
Głowno, dn. 31 marca 2016 r.
OR.0002.3.2016

Protokół nr XVIII/2016
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 31 marca 2016 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,
- specjalista ds. kultury w UG Głowno Agnieszka Grzegdala,
- specjalista ds. bibliotek w UG Głowno Barbara Parys,
- radca prawny UG Głowno Iwona Urban.

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

- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie Edyta
Kaczmarska,

- dyrektor Zespołu Szkół w Lubiankowie Agnieszka Czubiak. 

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. Ocena działalności GOPS w zakresie pomocy społecznej na rzecz

mieszkańców gminy.
8. Sprawozdanie z realizacji  programu wspierania rodziny i systemu

pieczy zastępczej za rok 2015.
9. Ocena działalności Ośrodka Upowszechniania Kultury i Biblioteki

Publicznej w Bronisławowie
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
w Gminie Głowno w 2016 roku.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie

darowizny  przez  Gminę  Głowno  na  rzecz  Powiatu  Zgierskiego
nieruchomości oznaczonej numerem działki 1072 w obrębie Wola
Mąkolska.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w Ostrołęce.
14. Wolne wnioski i informacje.

Ustalenia.

Ad.1.
                Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  1530

otworzył  XVIII  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  Gminy  Głowno Marek Jóźwiak  poprosił  o  wprowadzenie  do porządku
obrad punktu: podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Głowno na  2016  rok.  Powiedział,  że  wpływają  do  Urzędu  Gminy  dotacje  i
subwencje,  które trzeba włączyć do budżetu Gminy i stąd jego prośbą w tej
sprawie.   
Więcej uwag i wniosków odnośnie porządku obrad nie było. 
Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  propozycję  wójta  odnośnie
wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad. 
Rada  Gminy  Głowno  w  głosowaniu  opowiedziała  się  wprowadzeniem
dodatkowego punktu do porządku obrad – 14 głosami „za” (jako pkt 14). 
Następnie  przyjęła  porządek  obrad  XVIII  sesji  po  wprowadzonej  zmianie
głosując 14 głosów „za”,  na 14 radnych uczestniczących w sesji  i  biorących
udział w głosowaniu. 
Porządek obrad po zmianie:    

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.
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7. Ocena działalności GOPS w zakresie pomocy społecznej na rzecz
mieszkańców gminy.

8. Sprawozdanie z realizacji  programu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej za rok 2015.

9. Ocena działalności Ośrodka Upowszechniania Kultury i Biblioteki
Publicznej w Bronisławowie

10.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
w Gminie Głowno w 2016 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie

darowizny  przez  Gminę  Głowno  na  rzecz  Powiatu  Zgierskiego
nieruchomości oznaczonej numerem działki 1072 w obrębie Wola
Mąkolska.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie
nieruchomości w Ostrołęce.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i  w budżecie  Gminy
Głowno na 2016 rok.

