
Głowno, dn. 23 grudnia 2015 r.
OR.0002.14.2015

Protokół nr XIV/2015
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 23 grudnia 2015 roku

w sali Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.

Ustawowa liczba radnych – 15
                                                                        Faktyczna liczba radnych 

                                                                                        w dniu odbycia sesji – 15
Liczba radnych obecnych – 14

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,

Ponadto w sesji uczestniczyli:
                - sołtysi zgodnie z kopią listy obecności (zał. nr 2 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 protokołów z poprzednich 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. Przyjęcie planów pracy komisji  stałych oraz podjęcie uchwały w

sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  Komisji  Rewizyjnej  na  2016
rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie Gminy Głowno na 2015 rok;
-  zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Gminy Głowno na lata 2015 - 2026;
-  zawarcia  porozumienia  międzygminnego  w  zakresie  lokalnego
transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Głowno i Gminą Stryków;
-  uchwalenia  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Głowno na rok 2016;
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-  wyrażenia  zgody  na  zbycie  części  nieruchomości  oznaczonej
numerem 342/1 w obrębie wsi Wola Mąkolska.

9. Wolne wnioski i informacje.
Ustalenia.

Ad.1.
                Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz. 910

otworzył  XIV  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 przekazał głos Wójtowi Gminy Głowno.
Pan Marek Jóźwiak poinformował zebranych o akcji „Szlachetna paczka”, która
po raz pierwszy była  realizowana na terenie  Gminy  Głowno.  Powiedział,  że
chciałby  podziękować  wolontariuszom  tej  akcji,  bo  wykonali  bardzo  ciężką
pracę na rzecz ubogich mieszkańców Gminy. Podziękował również Pani Edycie
Kaczmarskiej,  kierownikowi  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Głownie, która tą akcję zainicjowała na terenie Gminy Głowno.
Pani  Kaczmarska  podziękowała  Pani  Klaudii  Lenarczyk,  liderowi  i
koordynatorowi akcji „Szlachetna paczka” na terenie Głowna i Gminy Głowno
oraz wolontariuszom z Gminy Głowno za szlachetność i dobroć jaką włożyli w
tą akcję. Odczytała list z podziękowaniem od jednej z obdarowanych rodzin.
Następnie wójt, przewodniczący Rady oraz kierownik GOPS wręczyli skromne
upominki Pani Lenarczyk oraz wolontariuszom.
Pani  Klaudia Lenarczyk podziękowała za  współpracę wszystkim tym,  którzy
przyczynili się do powodzenia tej akcji.
Pan  Krzysztof  Fortuna,  dyrektor  Zespołu  Szkół  w  Popowie  Głowieńskim
skierował  podziękowania  do  wszystkich  wolontariuszy  a  szczególnie  dla
wolontariuszy z jego szkoły.           

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.
Nie było. Wobec powyższego stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.

Ad.3.
            Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że
protokół z XII sesji odbytej w dniu 19 listopada 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 XII sesji
Rady Gminy Głowno pod głosowanie.
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Rada  Gminy  Głowno  przyjęła  protokół  z  XII  sesji  13  głosami  „za”,  na  13
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.
Następnie przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XIII sesji odbytej w
dniu 30 listopada 2015 r. również był wyłożony do wglądu w pokoju nr 14 w
Urzędzie  Gminy Głowno i  przesłany  drogą elektroniczną  radnym.  Dodał,  że
także do niego żadnych uwag dotychczas 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.

