PROTOKÓŁ NR 2/2006
sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się
w dniu 04 grudnia 2006 roku w siedzibie Urzędu Gminy
w Moszczenicy
Sesję rozpoczęto o godz. 1305, zakończono o godz. 1420.
Ustawowy skład Rady - 15 radnych.
Obecnych na sesji było 15 radnych tj. 100%. Lista obecności stanowi załącznik NR 1 do
niniejszego protokołu.
W obradach sesji uczestniczyli ponadto: Wójt Gminy – Bogusław Lech, Zastępca
Wójta – Katarzyna Majda, Sekretarz Gminy – Urszula Świerczyńska, Skarbnik Gminy
- Anna Kaźmierczak oraz goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik
NR 2 do niniejszego protokołu.
Punkt 1
Otwarcia sesji dokonał przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek, który
powitał radnych Rady Gminy Moszczenica, radnych Piotrkowskiego Powiatu Ziemskiego,
władzę wykonawczą gminy, dyrektorów szkół, sołtysów, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy oraz wszystkich zaproszonych i przybyłych gości.
Następnie stwierdził, iŜ na ustawowy skład 15 radnych, w sesji bierze udział
15 radnych, czyli jest quorum i oświadczył, Ŝe Rada Gminy Moszczenica w dniu
dzisiejszym jest władna do podejmowania uchwał.
Punkt 2
W tym punkcie przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek zwrócił się do
radnych z pytaniem,
kto chciałby dokonać zmian,
ewentualnie uzupełnień
do
proponowanego porządku obrad. Prosił o zgłaszanie propozycji.
Radni nie zgłosili Ŝadnych propozycji zmian w porządku obrad.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Anna Kaźmierczak odczytała proponowany
porządek obrad, który przedstawiał się jak niŜej:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
ZłoŜenie ślubowania przez wójta.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy
Moszczenica z Organizacjami Pozarządowymi w 2007 roku.
5. Sprawy róŜne i informacje.
6. Zakończenie sesji.
Zaproponowany porządek obrad przy
i „wstrzymujących się” został przyjęty.

15 głosach „za”,

bez „przeciwnych”

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Roman Kaźmierczak odczytał
wyciąg z protokołu sesji inauguracyjnej, która odbyła się w dniu 27 listopada 2006 roku.
Radni nie wnosili uwag do protokołu.
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W wyniku głosowania jawnego protokół NR 1/2006 inauguracyjnej sesji Rady
Gminy Moszczenica przy 15 głosach „za”, bez „przeciwnych” i „wstrzymujących się”
został przyjęty.
Punkt 3
W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Bogusław Lech złoŜył wobec Rady Gminy
ślubowanie następującej treści:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy. Tak mi dopomóŜ Bóg.”
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek w imieniu Rady Gminy oraz swoim
własnym złoŜył p. Wójtowi najserdeczniejsze gratulacje z okazji oficjalnego objęcia funkcji
Wójta Gminy Moszczenica. ZłoŜył serdeczne Ŝyczenia miłej, owocnej i twórczej współpracy
z Radą Gminy, mieszkańcami i organizacjami. śyczył równieŜ wszelkiej pomyślności i wielu
łask BoŜych na kaŜdy dzień, w tej trudnej, odpowiedzialnej, ale zarazem jakŜe
zaszczytnej pracy.
Punkt 4
Na wstępie tego punktu sesji Wójt Gminy – Bogusław Lech wyjaśnił, iŜ
przedstawiony projekt uchwały dotyczy współpracy z organizacjami pozarządowymi,
które są wspierane bezpośrednio z budŜetu gminy w formie dotacji. W uchwale, która
obowiązywała na przestrzeni ostatnich trzech lat proponuje się jedynie zmianę kwoty
dofinansowania maksymalnego, która nie moŜe być przez gminę przekroczona.
Maksymalna kwota nie moŜe być wyŜsza niŜ 85.000,- zł w skali jednego roku.
Pozostałe zapisy uchwały dotychczas obowiązującej nie ulegają zmianie.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek otworzył dyskusję nad tym
punktem obrad.
