
Głowno, dn. 30 listopada 2015 r.
OR.0002.13.2015

Protokół nr XIII/2015
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 30 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,
-  inspektor  ds.  windykacji  należności  w  UG  Głowno  Dorota
Śliwkiewicz.

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):
- komisarz Bogdan Gorący, z-ca Komendanta Komisariatu Policji w
Głownie,
-  Komendant  Ochrony Przeciwpożarowej  Gminy  Głowno Mariusz
Bigos,
- specjalista ds. gospodarki i ekonomiki wsi w ŁODR Bratoszewice
Celestyna Nockowska,
- specjalista w ŁODR Bratoszewice Dariusz Partyka,

- 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. Sprawozdanie  Wójta  Gminy  Głowno  z  działalności  między

sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Stan ochrony przeciwpożarowej w gminie oraz realizacja zadań w

zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
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- obniżenia ceny skupu  żyta stanowiącego podstawę do obliczenia
podatku rolnego w 2016 roku;
- określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Głowno;
- zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głowno;
- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku
od nieruchomości, rolnym i leśnym;
- określenia stawek w podatku od środków transportowych.  

8. Wolne wnioski i informacje.
9. Omówienie  propozycji  zmian  zgłoszonych  do  projektu  Statutu

Gminy Głowno.

Ustalenia.

Ad.1.
                Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz. 800

otworzył  XIII  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 pozwala na podejmowanie prawomocnych
uchwał. 

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.
Wójt  Marek  Jóźwiak  poprosił  o  wprowadzenie  do  porządku  punktu  w
brzmieniu:  podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie
nieruchomości  gruntowej  na  rzecz  Gminy  Głowno  do  gminnego  zasobu
nieruchomości.  Wyjaśnił,  że  chodzi  o  pas  ziemi,  który  był  potrzebny  do
poszerzenia budowanej drogi we wsi Piaski Rudnickie.
Przewodniczący poddał pod głosownie wniosek wójta w sprawie wprowadzenia
do porządku nowego punktu.
Rada  Gminy  Głowno  opowiedziała  się  za  wnioskiem  wójta  głosując  –  14
głosów  „za”,  na  14  radnych  uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w
głosowaniu.   
Przewodniczący  Rady  zaproponował,  aby  znieść  z  porządku  obrad  pkt  3
(przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  sesji)  z  uwagi  na  zbyt  krótki  czas  na
zapoznanie się z nim. Zaproponował, aby przyjąć go na następnej sesji. 
Rada Gminy Głowno opowiedziała się za zdjęciem punktu 3 z porządku obrad
jednogłośnie,  14  głosów  „za”,  na  14  radnych  uczestniczących  w  sesji  i
biorących udział w głosowaniu.    
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Następnie  prowadzący  obrady  zapytał,  czy  są  jeszcze  jakieś  wnioski  dot.
porządku obrad. Nie było. W związku z powyższym prowadzący obrady poddał
pod głosowanie przyjęcie porządku sesji po wprowadzonych zmianach.
Rada  Gminy  Głowno  przyjęła  porządek  obrad  XIII  sesji  z  wprowadzonymi
zmianami – 14 głosami „za”, na 14 radnych uczestniczących w sesji i biorących
udział w głosowaniu.    
Przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie  Wójta  Gminy  Głowno  z  działalności  między

sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Stan ochrony przeciwpożarowej w gminie oraz realizacja zadań w

zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie

nieruchomości  gruntowej  na  rzecz  Gminy  Głowno do gminnego
zasobu nieruchomości.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- obniżenia ceny skupu  żyta stanowiącego podstawę do obliczenia
podatku rolnego w 2016 roku;
- określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Głowno;
- zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głowno;
- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku
od nieruchomości, rolnym i leśnym;
- określenia stawek w podatku od środków transportowych.  