Ad.4.
          Informację z prac Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca tej
Komisji Radna Dorota Kulawczyk. Powiedziała, że jej Komisja odbyła swoje
kolejne posiedzenie w dniu 14 grudnia br., na którym podsumowano działalność
Komisji w 2015 roku a także opracowano projekt planu pracy na rok następny.
Dodała  że  jako  przewodnicząca  to  ona  dokonała  podsumowania  działalności
Komisji  informując  o  ilości  posiedzeń,  ilości  dokonanych  przez  Komisję
kontroli  a  także  o  wnioskach  i  opiniach  wyrażonych  przez  Komisję.
Powiedziała, że na posiedzeniu członkowie Komisji w dyskusji wypracowali a
następnie przyjęli swój plan pracy Komisji. Dodała, że w „sprawach różnych”
Komisja wysłuchała informacji wójta o bieżących jego działaniach, zapoznała
się  z  dwoma  projektami  uchwał,  które  wójt  przedłoży  Radzie  w  dniu
dzisiejszym do podjęcia. 
Pytań i uwag do informacji z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 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  odbyła  swoje
posiedzenie w dniu 16 grudnia br., na którym zaopiniowała projekt budżetu na
2016 rok, zapoznała się z informacją (podsumowaniem) o działalności Komisji
w 2015 roku a także opracowała plan pracy Komisji na 2016 rok. Powiedział, że
przed  zaopiniowaniem  projektu  budżetu  na  2016  rok  Radny  Chałubiec
przedstawił  Komisji  autopoprawkę  grupy  radnych  do  projektu  budżetu  w
zakresie zadań inwestycyjnych. Komisja po burzliwej dyskusji opowiedziała się
wprowadzeniem  autopoprawki  do  projektu  budżetu  (5  głosów  „za”,  1
„przeciw”, 2 „wstrzymał się”). Dodał, że po wysłuchaniu Wójta oraz Skarbnika
Gminy  o projekcie  budżetu na 2016 rok,  mając  również na  uwadze złożoną
autopoprawkę Komisja pozytywnie zaopiniowała go (jednogłośnie). Następnie
Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Budżetu  i  Rolnictwa
powiedział,  że  2  punkcie  posiedzenia  dokonał  podsumowania  działalności
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komisji w 2015 roku a w punkcie 3 członkowie Komisji wypracowali w toku
dyskusji swój plan pracy komisji na 2016 rok. 
Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Rady udzielił głosu Radnej Beacie
Soczyńskiej.
Radna Beata Soczyńska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Praworządności poinformowała zebranych, że jej Komisja obradowała w dniu 2
grudnia  br.,  na  którym zaopiniowała  projekt  uchwały  w sprawie  uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Dla Gminy Głowno na 2016
rok a także jak pozostałe komisje dokonała podsumowania swojej działalności
za bieżący rok oraz opracowała plan pracy Komisji na 2016 rok. Powiedziała, że
projekt  uchwały  w  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Gminnego  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Dla Gminy Głowno na 2016 przedstawiła Komisji
Pani Edyta Kaczmarska, kierownik GOPS w Głownie. Dodała, że Komisja po
dyskusji  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  oraz  gminne  programy.
Poinformowała  zebranych,  że  Pani  Kaczmarska  czyni  starania  odnośnie
utworzenia na terenie Gminy Głowno Punktu Konsultacyjnego dla osób, które
doświadczyły przemocy w rodzinie. Dodała, że podobnie jak przewodniczący
wcześniej  omawianych  komisji  dokonała  podsumowania  działalności  swojej
komisji,  do  którego  nie  wniesiono  uwag  i  zastrzeżeń.  Powiedziała,  że
członkowie Komisji również opracowali i przyjęli projekt planu pracy Komisji
na 2016 rok.    
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 posiedzenie w dniu 16 grudnia br. i jak zwykle
zajęła się głównie przygotowaniem obecnej  sesji  Rady. Dodał,  że omówiono
projekty uchwał, które będą w dniu dzisiejszym procedowane a wójt omówił
sprawy  i  problemy,  z  którymi  spotkał  się  w  czasie  pełnienia  swoich
obowiązków. 
Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.

Ad.5.
       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 30 listopada 2015 r. (tzn. od ostatniej sesji) szczegółowo omawiając
spotkania, w których uczestniczył (zał. nr 3 do protokołu).
Radny Piotr Kierus zapytał, czy wójt podjął jakieś działania w sprawie drzew
rosnących w pasie drogowym we wsi Kamień.
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Wójt  odpowiedział,  że  nie.  Dodał,  że  podejmie  kolejne  próby  rozmów  z
właścicielami po nowym roku.
Więcej pytań i uwag do przedstawionego sprawozdania nie było.

