jeszcze gwarancja na drogę we wsi Wola
Mąkolska.
Wójt odpowiedział, że każda gwarancja na drogę udzielana jest na 3 lata i ten
okres  już  dawno  minął.  Następnie  podziękował  sołtysom  wsi  Kamień  i
Kadzielin  za  zorganizowanie  dwóch  koncertów  charytatywnych  dla  byłej
mieszkanki Kadzielina.
Sołtys wsi Kadzielin Pani Elżbieta Michalak poprosiła, aby na następnej sesji
Rada zajęła się sprawą opłat za odbiór śmieci. Powiedziała, że płaci 1/3 osób i
pozostali pytają się, czy w związku z tym nie będzie podwyżki tych opłat.
Wójt wyjaśnił, że po wstępnej analizie okazuje się, że nie płaci w ogóle 40 osób,
a  ok.  100 ma  zaległości.  Dodał,  że  po  20  listopada  sprawy tych  osób  będą
kierowane do komornika.
Sołtys wsi Wola Zbrożkowa Roman Marczyk poruszył sprawę osób, które nie
płacą za wodę dostarczana z wodociągu gminnego. Zaproponował, aby zakupić
zbiorniki na wodę i tym osobom postawić je napełnione wodą zgodnie z normą
przypadającą na 1 mieszkańca i niech się nią gospodarują. 
Sekretarz Gminy przypomniała, że na Woli Zbrożkowej była już taka sytuacja
że została zakręcona woda jednej osobie. Dodała że ta osoba wpłaciła 2 zaległe
raty, trzeba było jechać odkręcać wodę i teraz znowu nie płaci.
Przewodniczący Rady poruszył sprawę dowozu dzieci do szkół. Powiedział, że
miał  interwencje rodziców z Władysławowa Bielawskiego, że do tej wsi  jest
tylko 1 odwóz a jest tam 10 dzieci.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że po to są  świetlice w szkołach, aby dzieci mogły
zaczekać na autobus.
Sołtys  wsi  Władysławów Bielawski  Beata  Krogulewska  powiedziała,  że  ona
pierwszy raz słyszy o tym problemie. Dodała, że z jej wsi dojeżdża do szkoły
tylko 4 dzieci.

Ad.16.
        Przewodniczący Rady na wstępie powiedział, że tego punktu (dot. Statutu
Gminy) nie będzie Rada rozpatrywać z uwagi na przedłużającą się sesję i na
fakt,  że  jest  to  temat  do  przeanalizowania  i  przemyślenia  indywidualnego.
Zaproponował,  aby  radni  odebrali  projekty  Statutu  Gminy  z  wniesionymi
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poprawkami i przeanalizowali je. Zwrócił się do radnych z prośbą, aby jeszcze
wnosili swoje uwagi do tego projektu.
Na tym wyczerpano porządek obrad.
W  związku  z  powyższym  przewodniczący  Łukasz  Łukasik  o  godz.  1310

zakończył XII sesję Rady Gminy Głowno.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził:

                                                                            Obradom przewodniczył:
Ireneusz Furga  Łukasz Łukasik
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