8. Wolne wnioski i informacje.
9. Omówienie  propozycji  zmian  zgłoszonych  do  projektu  Statutu

Gminy Głowno
Ad.3.
       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 19 listopada 2015 r. (tzn. od ostatniej sesji) szczegółowo omawiając
spotkania, w których uczestniczył (zał. nr 4 do protokołu).
Pytań i uwag do przedstawionego sprawozdania nie było.
Następnie wójt przedstawił nowo przyjętych do Urzędu Gminy pracowników,
Panią Andżelikę Zarębę na stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
oraz  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  i  promocji  Gminy  i  Pana
Macieja Pakowskiego na stanowisko ds. infrastruktury technicznej.
Pani Zaręba oraz Pan Pakowski w krótkich słowach przedstawili  się radnym
oraz sołtysom.
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Ad.4.
          Prowadzący obrady Łukasz Łukasik zapytał  radnych, czy są jakieś
interpelacje lub zapytania do Wójta Gminy Głowno.
Nie było. Wobec powyższego przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.5.
           Informację o stanie ochrony ppoż. na terenie Gminy Głowno przedstawił
Komendant Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Głowno Mariusz Bigos (zał. nr
5 do protokołu).
Dyskusja.
Radny  Marek  Zgierski  zaapelował,  aby  sprawdzić  hydranty  we   wsiach
Antoniew, Bronisławów i Karasica a także specjalnie oznaczyć te, które będą
używane przez jednostki straży pożarnej. 
Z sali padły głosy, aby sprawdzić hydranty na terenie całej Gminy.
Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak. 
Przewodniczący Rady przy okazji poruszenia tematu związanego z działalnością
straży  pożarnej  przypomniał,  że  wpłynęło  do  niego  pismo  z  jednostki  OSP
Popów Głowieński  z  prośbą  o  dofinansowanie  zakupu  ciężkiego  samochodu
ratowniczo-gaśniczego.  Zapytał  Komendanta  ds.  Ochrony  Przeciwpożarowej,
jakie jest stanowisko Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP w tej sprawie.
Pan Mariusz  Bigos  odpowiedział,  że  wiadomym jest,  jakie  samochody  mają
gminnej jednostki OSP. Dodał,  że są to pojazdy 30 - letnie i  dlatego Zarząd
popiera  każdy  wniosek,  jeżeli  jest  możliwość  zakupu  nowszego  samochodu.
Stwierdził, że każda jednostka chciałyby mieć nowszy samochód, ale są to duże
wydatki,  głównie dla Gminy. Dodał,  że jeżeli  jednostka z Popowa ma jakieś
możliwości w tym względzie, to należy im w tym pomóc.
Wójt  Marek  Jóźwiak  przypomniał,  że  we  wrześniu  br.  była  sprawa  zakupu
samochodu  pożarniczego,  ale  w  związku  z  otrzymaną  symulacją  firmy
konsultingowej na pytanie, czy Gmina ma szanse na pozyskanie tego pojazdu
firma  odpowiedziała  negatywnie.  Powiedział,  że  okazało  się,  że  jednym  z
warunków otrzymania tego pojazdu była tzw. wyjazdowość danej jednostki, a z
tym,  jak  wiadomo  w  naszych  jednostkach  jest  różnie.  Dodał,  że  to  było
głównym powodem, że nie przystąpiliśmy do tego projektu. Następnie odniósł
się  do  projektu  budżetu  na  2016  rok.  Powiedział,  że  po  cięciach  ze  strony
Państwa dotacji i subwencji, ale i po złożeniu wniosku na tzw. „schetynówkę”
wnioskuje o przyjęcie budżetu pod koniec stycznia przyszłego roku. Stwierdził,
że wtedy będzie już można coś powiedzieć o konkretnych rozwiązaniach i Rada
będzie mogła zadecydować, na jakie inwestycje przeznaczyć 1 milion złotych.
Więcej  pytań  i  uwag  do  informacji  Gminnego  Komendanta  ds.  Ochrony
Przeciwpożarowej nie było.
W  związku  z  nieprzybyciem  przedstawiciela  Policji  przewodniczący  Rady
zaproponował, aby przejść do następnego punktu porządku obrad.
Sprzeciwu ze strony radnych nie było.
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Ad.6.
           W tym punkcie obrad Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  gruntowej  na  rzecz
Gminy Głowno do gminnego zasobu nieruchomości. 
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. Przewodniczący Rady odczytał a
następnie podał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości  gruntowej  na  rzecz  Gminy  Głowno  do  gminnego  zasobu
nieruchomości jednogłośnie - 15 głosami „za”, na 15 radnych uczestniczących
w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 6 do protokołu).