Ad.6.
        Prowadzący obrady Łukasz Łukasik zwracając się do radnych zapytał, czy
mają jakieś interpelacje lub zapytania do Wójta Gminy Głowno.
Nie było. Wobec powyższego przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.7.
          Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że wszystkie komisje
stałe  opracowały  i  przyjęły  swoje  projekty  planów  pracy  na  2016  rok.
Przypomniał  zebranym,  że  plan  pracy  Komisji  Rewizyjnej  przyjmuje  się
uchwałą. Zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi lub propozycje do planu
pracy tej komisji.
Nie było.
Wobec powyższego odczytał a następnie poddał projekt uchwały w w/w sprawie
pod głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno podjęła  uchwałę  w sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy
Komisji Rewizyjnej 14 głosami „za”, na 14 radnych uczestniczących w sesji i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 4 do protokołu).
Następnie  prowadzący  obrady  Łukasz  Łukasik  poinformował  radnych,  że
pozostałe  plany  pracy  komisji  stałych  przyjmowane  są  poprzez  głosowanie
zwykłą większością głosów. Zapytał, czy są jeszcze pytania w tej sprawie.
Radny Piotr  Kałuża powiedział,  że  on nie zapoznał  się  z  projektami  planów
pracy pozostałych komisji.
Wobec powyższego przewodniczący Rady zaproponował, aby pozostałe plany
pracy komisji przyjąć na następnej grudniowej sesji.
Nie było sprzeciwu ze strony pozostałych radnych. 
  