15. Wolne wnioski i informacje.
Ad.3.
            Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że
protokół  z  XVI  sesji  odbytej  w  dniu  28  stycznia  2016  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 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.
Następnie przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XVII sesji odbytej w
dniu 25 lutego 2016 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 XVII
sesji Rady Gminy Głowno pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XVII sesji  14 głosami  „za”,  na 14
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 posiedzenia  w dniu  12 lutego i  14  marca  br.  i  uczestniczyli  w nich
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wszyscy członkowie Komisji.  Dodała,  że  w pierwszym posiedzeniu  Komisja
wysłuchała  informacji  dot.  skarg  i  wniosków  złożonych  do  UG  Głowno
(przedstawiła  ją  Sekretarz  Gminy  Jolanta  Szkup)  i  do  Rady  Gminy  Głowno
(przedstawił ją pracownik biura Rady Gminy Głowno Ireneusz Furga) w 2014 i
2015 roku, a w drugim punkcie posiedzenia Komisja wysłuchała informacji o
dotacjach przekazywanych organizacjom pozarządowym na realizacje zadań z
Gminnego  programu  współpracy  Gminy  Głowno  z  organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Powiedziała,
że Komisja nie wniosła do tych informacji zastrzeżeń. Następnie poinformowała
zebranych, że w trzecim punkcie omawianego posiedzenia Komisja zajęła się
zaopiniowaniem  zmian  w  tworzonym  projekcie  Statutu  Gminy  Głowno.
Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjna  Dorota  Kulawczyk  powiedziała,  że  na
drugim  posiedzeniu  Komisja  analizowała  zadłużenie  Gminy  Głowno  i
prawidłowość  spłaty  zadłużenia  a  także zapoznała  się  z  informacją  nt.  stanu
zaległości  podatkowych i  opłat  za  2015 rok.  Dodała,  że  po  wyjaśnieniach  i
dyskusji Komisja nie wniosła zastrzeżeń do spłaty zadłużenia Gminy oraz do
podejmowanych przez Gminę  czynności egzekucyjnych odnośnie odzyskania
zaległości. Powiedziała również, że w obu posiedzeniach w „sprawach różnych”
Komisja  wysłuchała  informacji  wójta  o  jego  bieżącej  działalności  (na
posiedzeniu  w  miesiącu  lutym  informację  za  wójta  przedstawiła  Sekretarz
Gminy)  a  także  zaopiniowała  pozytywnie  projekty  uchwał,  które  będą
procedowane na dzisiejszej sesji.         
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
posiedzenia  w  dniu  10  lutego  i  9  marca  br.  Powiedział,  że  na  pierwszym
posiedzeniu  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  „Program  opieki  nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie
Głowno w 2016 roku” oraz projekt uchwały w tej sprawie a także wysłuchała
informacji  przedstawionej  przez  wójta  o  przygotowaniach  do  realizacji
inwestycji  zaplanowanych  na  2016  rok.  Dodał,  że  na  drugim  posiedzeniu
Komisja  Rozwoju  Gospodarczego,  Budżetu  i  Rolnictwa  zapoznała  się  z
zamierzeniami  Gminnej  Spółki  Wodnej  w  zakresie  napraw  i  konserwacji
urządzeń  melioracyjnych  na  2016  rok,  które  przedstawiła  Stanisław
Urbanowicz,  specjalista  ds.  gospodarki  wodnej  i  ochrony  środowiska  w UG
Głowno  a  także  wysłuchała  informacji  nt.  zasad  wypełniania  wniosków  o
przyznanie płatności oraz zasad przyznawania płatności obszarowych w latach
2015  –  2020  przedstawionej  przez  Celestynę  Nockowską,  przedstawicielkę
ŁODR  w Bratoszewicach.  Poinformował  zebranych,  że  w  jednym i  drugim
posiedzeniu w „sprawach różnych” wójt przedstawił sprawy i problemy z jakimi
się  spotkał  w czasie  wypełniania  swoich  obowiązków a  członkowie  Komisji
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zaopiniowali  projekty  uchwał  (pozytywnie),  które  będą  podejmowane  na
dzisiejszej  sesji  oraz  zgłaszali  sprawy  do  załatwienia  przekazywane  radnym
przez mieszkańców gminy (głównie dotyczące stanu dróg). 
Pytań i uwag do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i
Rolnictwa 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  w  omawianym
okresie obradowała na dwóch posiedzeniach. Powiedziała, że na pierwszym w
dniu  3  lutego  br.  wysłuchała  informacji  o  funkcjonowaniu  Ośrodka
Upowszechniania Kultury i Biblioteki Publicznej w Bronisławowie za 2015 rok
oraz  informacji o głównych imprezach i spotkaniach zaplanowanych na 2016
rok. Dodała, że Komisja nie wniosła uwag i zastrzeżeń do funkcjonowania tych
placówek.  Następnie  poinformowała  zebranych,  że  w  trzecim  punkcie
omawianego posiedzenia Komisja dokonała analizy kosztów dowozu uczniów i
liczby dowożonych dzieci do szkół. Powiedziała, że Komisja po zapoznaniu się
z  informacją  w  tym  zakresie  (przedstawiła  ja  Sekretarz  Gminy),  wyraziła
zadowolenie  z  funkcjonowania  dowozu  uczniów  do  gminnych  placówek
oświatowych  a  także  nie  wniosła  uwag  i  zastrzeżeń  do  przedstawionej
informacji  w  tym  temacie.  Następnie  poinformowała  zebranych,  że  drugie
posiedzenie odbyło się w dniu 2 marca br., na którym Komisja zapoznała się ze
sprawozdaniem  z  działalnością  gminnych  placówek  oświatowych  z
uwzględnieniem stanu zatrudnienia oraz poniesionych kosztów, sprawozdaniem
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2015 roku
oraz sprawozdaniem z realizacji  Gminnego Programu Wspierania Rodziny w
2015  roku.  Dodała,  że  sprawozdanie  z  wydatków  oraz  informację  o  stanie
zatrudnienia w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiły główne
księgowe  tych  szkół.  Powiedziała,  że  Komisję  zainteresowała  sprawa  liczby
dzieci  z  obwodów,  które  nie  uczęszczają  do  gminnych  szkół.  Dodała,  że
wyjaśnień  w  tym  temacie  udzielali  dyrektorzy  gminnych  placówek
oświatowych, którzy mówili, że jest to jeszcze spora grupa uczniów, ale sytuacja
w  tym  zakresie  uległa  znacznej  poprawie.  Powiedziała,  że  Komisja
zainteresowała  się  również  sprawą ponoszonych  kosztów na  funkcjonowanie
gminnej  oświaty.  Dodała,  że  informacji  w  tym zakresie  udzielił  wójt,  który
powiedział,  że  po  tzw.  reformie  gminnej  oświaty  wydatkujemy  na  jej
funkcjonowanie  zdecydowanie  mniej  niż  gminy  ościenne.  Następnie
poinformowała  uczestników  sesji,  że  sprawozdanie  z   działalności  GOPS w
Głownie oraz sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w 2015
roku  przedstawiła  Komisji  kierownik  tej  placówki  Pani  Edyta  Kaczmarska.
Powiedziała, że te sprawozdania będą przedmiotem debaty na dzisiejszej sesji w
związku z powyższym poinformowała zebranych, że Komisja Oświaty, Kultury,
Zdrowia  i  Praworządności  przyjęła  bez  zastrzeżeń.  Dodała,  że  w  sprawach
„różnych”  poruszono  sprawy  dot.  prac  nad  nowy  Statutem Gminy  (wynikła
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różnica zdań w podejściu do sposobu wprowadzania zmian) a wójt przedstawił
sprawy, którymi zajmował się podczas pełnienia swoich obowiązków.        
Pytań i uwag do informacji z posiedzeń 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 23 marca 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.
Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak.