Ad.7.
        W tym punkcie obrad Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał
podatkowych.  Pierwszy  z  nich  dotyczył  obniżenia  ceny  skupu  żyta
stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2016 roku.
Wójt Marek Jóźwiak poinformował zebranych, że zgodnie z ustawą o podatku
rolnym podstawą do obliczania tego podatku na obszarze gminy jest cena skupu
żyta określona przez Prezesa GUS w obwieszczeniu za okres pierwszych trzech
kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy. Powiedział, że cena żyta na
2016 rok podana w Komunikacie Prezesa GUS wynosi maksymalnie 53,75 zł za
kwintal (q). Dodał, że jego propozycja, to obniżenie ceny żyta do 53,00 zł za 1
q. Stwierdził, że jest to cena minimalnie niższa niż proponowana, ale i tak dla
gminy będzie to uszczuplenie budżetu o ok. 20 tys. zł.
Pytań i uwag ze strony radnych nie było. 
W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w w/w
sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta
stanowiącego  podstawę  do  obliczenia  podatku  rolnego  w  2016  roku
jednogłośnie  -  15  głosami  „za”,  na  15  radnych  uczestniczących  w  sesji  i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 7 do protokołu).
Kolejny rozpatrywany projekt uchwały dotyczył określenia stawek w podatku
od nieruchomości.
Pani Dorota Śliwkiewicz, inspektor ds.  windykacji należności w UG Głowno
powiedziała, że w 2015 roku zostały uchwalone zmiany w zakresie ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i podatku leśnym, które będą
obowiązywać  od  01.01.2016  roku.  Dodała,  że  nowelizacje  tych  ustaw
spowodowały  konieczność  wprowadzenia  nowych  wzorów  formularzy
deklaracji  i  informacji  w  podatku  rolnym,  od  nieruchomości  i  leśnym.
Poinformowała  zebranych,  że  najwięcej  zmian  spowodowała  nowelizacja
ustawy  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych  w  związku  z  czym  wystąpiła
konieczność  uchwalenia  na  2016  rok  m.in.  uchwały  w  sprawie  określenia
stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz dodanie nowej stawki w
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tym  podatku,  w  związku  z  uchwaleniem  ustawy  o  rewitalizacji,  która  ma
dotyczyć  gruntów  niezabudowanych  objętych  obszarem  rewitalizacji  i
położonych  na  terenach,  dla  których  miejscowy  plan  zagospodarowania
przestrzennego  przewiduje  przeznaczenie  pod  zabudowę  mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.
Wójt dodał, że jego propozycja tego podatku, to pozostawienie go na poziomie
roku 2015.   
Pytań i uwag nie było.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie określenia stawek w podatku
od nieruchomości na terenie Gminy Głowno jednogłośnie - 15 głosami „za”, na
15 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 8
do protokołu).
Następny  rozpatrywany  projekt  uchwały  dotyczył  zwolnień  z  podatku  od
nieruchomości na terenie Gminy Głowno.
Pani Śliwkiewicz wyjaśniła, że w projekcie uchwały wymienione są 4 punkty
upoważniające do zwolnień z podatku od nieruchomości. Omówiła te punkty.
Bez pytań i uwag ze strony radnych.
Wobec powyższego przewodniczący poddał  projekt  uchwały w w/w sprawie
pod głosowanie.
 Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  w  sprawie  zwolnień  z  podatku  od
nieruchomości na terenie Gminy Głowno jednogłośnie - 15 głosami „za”, na 15
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 9 do
protokołu).
Kolejny  rozpatrywany  przez  Radę  projekt  uchwały  dotyczył  określenia
formularzy i deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
Pani  Dorota  Śliwkiewicz  odnosząc  się  do  swoich  poprzednich  wyjaśnień
powiedziała, że w formularzu i deklaracji dot. podatku rolnego doszedł punkt:
użytki rolne o nieustalonym przeliczniku powierzchni, w dot. podatku leśnego
został  wykreślony  punkt:  lasy  ochronne,  a  w  deklaracji  i  formularzu
dotyczących podatku od nieruchomości  dodano punkt: grunty niezabudowane
objęte  obszarem  rewitalizacji  i  grunty  pod  wodami  powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi,  jeziorami i zbiornikami
sztucznymi.     
Radny Marek Zgierski zapytał, czy jest jakaś zmiana przy składaniu deklaracji i
informacji.
Pani Śliwkiewicz odpowiedziała, że nie. Dodała, że wszyscy składają, co roku
deklaracje a informację w przypadku jakiejś zmiany. 
Więcej pytań nie było.
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W związku  z  powyższym  przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  w  w/w
sprawie pod głosowanie.
 Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  w  sprawie  określenia  formularzy  i
deklaracji  w  podatku  od  nieruchomości,  rolnym i  leśnym jednogłośnie  -  15
głosami  „za”,  na  15  radnych  uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w
głosowaniu (zał. nr 10 do protokołu).
Ostatni  z  rozpatrywanych  projektów  uchwał  dotyczył  określenia  stawek  w
podatku od środków transportowych.
Pani Dorota Śliwkiewicz poinformowała radnych, że w tym projekcie nastąpiła
zmiana tylko w załączniku nr 6, która dotyczy autobusów a konkretnie miejsc za
kierowcą. Dodała, że pozostałe stawki w podatku od środków transportowych
nie zmieniają się.
Pytań ze strony radnych nie było.
Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  poddał  projekt
uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
 Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie określenia stawek w podatku
od  środków transportowych  jednogłośnie  -  15  głosami  „za”,  na  15  radnych
uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w  głosowaniu  (zał.  nr  11  do
protokołu).