Radny Tadeusz Kowara zapytał, ile organizacji pozarządowych istnieje na terenie
Gminy Moszczenica.
Radny Zdzisław Sitek wnosił o wyjaśnienie, co to są organizacje pozarządowe
i jakie organizacje moŜna do nich zakwalifikować.
Wójt Gminy - Bogusław Lech w odpowiedzi wskazał, Ŝe przedmiotowa uchwała
dotyczy pięciu organizacji, które funkcjonują na terenie naszej gminy. Są to: Gminny
Ludowy Klub Sportowy „Włókniarz” Moszczenica, Ludowy Klub Sportowy „Pionier”
Baby, Wędkarski Klub Sportowy „Kiełbik” w Moszczenicy, Liga Obrony Kraju Koło
Gminne w Moszczenicy i Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Moszczenicy. Ponadto
wyjaśnił, iŜ organizacje pozarządowe są to te wszystkie organizacje, które są
zarejestrowane statutowo pod odpowiednim rejestrem i w swoim statucie mają zapis, Ŝe
mają one charakter poŜytku publicznego. Na obecną chwilę warunki te spełnia pięć
wymienionych organizacji i są one współfinansowane w formie dotacji z budŜetu gminy.
Ustawa o poŜytku publicznym i o wolontariacie reguluje i definiuje pojęcie organizacji
poŜytku publicznego.
Radny Piotrkowskiego Powiatu Ziemskiego – Jerzy Korytkowski pytał, jak w świetle
omawianej uchwały naleŜy traktować koła gospodyń wiejskich.
Radny Roman Kaźmierczak wnosił o uzasadnienie, dlaczego obecnie proponuje się
kwotę 85.000,- zł.
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Wójt Gminy – Bogusław Lech wyjaśnił, iŜ na początku maksymalna kwota
dofinansowania wynosiła 60.000,- zł, później była zwiększona do 72.000,- zł, a obecnie
proponuje się 85.000,- zł. Zwiększenie jej jest wynikiem znaczącego rozwoju działalności
tychŜe organizacji, co wiąŜe się równieŜ ze wzrostem kosztów.
Następnie p. Wójt wyjaśnił, iŜ koła gospodyń wiejskich równieŜ mogą uczestniczyć
w dofinansowaniu jako organizacje pozarządowe pod warunkiem, Ŝe w ich statucie jest
zapis, Ŝe jest to instytucja poŜytku publicznego. JeŜeli ten warunek będzie spełniony,
to będzie moŜliwe dofinansowanie jednej organizacji tj. Gminnego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych, a nie poszczególnych kół gospodyń wiejskich.
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady - Anna Kaźmierczak odczytała projekt
uchwały
w sprawie
wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Moszczenica
z Organizacjami Pozarządowymi w 2007 roku.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek otworzył dyskusję nad treścią
projektu uchwały.
Radna Anna Kaźmierczak mając na uwadze §25 załącznika do uchwały zapytała,
czy jeŜeli w trakcie roku dana organizacja będzie się intensywnie rozwijać
i wykorzysta przyznaną dotację, to czy moŜe wystąpić o dodatkowe środki.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy – Jerzy Korytkowski wskazał,
iŜ w Ośrodku działa klub sportowy. Prosił więc Radę o zajęcie stanowiska, w jaki
sposób klub ten ma być traktowany. Ośrodek zajmuje się kulturą, nie ma nic
wspólnego z działalnością sportową. i nie moŜe działalności tego typu prowadzić.
Wójt Gminy – Bogusław Lech w odpowiedzi na powyŜsze pytania wyjaśnił, iŜ
organizacja ubiegająca się o środki składa ofertę i uczestniczy w konkursie. W ramach
konkursu określa wprost sumę, jaka jest niezbędna do prowadzenia działalności wynikającej
z działalności instytucji poŜytku publicznego. Za określoną kwotę dotacji kupuje się więc
usługę o charakterze stricte sportowym, natomiast w ramach tych pieniędzy nie moŜna
świadczyć innych usług okolicznościowych. Nie moŜna równieŜ tej kwoty w trakcie
roku zwiększyć.