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  25  lutego  2016  r.  szczegółowo  omawiając  spotkania,  w  których
uczestniczył (zał. nr 3 do protokołu).
Dyrektor Zespołu Szkół w Lubiankowie Pani Agnieszka Czubiak odnosząc się
do sprawy imprezy, która odbyła się w jej placówce z okazji gminnego Dnia
Kobiet,  powiedziała,  że  wpisała  się  ona już w kalendarz  gminnych imprez  i
zawsze mieszkańcy Gminy zastanawiają  się,  jaką to „gwiazdę” wójt  zaprosi.
Dodała,  że  tym  razem  organizację  powierzono  jej  szkole.  Powiedziała,  że
pracownicy szkoły oraz rodzice byli dumni z tego powodu, ale również czuli się
zobowiązani,  aby  impreza  była  udana  a  przede  wszystkim  bezpieczna.
Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego.
Wójt również podziękował tym osobom, a szczególnie strażakom z jednostki
OSP  w  Lubiankowie,  którzy  dbali  o  porządek  przed  szkołą,  jak  również
wewnątrz.
Następnie  na  zakończenie  swojego  wystąpienia  poinformował  zebranych  o
przyznaniu Gminie Głowno dotacji w wysokości 1.390.000 zł z Regionalnego
Programu Operacyjnego. Dodał, że dotacja ta odnosi się do wybudowanych już
dróg gminnych.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik odniósł się do sprawy odbioru odpadów
wielkogabarytowych. Powiedział, że według niego powinny one być odbierane
rzadziej ale spod posesji mieszkańców.
Wójt  powiedział,  że  zostanie  to  ujęte  w  następnym przetargu,  który  wyłoni
firmę odbierającą odpady z terenu Gminy.     
Przewodniczący Rady odniósł  się  również do imprezy z  okazji  Dnia Kobiet.
Pogratulował wójtowi zorganizowanie tak udanego koncertu.  Zauważył jednak,
że  tego  typu  imprezy  w  pomieszczeniach  zamkniętych  mogą  liczyć  do  500
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uczestników. Dodał, że było ich dużo więcej i należy się tylko cieszyć, że nic się
złego  nie  wydarzyło.  Powiedział,  że  należy  z  tego  wyciągnąć  wnioski  na
przyszłość.    
Więcej pytań i uwag do przedstawionego sprawozdania nie było.