Ad.8.
          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.
Wójt  Marek  Jóźwiak  powiadomił  zebranych,  że  w  UG  Głowno  są  jeszcze
pracownicy z robót interwencyjnych. Powiedział, że jeżeli są jakieś potrzeby,
aby coś  zrobili  np.  przy  drogach,  czy  wykonali  jakieś  prace porządkowe,  to
należy to zgłosić do UG Głowno. Następnie odniósł się do prac wykonywanych
przy kładzeniu kabla energetycznego do Piasków Bankowych. Powiedział,  że
prace zostały wstrzymane a na jego prośbę firma ma uporządkować teren po
prowadzonych pracach we wsi Boczki Domaradzkie.
Radny Marek Zgierski ponownie poruszył sprawę niezamieszkanego budynku w
Antoniewie.
Sekretarz  Gminy  Jolanta  Szkup  poinformowała  radnego  oraz  pozostałych
zebranych, że pozostały tam jeszcze rzeczy jednego z lokatorów. Dodała,  że
jeżeli zabierze je, to drzwi oraz otwory okienne zostaną zabite i zabezpieczone,
aby nikt tam nie mógł się dostać.
Wójt powiedział, że będzie czynił starania, aby budynek ten odzyskać od Skarbu
Państwa i  jeżeli  tak  się  stanie,  to  wtedy radni  zadecydują,  co  z  nim zrobić.
Podziękował  mieszkańcom  wsi  Mięsośnia  za  prace  i  zaangażowanie  przy
odzyskaniu budynku po byłym sklepie w tej wsi i jego zagospodarowanie.
Radny  Piotr  Kierus  ponowił  prośbę  o  usunięcie  dwóch  drzew  stojących  w
drodze we wsi Kamień. 
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Wójt odpowiedział, że sprawa ucichła. Dodał, że rozmawiał z właścicielami, ale
nie wyrażają oni zgody na ich wycięcie. Powiedział, że te osoby tak do końca
nie  są  właścicielami  tych drzew,  ale  będzie  prowadził  dalej  rozmowy w tej
sprawie.
Radna  Jolanta  Deka  poprosiła  o  nawiezienie  szlaki  przed  sklep  w  Woli
Lubiankowskiej, ponieważ porobiły się tam doły.
Radny  Kierus  poprosił  wójta  o  wysłanie  pisma  do  GDDKiA  w  sprawie
przycięcia gałęzi drzew rosnących wzdłuż drogi krajowej nr 14.
Wójt  poinformował  zebranych,  że  trwa  przycinanie  gałęzi  przy  gminnych
drogach. Zaapelował do radnych i sołtysów, aby informowali mieszkańców o
potrzebie podcinania gałęzi przy swoich posesjach.
Radny  Jerzy  Cybulski  poprosił  o  nawiezienie  szlaki  na  odcinek  nowo
przebudowanej drogi w Piaskach Rudnickich, w miejscu gdzie nie ma asfaltu.
Wójt  poinformował  zebranych,  że  prowadzi  rozmowy  z  przedstawicielami