Następnie p. Wójt wyjaśnił, Ŝe jego zdaniem, w chwili obecnej działalność sportowa nie
koliduje z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury. Ośrodek otrzymuje przecieŜ
dotację z budŜetu gminy na bieŜące koszty utrzymania obiektu. Obecnie nie moŜna sobie
pozwolić na wyizolowanie z domu kultury instytucji poŜytku publicznego w zakresie
usług sportowych – tenisa stołowego. Podobna sytuacja jest z siłownią, która nie jest
instytucją poŜytku publicznego, ale jest działalnością z zakresu kultury fizycznej i od
wielu lat równieŜ funkcjonuje w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Jerzy Korytkowski zwrócił uwagę, iŜ
działalność kulturalna nie przewiduje działalności sportowej. Chciałby, Ŝeby była jasność
w tym temacie.
Wójt Gminy - Bogusław Lech proponował, aby w chwili obecnej wszystko
pozostało bez zmian.
Radny Zdzisław Sitek był zainteresowany, na czym polega konkurs ofert i kto
definiuje zadania. Dodał przy tym, Ŝe przecieŜ kaŜda organizacja jest inna i jak się ma
do tego konkurs.
Wójt Gminy - Bogusław Lech wyjaśnił, Ŝe do kaŜdego zadania organizuje się
odrębny konkurs. Tyle ile jest klubów sportowych, to jest tyle samo konkursów.
W ustawie mówi się o konkursie pomimo tego, Ŝe uczestniczy w nim tylko jedna oferta.
Radni nie zgłaszali innych pytań do treści proponowanej uchwały.
W głosowaniu jawnym Uchwała NR II/5/2006 w sprawie wprowadzenia Programu
Współpracy Gminy Moszczenica z Organizacjami Pozarządowymi w 2007 roku przy
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15 głosach „za”, bez „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została podjęta i stanowi
załącznik NR 3 do niniejszego protokołu.
Punkt 5
Na wstępie tego punktu Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek
poinformował o zgłoszonej przez p. Skarbnik potrzebie zwołania w najbliŜszych dniach
sesji nadzwyczajnej. Podjęcia natychmiastowych działań wymagają zmiany w budŜecie
gminy dotyczące funkcjonowania szkół.
Następnie p. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił zasady wypełniania oświadczeń
majątkowych przez radnych.
Radny Grzegorz Nowicki był zainteresowany sprawą stomatologa w Ośrodku
Zdrowia w Srocku. Dodał, iŜ na chwilę obecną gabinet nie funkcjonuje, a jego
wyposaŜenie zostało zabrane.
Radny Sylwester Toma zwrócił
uwagę na powaŜne problemy związane
z wyjazdem lub przejściem na drugą stronę ulicy w rejonie skrzyŜowania drogi przez
Rękoraj z drogą krajową Piotrków- Łódź. Sytuacja ta jest szczególnie niebezpieczna dla
dzieci uczęszczających do szkoły.
Radny Zdzisław Sitek pytał o zasady i moŜliwości zainstalowania progów
zwalniających na jezdni. Potrzebę taką widzi na przykład na ulicy Polnej oraz na ulicy
Projektowanej w Woli Moszczenickiej.
Radny Grzegorz Nowicki pytał o sprawę dotyczącą przedszkola w Srocku.
zwrócił uwagę
na bezpieczeństwo dzieci
Radny Krzysztof Jędrzejczyk
przy Szkole Podstawowej w Babach. Nadmienił, iŜ w tej chwili jest zakaz wjazdu na
teren szkoły. Dzieci wysiadają z autobusu wprost na ulicę. Niektórzy rodzice dowoŜą
dzieci swoimi samochodami. W godzinach rannych ruch pojazdów w tym rejonie jest
więc wzmoŜony i o nieszczęście wtedy nietrudno.
Radna Małgorzata Domańska zgłosiła potrzebę usunięcia śrub, które pozostały po
słupkach przy skrzyŜowaniu ulicy Gazomskiej z ulicą Piotrkowską, naprzeciwko
Gimnazjum w Moszczenicy. Wystające śruby stwarzają niebezpieczeństwo dla pieszych.
