PROTOKÓŁ NR 44/2006
sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się
w dniu 31 maja 2006 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy
Sesję rozpoczęto o godz. 920, zakończono o godz. 1440.
Ustawowy skład Rady - 15 radnych.
Obecnych na sesji było 10 radnych tj. 75%. Lista obecności stanowi załącznik NR 1
do niniejszego protokołu.
Nieobecni na sesji byli radni: Leszek Heinzel, Marek
Dziadczyk, Cezary Galia, Sławomir Kalinowski, Roman Kaźmierczak.
W obradach sesji uczestniczyli ponadto: Wójt Gminy – Bogusław Lech, Zastępca
Wójta – Katarzyna Bąbol, Skarbnik Gminy – Anna Kaźmierczak oraz goście zaproszeni,
według listy obecności stanowiącej załącznik NR 2 do niniejszego protokołu.
Punkt 2
Otwarcia sesji dokonał przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek, który
powitał radnych Rady Gminy Moszczenica, radnych Piotrkowskiego Powiatu Ziemskiego,
władzę wykonawczą Gminy, sołtysów, przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych
oraz pozostałych zaproszonych gości.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, iż na ustawowy skład 15 radnych,
w dzisiejszej sesji bierze udział 10 radnych, czyli jest quorum i oświadczył, że Rada
Gminy Moszczenica w dniu dzisiejszym jest władna do podejmowania uchwał.
Punkt 3
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 żadnych propozycji zmian do porządku dziennego sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Mieczysław Wieczorek odczytał proponowany
porządek obrad, który przedstawiał się jak niżej:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie:
a) Wójta Gminy o działalności między sesjami,
b) Komisji Rewizyjnej.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
w I kwartale 2006 roku.
5. Ocena bezpieczeństwa publicznego w gminie.
6. Ocena zabezpieczenia przeciwpożarowego w gminie.
7. Omówienie działalności sportowej na terenie Gminy.
8. Opinia w sprawie wykupu drogi położonej w obrębie geodezyjnym Kiełczówka.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy na rok 2006,
b) zmiany Uchwały NR XLII/271/2006 (regulamin wynagradzania nauczycieli),
c) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu we wsi Srock
Rządowy.
10. Odpowiedzi na interpelacje, interpelacje i zapytania radnych.
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11. Sprawy różne i informacje.
12. Zakończenie sesji.
W wyniku głosowania jawnego zaproponowany porządek obrad przy 10 głosach
„za”, bez „przeciwnych” i „wstrzymujących się” został przyjęty.
Następnie wiceprzewodniczący Rady Gminy – Mieczysław Wieczorek odczytał
wyciąg z protokołu sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2006 roku.
Radni nie zgłaszali uwag do protokołu.
W głosowaniu jawnym protokół NR 43/2006 sesji Rady Gminy Moszczenica
przy 10 głosach „za”, bez „przeciwnych” i „wstrzymujących się” został przyjęty.
Punkt 3
Następnie Wójt Gminy – Bogusław Lech poinformował, iż w okresie między
sesjami Rady wydał zarządzenia w sprawach: 1) zmian w budżecie gminy (zwiększenie
dochodów o kwotę 164.342,- zł i wydatków o tą samą kwotę); 2) lokowania wolnych
środków finansowych (kwota 717.290,- zł na okres 1 miesiąca umieszczona na lokacie
w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Moszczenicy); 3) lokowania
wolnych środków finansowych (kwota 2.700.000,- zł na okres 1 miesiąca umieszczona na
lokacie w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Moszczenicy);
4) ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy we wszystkich jednostkach
organizacyjnych gminy (dzień związany z Pielgrzymką Papieża Benedykta XVI do Polski).
Następnie p. Wójt poinformował,
iż w okresie między sesjami najwięcej spraw
prowadzonych było w zakresie regulacji prawnych gruntów pod drogami i gruntów
stanowiących wspólnotę wsi. Niezakończonych zostało jeszcze 49 postępowań,
a zakończono już około 20.
Podpisany został akt notarialny na sprzedaż działki budowlanej położonej na terenie
osiedla przy ulicy Kosowskiej-Spacerowej.
Były również spotkania z dyrektorami szkół i przedstawicielami Kuratorium Oświaty
związane z organizacją nowego roku szkolnego. Od 1 września 2006 roku wchodzi nowe
rozporządzenie Ministra Oświaty, które dyskwalifikuje niektóre kwalifikacje nauczycielskie
i pozbawia niektórych nauczycieli prawa wykonywania zawodu.
Ponadto p. Wójt odbył kilka spotkań w zakresie projektowania oczyszczalni ścieków.
Projektowanie trwa. Projekt już niebawem będzie przedmiotem indywidualnych uzgodnień
branżowych.
Pan Wójt odbył też kilka spotkań bezpośrednio w terenie. W Babach i Kiełczówce
w kwestii zmiany lokalizacji rowu melioracyjnego przebiegającego w pobliżu ulicy
Sieradzkiej i Rzemieślniczej. Zaproponowano nową lokalizację tego rowu, aby ominąć
teren zabudowany. Obecnie trwają czynności dotyczące uzyskania zgody właścicieli gruntów
na nową lokalizację.
Ponadto p. Wójt uczestniczył w Gazomi Starej w spotkaniu wszystkich jednostek
ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy oraz przedstawicieli Komendy Miejskiej
OSP z okazji Dnia Strażaka. Uczestniczył również w spotkaniu z okazji Dnia Matki, które
odbyło się w Kosowie.