Lasów Państwowych w sprawie odzyskania tego odcinka drogi od Nadleśnictwa
Grotniki. Powiedział, że w dniu dzisiejszym podpisał pismo w tej sprawie.
Radny Mieczysław Dałek poinformował wójta, że rolnicy nie mogą handlować
swoimi  płodami  rolnymi  z  powodu braku  miejsca  na  targowisku.  Dodał,  że
„zawodowi”  handlarze  wykupują wszystkie  miejsca  przeznaczone  do handlu.
Zapytał również o sprawę zniszczonego hydrantu w Boczkach Domaradzkich.
Sekretarz Gminy odnosząc się do sprawy hydrantu poinformowała radnego, że
osoba,  która  to  zrobiła  została  poinformowana,  że  ma  zrobić  wszystko,  aby
naprawić szkodę.
Wójt odnosząc się do sprawy handlu na targowisku powiedział, że porozmawia
w tej sprawie z Burmistrzem Głowna. 
Radny Radosław Olejniczak poprosił o podsypanie i wyrównanie poboczy drogi
we wsi  Mięsośnia.  Powiedział,  że  po deszczach robię  się  kałuże i  stwarzają
zagrożenie dla użytkowników drogi.
Wójt odpowiedział, że takie prace kosztują i w tym roku już raczej nie będzie to
zrobione.
Sołtys wsi Kadzielin Elżbieta Michalak poinformowała wójta o szkodach jakie
wyrządzają  lisy  w  gospodarstwach.  Poprosiła  o  dodatkowy  odstrzał  tych
zwierząt.  Poinformowała również o zanieczyszczaniu drogi obornikiem przez
jednego z gospodarzy.
Wójt  odnosząc  się  do  sprawy  zanieczyszczania  drogi  powiedział,  że  takie
sprawy  należy  zgłaszać  Policji.  Przechodząc  do  sprawy  lisów  i  szkód
związanych  z  ich  działalnością  powiedział,  że  zwróci  się  w  tej  sprawie  do
odpowiedniego  Koła  Łowieckiego  i  po  wskazaniu  miejsca  siedliska  tych
zwierząt  poprosi  o  dodatkowy  odstrzał.  Powiedział,  że  miał  zgłoszenie  w
sprawie bociana, który nie odleciał i widywany jest w okolicy Władysławowa
Popowskiego.  Dodał,  że  zgłoszono  ten  fakt  do  odpowiednich  służb,  ale
wyjaśniono nam, że jeżeli  będzie taka zima,  jak dotychczas,  to on spokojnie
przezimuje. 
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Sołtys wsi Mąkolice Wiesław Becherka poruszył sprawę wymiany wodomierzy
w  jego  wsi,  o  której  mówi  się  już  od  kilku  lat,  a  która  nie  zostało
przeprowadzona.
Sołtys wsi Dąbrowa Tadeusz Krysztofczyk powiedział, że rolnicy z jego wsi nie
mogą sobie dać rady z dzikami,  które podchodzą pod zabudowania i niszczą
pryzmy.
Więcej pytań i uwag nie było.