Ad.6.
          Interpelacji i zapytań ze strony radnych nie było w związku z powyższym
przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad.7.
         Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie Panią Edytę Kaczmarską.
Pani Kaczmarska w krótkich słowach przedstawiła sprawozdanie z działalności
GOPS  w  2015  roku  (szczegółowe  sprawozdanie  z  działalności  GOPS  było
przesłane radnym wraz z innymi materiałami przy zawiadomieniu o sesji).
Dyskusja.
Radny Władysław Mikołajczyk zapytał o sprawę odpłatności za pobyt w Domu
Pomocy Społecznej.
Pani Kaczmarska wyjaśniła, że od kilku lat Gmina opłaca pobyt jednej osoby w
Domu Pomocy dla osób psychicznie chorych.
Radny Mikołajczyk zapytał następnie o dopłaty do pobytu w ZOL-u.
Pani Kaczmarska odpowiedziała, że są to dopłaty w formie zasiłku celowego,
ponieważ GOPS nie może dopłacać do tego typu placówki.
Radny Mikołajczyk zapytał, kto zadecydował o przeniesieniu mieszkańca wsi
Lubianków z ZOL-u w Głownie do ZOL-u w Łyszkowicach.
Pani  Kaczmarska  odpowiedziała,  że  ta  decyzja  wyszła  z  ZOL-u w Głownie.
Wyjaśniła,  że  do  GOPS-u  wpłynęło  na  początku  stycznia  pismo,  w  którym
stwierdzono, że ta osoba będzie przebywała w ich placówce do końca stycznia
br. i w związku z tym proszą o wskazanie miejsca, gdzie ją umieścić.
Radny Mikołajczyk powiedział, że słyszał od wójta, że dla tej osoby znaleziono
tańsze miejsce (ZOL w Łyszkowicach), ale on nie życzyłby nikomu tego, co się
stało  z  tym  człowiekiem.   Dodał,  że  w  placówce,  do  które  trafił  został
pozbawiony opieki lekarskiej przed końcem swojego życia.  
Pani  Edyta Kaczmarska  stwierdziła,  że  musieliśmy  w bardzo krótkim czasie
znaleźć miejsce dla tej osoby, w który można by było ją umieścić. Dodała, że
szukała miejsca dla tego człowieka w Domu Pomocy Społecznej, ale przejście
przez procedury w tego typu sprawie trwa długo. 
Radny Mikołajczyk stwierdził,  że  on nie stawia zarzutów, że Gmina nic  nie
zrobiła w tej sprawie, ale chce wskazać, jaki los czeka człowieka, gdy jest chory
i bezradny. Powiedział, że ten człowiek mieszkał sam, nie miał bliższej rodziny
i nie miał kto się nim zaopiekować.
Radca prawny UG Głowno Iwona Urban zauważyła, że w pierwszym rzędzie
opiekę nad chorym powinna zapewnić rodzina. 
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Więcej pytań i uwag nie było.
Rada Gminy Głowno w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z
działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2015 roku i
w związku  z  tym pozytywnie  oceniła  działalność  GOPS w 2015 roku  –  15
głosami  „za”,  na  15  radnych  uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w
głosowaniu (zał. nr 4 do protokołu). 