Wójt Gminy – Bogusław Lech wyjaśnił, iŜ w gabinecie stomatologicznym
w Srocku nastąpiła awaria unitu stomatologicznego. Unit ten nie nadaje się juŜ do
remontu. Obecnie trzeba zakupić nowy fotel. Gabinet stomatologiczny w Srocku na pewno
nie będzie zlikwidowany. Od stycznia 2007 powinien zacząć ponownie funkcjonować.
Następnie p. Wójt przyznał, iŜ skrzyŜowanie dróg w Rękoraju faktycznie jest
niebezpieczne. Kwestia ta była równieŜ przedmiotem dyskusji na ostatnim zebraniu
wiejskim w Rękoraju. Problem ten został zgłoszony do zarządcy tej drogi tj. Głównej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do podjęcia działań mających na celu
wyeliminowanie lub zmniejszenie tych uciąŜliwości.
W dalszej części swojej wypowiedzi p. Wójt wyjaśnił, iŜ tzw. garby na jezdni są ściśle
związane z drogą. Musi być na tą okoliczność opracowany projekt organizacji ruchu.
Muszą być opinie stosownych organów. Na drogach osiedlowych usytuowanie tych
urządzeń jest jednak jak najbardziej moŜliwe.
Odnośnie przedszkola w Srocku p. Wójt wyjaśnił, Ŝe jest propozycja wykupu przez
gminę całej nieruchomości zabudowanej w Srocku, zorganizowania pomieszczeń
i następnie wynajęcie całości podmiotowi, który prowadziłby działalność w formie
przedszkola niepublicznego. Przedszkole samorządowe w ogóle nie wchodzi w rachubę.
Przewidywany termin rozpoczęcia działalności przedszkola to wrzesień – październik
2007 roku.
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Ponadto p. Wójt wyjaśnił, iŜ autobusy mogą bez problemu wjeŜdŜać na teren szkoły
w Babach. To, Ŝe obecnie nie wjeŜdŜają, to jest tylko i wyłącznie wygoda przewoźnika.
Sprawa ta zostanie jednak przekazana dyrektorowi szkoły do załatwienia.
Sprawa uprzątnięcia pozostałości po słupkach przy skrzyŜowaniu ulicy Gazomskiej z ulicą
Piotrkowską według właściwości została przekazana do załatwienia Zarządowi Dróg
Wojewódzkich. Z tego co wiadomo, to mają być przykręcone nowe słupki.
Radny Tadeusz Kowara zapytał o status budynku po siedzibie byłej Gromadzkiej
Rady Narodowej w Srocku.
Radny Sylwester Toma
sugerował rozwaŜenie moŜliwości zorganizowania
przedszkola w budynku szkoły w Rękoraju. Dodał, Ŝe szkoła ta jest duŜa, jest stołówka,
a dowóz dzieci moŜna przecieŜ zorganizować.
Radna Czesława Kałuzińska zwróciła uwagę na niedogrzane pomieszczenia
biblioteki w Rakowie. Prosiła o zajęcie się tym problemem .
Wójt Gminy – Bogusław Lech wyjaśnił, iŜ nieruchomość po Gromadzkiej Radzie
Narodowej w Srocku stanowi mienie komunalne gminy. Obiekt ten jest jednak w pełni
zakwaterowany. Zorganizowanie przedszkola w Rękoraju to dobry pomysł, tylko nie
wiadomo, czy mieszkańcy Srocka wyraŜą na to zgodę. Gmina nie moŜe natomiast
zapewnić dowozu dzieci do przedszkola. Koszty te musieliby ponosić rodzice dzieci
uczęszczających do przedszkola.
Następnie p. Wójt wyjaśnił, iŜ w sprawie ogrzewania biblioteki w Rakowie naleŜy
kontaktować się z Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy. W tej
kwestii nie powinno być Ŝadnych problemów.
Na tym dyskusja w tym punkcie posiedzenia została zakończona.
Punkt 6
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek dziękując wszystkim za
twórczą i miłą współpracę podczas obrad, zamknął obrady 2 sesji Rady Gminy
Moszczenica.

Protokolant
TJaros