Ad.8.
       W tym punkcie obrad Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały w
sprawie zmiany budżetu na 2015 rok. 
Poproszona o wyjaśnienia Skarbnik Gminy powiedziała, że projekt uchwały był
omawiany  na  posiedzeniu  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Budżetu  i
Rolnictwa.  Poinformowała  zebranych,  że  w  tej  uchwale  proponuje  się
zwiększenie planu wydatków w niektórych działach budżetu oraz zmniejszenie
ich w innych działach. Powiedziała, że proponuje się w tym projekcie uchwały
dokonanie  jednej  zmiany  w  dziale  400,  w  którym  zaplanowane  było
zmniejszenie wydatków o 38 tys. zł, ale z uwagi na fakt, że na zakup agregatu
zaplanowano  50  tys.  zł  a  koszt  jego  będzie  wynosił  62  tys.  zł  dlatego  też,
proponuje się zmniejszyć wydatki w tym dziale o 26 tys. zł. Dodała, że skutkiem
tej zmiany w dziale 758 „Różne rozliczenia”  proponuje się zmniejszyć wydatki
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z 20 tys. zł na 32 tys. zł. Wyjaśniła,  że skutkiem tych zmian w zał. nr 2 do
projektu  uchwały  w  planie  zadań  inwestycyjnych  zmieniają  się  kwoty  tych
zadań. Powiedziała, że w dziale 400 zmienia się kwota z 142 tys. zł na 154 tys.
zł i w związku z tym kwota ogółem będzie wynosić 4 238 832,82 zł. 
Dyskusja.
Wójt Marek Jóźwiak w uzupełnieniu do wyjaśnień Skarbnika Gminy odnośnie
zakupu agregatu prądotwórczego powiedział, że było zaplanowane na ten cel 50
tys. zł. Dodał, że po zapytaniach ofertowych i analizie zapotrzebowania na moc
takiego agregatu okazało się, że najlepiej byłoby kupić agregat o mocy 110 kW
a taki jest trochę droższy i stąd ta zmiana w uchwale. Poprosił radnych o jej
przyjęcie  również z uwagi na zbliżający się okres zimowy i  możliwe z tego
powodu wyłączania prądu.
Więcej uwag nie było.
Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  w  w/w
sprawie pod głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno podjęła  uchwałę  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy
Głowno na 20156 rok 14 głosami „za”, na 14 radnych uczestniczących w sesji i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 5 do protokołu).
Kolejny projekt uchwały rozpatrywany przez Radę dotyczył zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata
2015 – 2026.
Skarbnik Gminy w wyjaśnieniach do uchwały powiedziała, że skutkiem zmian
podjętej  wcześniej  uchwały  muszą  być  dokonane  zmiany  w  Wieloletniej
Prognozie Finansowej, które dotyczą głównie zadań inwestycyjnych.
Pytań i uwag ze strony radnych nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
uchwały w w/w sprawie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2015 –
2026 jednogłośnie - 14 głosami „za”, na 14 radnych uczestniczących w sesji i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 6 do protokołu). 
Następny  rozpatrywany  projekt  uchwały  dotyczył  zawarcia  porozumienia  w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Głowno i  Gminą
Stryków.
Przewodniczący Rady stwierdził,  że jest  to kontynuacja podjętej  w ubiegłym
roku uchwały. Powiedział, że Stryków wyszedł z propozycją przewozu osób z
Mąkolic  i  Woli  Mąkolskiej  dodając,  że  korzysta  z  niego  głównie  młodzież
dojeżdżająca do szkoły w Bratoszewicach i osoby starsze, które chcą dostać się
do lekarza, apteki lub kontynuować podróż dalej np. do Łodzi.               
Pytań nie było.
Przewodniczący  Rady  odczytał  a  następnie  poddał  projekt  uchwały  w  w/w
sprawie pod głosowanie.
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Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  w  sprawie  zawarcia  porozumienia  w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Głowno i  Gminą
Stryków 14 głosami „za”, na 14 radnych uczestniczących w sesji  i biorących
udział w głosowaniu (zał. nr 7 do protokołu)
Kolejny  projekt  do  rozpatrzenia  którego  przystąpiła  Rada  Gminy  Głowno
dotyczył  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Głowno na rok 2016.
Pani  Edyta  Kaczmarska,  kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
powiedziała,  że  uchwała   o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi nakłada na gminy obowiązek opracowania i  przyjmowania co
roku gminnych programów dotyczących kształtowania polityki wobec alkoholu
oraz podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych  a  ustawa  o  przeciwdziałaniu  narkomanii   podjęcie  działań  na
rzecz przeciwdziałania narkomanii. Dodała, że programy określają cele, zadania
oraz  sposób  ich  realizacji  a  także  źródła  finansowania.  Poinformowała
zebranych, że Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała oba programy.
Wójt  Marek  Jóźwiak  powiedział,  że  Gminna  Komisja  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  w  ramach  środków  jakie  posiada  wywiązuje  się
bardzo  dobrze  z  tej  trudnej  pracy.  Dodał,  że  według  niego  głównie  należy
pracować  z  młodzieżą  i  prowadzić  profilaktykę  zwłaszcza  w  zakresie
narkotyków i dopalaczy.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał uchwałę w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego
Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  Gminy  Głowno  na  rok  2016
jednogłośnie  -  14  głosami  „za”,  na  14  radnych  uczestniczących  w  sesji  i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 8 do protokołu).
Ostatni  rozpatrywany  przez  Radę  Gminy  Głowno  projekt  uchwały  dotyczył
wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej numerem działki
342/1 w obrębie Wola Mąkolska.
Wójt  Marek  Jóźwiak  wyjaśnił,  że  jest  to  część  działki  niezgody,  ponieważ
właściciel  gospodarstwa  „wszedł”  jednym  z  budynków  w  drogę  gminną.
Powiedział, że on chce za zgodą Rady uregulować tą sprawę.
Dyskusja. 
Radna Dorota Kulawczyk zapytała, jaka jest cena sprzedaży.
Sekretarz Gminy Jolanta Szkup wyjaśniła, że zanim zostanie działka sprzedana
musi  być  zrobiony  operat  tej  działki.  Dodała,  że  wtedy  przystąpimy  do
negocjacji ceny.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  odczytał  a  następnie  poddał  pod
głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
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Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
części  nieruchomości  oznaczonej  numerem  działki  342/1  w  obrębie  Wola
Mąkolska  jednogłośnie  -  14 głosami  „za”,  na 14 radnych uczestniczących w
sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 9 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.
Sołtys  wsi  Popówek  Włościański  Bożena  Bursiak  podziękowała  wójtowi  za
„poprawienie”  drogi  w  jej  wsi  i  postawienie  nowych  tablic.  Poinformowała
również o zerwanym przez wiatr lustrze na skrzyżowaniu dróg w Popówku.
Sołtys  wsi  Kadzielin  Elżbieta  Michalak  poruszyła  sprawę  adopcji  psów  ze
schroniska.  Powiedziała,  że  chciała  wziąć  psa  ze  schroniska  w  Głownie  a
następnie z Łowicza i nie otrzymała go. Dodała, że w schronisku w Łowiczu
usłyszała  pytanie,  dlaczego   Gmina  Głowno  oddaje  bezpańskie  psy  do
schroniska  tak  daleko  (Wojtyszki,  pow.  sieradzki),  skoro  ma  schronisko  w
Łowiczu.  Powiedziała,  że  według  niej  powinno  się  pokazywać  zdjęcia
„gminnych” psów w gazecie lokalnej a chętni na pewno by się znaleźli. 
Więcej pytań i uwag nie było.
Na tym wyczerpano porządek obrad.
W  związku  z  powyższym  przewodniczący  Łukasz  Łukasik  o  godz.  1030

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

Protokół sporządził:
                                                                                     Obradom przewodniczył:
Ireneusz Furga  Łukasz Łukasik
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