Ad.8.
           Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny za rok
2015  przedstawiła  kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Głownie  Edyta  Kaczmarska  (również  ten  dokument  radni  otrzymali  wraz  z
zawiadomienie  o sesji  i  w związku z tym mieli  możliwość  zapoznania się z
nim).
Pytań i uwag do przedstawionego sprawozdania nie było.
W związku z  powyższym przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poddał pod
głosowanie jego pozytywne zaopiniowanie.
Rada  Gminy  Głowno jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  sprawozdanie  z
realizacji  Gminnego programu wspierania  rodziny za rok 2015 (zał.  nr  5 do
protokołu).

Ad.9.
        Przewodniczący Rady na wstępie stwierdził, że również sprawozdania i
informacje nt. działalności Ośrodka Upowszechniania Kultury oraz Biblioteki
Publicznej w Bronisławowie w 2015 roku były przekazane wszystkim radnym i
w związku z  tym jest  przekonany  o możliwości  oceny tych placówek przez
radnych. Poprosił o kilka zdań nt. działalności tych placówek Panią Agnieszkę
Grzegdalę,  specjalistę  ds.  kultury  oraz  Panią  Barbarę  Parys  specjalistę  ds.
bibliotek w UG Głowno. 
Pytań i uwag do przedłożonych sprawozdań i informacji nie było.
Rada Gminy Głowno w głosowaniu pozytywnie oceniła działalność OUK oraz
Biblioteki  Publicznej  w  2015  roku  –  jednogłośnie,  15  głosów  „za”,  na  15
radnych  uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 6 i 7
do protokołu).

Ad.10.
         W tym punkcie obrad i następnych Rada Gminy Głowno przystąpiła do
rozpatrzenia  projektów  uchwał  przedłożonych  przez  Wójta  Gminy  Głowno.
Pierwszy  dotyczył  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Głowno w 2016 roku.
Pytań i uwag do projektu uchwały ze strony radnych nie było.
Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
uchwały w w/w sprawie.
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Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie
Głowno  w  2016  roku  jednogłośnie  –  15  głosami  „za”,  na  15  radnych
uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w  głosowaniu  (zał.  nr  8  do
protokołu).

Ad.11.
          Kolejny rozpatrywany przez Radę projekt uchwały dotyczył funduszu
sołeckiego.
Przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  przypomniał,  że  żadne  wnioski  w
sprawie  funduszu sołeckiego  w określonym terminie  nie  wpłynęły  do wójta,
więc fundusz nie będzie tworzony. Dodał, że taki też projekt uchwały będzie
poddany pod głosowanie.  Zapytał,  czy  są  jakieś  pytania  lub uwagi  odnośnie
projektu uchwały w tej sprawie.
Nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
uchwały w w/w sprawie.
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  w  sprawie  funduszu  sołeckiego
jednogłośnie  -   15  głosami  „za”,  na  15  radnych  uczestniczących  w  sesji  i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 9 do protokołu).

Ad.12.
           Następny projekt uchwały, który Rada Gminy rozpatrzyła dotyczył
wyrażenia  zgody  na  dokonanie  darowizny  przez  Gminę  Głowno  na  rzecz
Powiatu  Zgierskiego  nieruchomości  oznaczonej  numerem  działki  1072  w
obrębie Wola Mąkolska.
Wyjaśnień  do  projektu  uchwały  udzieliła  Sekretarz  Gminy  Głowno  Jolanta
Szkup. Powiedziała, że sprawa była omawiana na posiedzeniach komisji stałych
Rady i nie było do niej zastrzeżeń. Dodała, że chodzi w tej uchwale o odcinek
drogi w drodze powiatowej z Władysławowa Popowskiego do Jasionnej, który
jak okazało się, należy do Gminy Głowno. 
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie
pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny przez Gminę Głowno na rzecz Powiatu Zgierskiego nieruchomości
oznaczonej numerem działki 1072 w obrębie Wola Mąkolska jednogłośnie -  15
głosami  „za”,  na  15  radnych  uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w
głosowaniu (zał. nr 10 do protokołu).   