Ad.9.
        W tym punkcie  Rada zajęła  się  omówieniem zmian zgłoszonych do
projektu Statutu Gminy.
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  zmian  jest  sporo.  Zapytał,  czy  ktoś  ma
uwagi do wniesionych zmian lub propozycje nowych zmian.
Radny Piotr  Kałuża odniósł  się  do § 58 pkt 5,  który mówi,  że  z  inicjatywą
podjęcia  uchwały  przez  radę  może  wystąpić  grupa  nie  mniej  niż  200  osób.
Zaproponował,  aby było to 50 osób, ponieważ w niektórych wsiach mieszka
nawet mniej niż 50 i byłoby im trudno zgłosić jakiś projekt uchwały.
Przewodniczący  zauważył,  że  są  jeszcze  radni,  którzy  mogą  składać  takie
projekty uchwał, ale uważa że jest to dobra uwaga.
Radny  Władysław  Mikołajczyk  odniósł  się  do  §  24,  który  mówi,  że  sesje
nadzwyczajne zwoływane są w przypadkach określonych w ustawie.
Radca prawny UG Głowno Iwona Urban stwierdziła, że nie ma określenia sesja
nadzwyczajna, są tylko zwoływane na wniosek.
Radny Władysław Mikołajczyk powiedział, że w obowiązującym Statucie jest
zapis,  który  mówi  kto  wskazuje  tryb  zwoływania  posiedzeń  Komisji
Rewizyjnej.  Dodał,  że  w  projekcie  do  podmiotów  zwołujących  posiedzenie
dodany jest wójt. Powiedział, że powinno zostać tak, jak jest w obowiązującym
jeszcze Statucie, ponieważ wójt podlega Radzie, Komisja Rewizyjna kontroluje
jego działalność a tu zapis o możliwości zwołania przez niego posiedzenia tej
komisji.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, że to jest według niej dobra
uwaga i chciałaby poznać opinię radcy prawnego w tej sprawie.
Radny Mikołajczyk odniósł się również do § 103 obowiązującego Statutu, który
mówi  w ustępie  2,  że  za poradę,  opinię  lub ekspertyzę,  jeżeli  zachodzi  taka
potrzeba  należy  się  wypłata  wynagrodzenia,  to  przewodniczący  Komisji
Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady w celu podjęcia uchwały
zobowiązującej  osoby  zarządzające  mieniem  komunalnym  do  zawarcia
stosownej umowy w imieniu Gminy. Powiedział, że w projekcie Statutu nie ma
takiego zapisu a według niego powinien być.
Radca prawny Iwona Urban odpowiedziała, że jest propozycja zmiany, aby tą
sprawę dodać do projektu.
Przewodniczący  Rady  zauważył,  że  §  115,  ust.  6  jest  zapis  że  tego  typu
działania pokrywa się z budżetu Gminy.
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Radny  Mikołajczyk  stwierdził,  że  nie  ma  konkretnie  zapisu,  że  należy  się
zapłata za tego typu usługę.
Radca prawny powiedziała,  że  według niej  jest  to słuszna  uwaga i  trzeba te
zgłoszone zmiany dodać do nowego projektu Statutu. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że te sprawy można połączyć w przytoczonym
przez niego §115. 
Radny Jarosław Chałubiec powiedział, że w złączniku nr 4 do Statutu należy
dodać Ośrodek Upowszechniania Kultury (OUK).
Wójt  od  powiedział,  że  OUK nie  jest  jednostką  organizacyjną,  tylko jest  w
strukturze Urzędu Gminy Głowno.
Salę obrad opuściła za zgodą przewodniczącego Rady Radna Beata Soczyńska.
Więcej pytań, uwag i wniosków odnośnie projektu Statutu Gminy nie było.
Przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  powiedział,  że  wszystkie  propozycje
zmian i wnioski dot. projektu Statutu będą konsultowane z radca prawnym UG
Głowno. Zwrócił się z prośba do przewodniczących komisji, aby uwzględnili na
posiedzeniach swoich komisji prace nad projektem Statutu Gminy.

Ad.5 c.d.
            Przewodniczący Rady powitał przybyłego na sesje Z-cę Komendanta
Komisariatu Policji w Głownie Pana Bogdana Gorącego a następnie poprosił go
o  informacje  nt.  realizacji  zadań  w  zakresie  porządku  publicznego  i
bezpieczeństwa obywateli Gminy Głowno.
Pan Gorący stwierdził, że dane dotyczące tych zadań były już przedstawione na
posiedzeniu  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia  i  Praworządności  oraz  na
debacie społecznej dot. bezpieczeństwa w Głownie i Gminie Głowno. Dodał, że
korzystając z zaproszenia przypomni je i doda jeszcze trochę informacji z 2015
roku  w  tym zakresie.  Następnie  przedstawił  informację  o  stanie  porządku  i
bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Głowno i Gminy Głowno w roku
2014.
Dyskusja.
Przewodniczący  Rady  mając  na  uwadze  zgłoszoną  wcześniej  sprawę
zanieczyszczania dróg zapytał, jak to wygląda od strony Policji.
Pan Gorący odpowiedział, że jest to wykroczenie w rozumieniu przepisów, ale
koniecznym  jest  wskazanie  sprawcy  tego  czynu  lub  powiadomienie  o  tym
Policji, aby mogła stwierdzić to w trakcie trwania wykroczenia.
Sołtys  wsi  Wola  Zbrożkowa  zauważył,  że  może  się  zdarzyć,  że  np.  sąsiad
kierując  się  złośliwością  złoży  takie  doniesienie.  Stwierdził,  że  rolnik
wyjeżdżający z pola zawsze zanieczyści drogę.
Pan Gorący stwierdził,  że nic by się nie stało,  jakby po pracy posprzątał po
sobie. Dodał, że w każdym przypadku policjanci na miejscu oceniają sytuację.
Sołtys wsi Rudniczek zapytał, czy został wykryty sprawca zniszczenia kapliczki
w jego wsi.
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Pan  Gorący  odpowiedział,  że  może  powiedzieć  tylko  tyle,  że  zakończono
postępowanie, ale czynności trwają.
Radny Jarosław Chałubiec powiedział, że zbliża się okres zimowy i pojawia się
problem ze  spalaniem różnego  rodzaju  odpadów i  śmieci  w  przydomowych
kotłowniach. Zapytał, czy są jakieś możliwości rozwiązania tej sprawy.
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji odpowiedział, że zdarzają się takie
sytuacje,  są  zgłoszenia,  ale  właściciel  może  nie  wpuścić  policjanta  na  teren
swojej  posesji.  Dodał,  że  jeżeli  jednak  jest  taka  informacja,  to  starają  się
interweniować.
Sołtys wsi  Konarzew Miron Tomczyk zapytał,  czy  myśliwi  mają  obowiązek
informowania np. sołtysa o terminie polowania na danym terenie.
Pan Gorący odpowiedział, że jest regulamin polowań, który określa te sprawy.
Dodał,  że  Koła  Łowieckie  powiadamiają  Urząd  Gminy  i  Policję,  tzn.
przedstawiają kalendarz polowań, ale jeżeli budzi to wątpliwość np. sołtysa, to
może zawiadomić o tym Policję.
Sołtys  wsi  Władysławów  Bielawski  zapytał,  czy  Policja  może  nakazać
oznakowanie drogi w związku z możliwą kolizją ze zwierzętami.
Pa Gorący odpowiedział, że ta sprawa należy do zarządcy drogi.
Sołtys wsi Mąkolice poprosił o częstsze pojawianie się patrolu Policyjnego w
rejonie szkoły, strażnicy OSP i kościoła w jego wsi.         
Wójt nawiązując do likwidacji fotoradarów na rzecz zwiększenia liczby patroli
zapytał,  jak jest  w związku z  tym z obsadą  Komisariatu  Policji  w Głownie.
Zapytał jeszcze o problem narkotyków, czy jest zauważalny na terenie Gminy.
Pan Gorący odpowiedział, że nie mają pełnej obsady na Komisariacie, bo jest
wakat na 4 stanowiskach. Odnosząc się do sprawy narkotyków powiedział, że
bardziej jest widoczny problem z dopalaczami. Dodał, że jest z tym problem,
ponieważ  producenci  ciągle  zmieniają  skład  chemiczny,  ale  jest  specjalna
jednostka chemików, która robi dobrą robotę w tej materii.
Więcej pytań i uwag niebyło.
Przewodniczący Rady podziękował Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji
w Głownie  za  przybycie   na  sesję,  za  przedstawione  informację  i  udzielone
odpowiedzi na zadawane pytania.   
Na tym wyczerpano porządek obrad.
W  związku  z  powyższym  przewodniczący  Łukasz  Łukasik  o  godz.  1000

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

Protokół sporządził:
                                                                                     Obradom przewodniczył:
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          Po sesji  radni i  sołtysi  wysłuchali  informacji  nt.  rachunkowości  w
gospodarstwach rolnych, którą przedstawili przedstawiciele Łódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
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