Ad.13.
            W tym punkcie obrad Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Ostrołęce.
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Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jest to działka budowlana o powierzchni 0,2736
ha  z  dostępem  do  drogi  publicznej.  Dodała,  że  została  ona  niedawno
skomunalizowana.
Pytań i uwag nie było.
Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  w  w/w
sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości w Ostrołęce -  15 głosami „za”, na 15 radnych uczestniczących w
sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 11 do protokołu).

Ad.14.
            Ostatnim projektem, który rozpatrzyła Rada był projekt uchwały w
sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2016 rok.
Poproszona  o  wyjaśnienia  Skarbnik  Gminy  Głowno  Cezara  Stokowska
powiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych dysponenci części
budżetowych po uchwaleniu budżetu Państwa zobowiązani są do przekazania
ostatecznych  kwot  dotacji  i  dochodów  na  dany  rok  budżetowy  jednostkom
samorządu terytorialnego. Dodała, że takie pismo wpłynęło do UG Głowno i w
związku z tym jesteśmy zobowiązani urealnić budżet i  wprowadzić do niego
zmiany,  które  przekazano  w  tym  piśmie.  Dodała,  że  zmiany  te  dotyczą
subwencji na rok 2016 a głównie subwencji oświatowej, która w stosunku do
projektu budżetu Gminy, została zmniejszona o 18.167,00 zł. Powiedziała, że w
związku z powyższym w projekcie uchwały zwiększa się budżet Gminy Głowno
na 2016 rok po stronie  dochodów i  wydatków o kwotę  61.002,00 zł    oraz
zmniejsza  się  budżet  Gminy  Głowno  na  2016  rok  po  stronie  dochodów  i
wydatków  o  kwotę  22.496,00  zł.  Następnie  omówiła  załącznik  do  projektu
uchwały,  w  którym  szczegółowo  przedstawiła  kwoty  zwiększające  i
zmniejszające budżet  w poszczególnych działach.
Pytań i uwag do przedstawione projektu uchwały nie było.
Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  poddał  projekt
uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy Głowno na 2016 rok jednogłośnie  -  15 głosami  „za”,  na 15 radnych
uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w  głosowaniu  (zał.  nr  12  do
protokołu).

Ad.11.
          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. 
Wobec braku pytań poinformował radnych, że w  dniu 2 kwietnia br. w godz. 930

-  1430 odbędzie  się  szkolenie  nt.  działalność  kontrolna  rady i  jej  komisji,  ze
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szczególnym  uwzględnieniem  komisji  rewizyjnej.  Stwierdził,  że  liczy  na
obecność wszystkich radnych na szkoleniu.
Radny Marek Zgierski zapytał, czy obecność na szkoleniu jest obowiązkowa.
Przewodniczący odpowiedział, że ma nadzieje na 100% obecność, ale jeżeli ktoś
naprawdę nie  może w nim uczestniczyć,  to  konsekwencji  z  tego nie  będzie.
Następnie  przypomniał  radnym  o  konieczności  złożenia  oświadczenia
majątkowego. Przekazał również informację o najczęściej popełnianych błędach
przy  wypełnianiu  druku  oświadczenia,  które  wskazał  w  swoim  piśmie
Pełnomocnik Wojewody ds. Ochrony Informacji Niejawnej. 
Więcej pytań i uwag nie było.
Na tym wyczerpano porządek obrad.
W  związku  z  powyższym  przewodniczący  Łukasz  Łukasik  o  godz.  1700

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

Protokół sporządził:
                                                                                     Obradom przewodniczył:
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