W minionym okresie było też przeprowadzonych kilka postępowań przetargowych. Na
wstępie p. Wójt wymienił te, które zostały przeprowadzone i zostały już podpisane umowy
tj.: 1) na dostawę kruszywa dla potrzeb remontowych i ulepszania dróg na terenie gminy
Moszczenica (umowa z Firmą Transportową p. Henryk Lenarczyk z Bab zawarta z w trybie
bezprzetargowym); 2) na wykonanie robót drogowych polegających na mechanicznym
równaniu i profilowaniu dróg o nawierzchni gruntowej i szlakowej równiarką drogową
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(umowa z Firmą „MIG” z Tuszyna zawarta w trybie bezprzetargowym, zamówienie do
6.000 EURO); na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Raciborowicach
(przetarg rozstrzygnięty, wykonawcą będzie Zakład Usług Wodociągowo-Hydraulicznych
p. Ewa Cłapa z Gazomi Nowej); na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
przy budowie tego wodociągu (Firma p. Marianny Jakubiec z Piotrkowa Tryb.).
W trakcie organizowania jest przetarg na budowę drogi w Raciborowicach oraz na budowę
ulicy Cegielnianej w Moszczenicy. W toku są również postępowania na rozbudowę
oświetlenia ulicznego i budowę sieci wodociągowej w Michałowie (osiedle organizowane
przez p. Zimnica) oraz na obsługę geodezyjną gminy w latach 2006-2008.
Podpisana została również umowa na wykonanie projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz podpisano aneks na wykonanie
modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy.
b)
Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Dariusz Magacz poinformował,
że Komisja na swoim posiedzeniu, które odbyło się w dniu 25 maja 2006 roku
przeprowadziła kontrolę przetargu pod nazwą „Budowa obwodów oświetleniowych,
kablowa linia niskiego napięcia wraz z latarniami w miejscowości Michałów, Gmina
Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie” oraz przetargu pod nazwą
„Budowa drogi Podolin Kolonia, Gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo
łódzkie”. Po wnikliwej analizie dokumentacji przetargowej i wyjaśnieniach Sekretarza
Gminy – Urszuli Świerczyńskiej, Komisja nie wnosiła uwag do tych przetargów.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek otworzył dyskusję nad
złożonymi sprawozdaniami.
Radny Sylwester Adamus zwrócił uwagę, iż dotychczas na terenie gminy
stosowany był system oszczędnościowy i lampy oświetlenia ulicznego były umieszczane
co 100m, tj: co drugi słup. W Michałowie w nowo wybudowanym obwodzie
oświetleniowym lampy występują co 50 m. Radny pyta, czy zostanie to zmienione, czy
pozostanie tak jak jest.
Radny Dariusz Magacz pytał, czy prace związane z cząstkowymi naprawami
dróg gminnych zostały już zakończone. Przede wszystkim interesowała go ulica
Spacerowa. Przyznał, że firma wykonywała tam naprawy, ale niektóre ubytki w dalszym
ciągu pozostały. Ponadto zwrócił się do radnych powiatu piotrkowskiego w sprawie ulicy
Wolborskiej w Moszczenicy. Wskazał, iż firma już trzykrotnie była na tej ulicy,
wykonywała naprawę ubytków wybiórczo i w efekcie dziury w dalszym ciągu są.
Radny Eugeniusz Król zwrócił uwagę na bardzo zły stan nawierzchni na rynku
w Srocku. Zwrócił się do radnych powiatu o zgłoszenie tej potrzeby w powiecie, gdyż
teren ten prawdopodobnie pozostaje w Zarządzie Dróg Powiatowych.
Radny Jan Podlecki pytał, jakie są możliwości, aby na ulicę Łąkową
i Południową w Kosowie nawieźć tłuczeń, zamiast szlaki.
Sołtys wsi Srock - Józef Telus nawiązał do kwestii przeklasyfikowania
gruntów, szczególnie łąk i pastwisk na użytki rolne. Nadmienił, iż koszty związane ze
zmianą klasyfikacji gruntów są wysokie. Pyta, czy ma je ponosić rolnik., czy jest
możliwość otrzymania dofinansowania na ten cel z budżetu gminy lub powiatu.
Wójt Gminy – Bogusław Lech w odpowiedzi na powyższe wskazał, iż obecnie
budowa obwodu oświetlenia ulicznego musi być realizowana zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tej branży, aby mógł nastąpić odbiór techniczny inwestycji. W trakcie
eksploatacji można zdecydować, czy co druga żarówka będzie świecić, czy też wszystkie.
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Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek uważa, że zasady oświetlenia
powinny być jednakowe dla wszystkich mieszkańców gminy i dlatego po odbiorze
technicznym w Michałowie powinno być to również zmienione.
Następnie p. Wójt wyjaśnił, że zamierzenia w zakresie remontów cząstkowych
dróg gminnych po okresie zimowym zostały wykonane. Pozostała jeszcze pewna rezerwa
metrów kwadratowych pod tą umowę, która będzie mogła być wykorzystana na potrzeby
o charakterze interwencyjnym. W kwestii ulicy Południowej i Łąkowej w Kosowie w tym
momencie nic nie można zrobić, gdyż są one placem budowy przekazanym firmie
budowlanej zatrudnionej przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Firma ma obowiązek
doprowadzania dróg do stanu przejezdności.
Następnie p. Wójt wyjaśnił, iż gmina nie może dawać zlecenia na przeklasyfikowanie
prywatnych gruntów. Właściciel gruntów może wystąpić o to na własny rozrachunek.
Samorząd
gminny nie
posiada komórki geodezyjnej.
Komórki geodezyjne
są
podporządkowane bezpośrednio samorządowi powiatowemu. Jeżeli powiat nie ma
obowiązku świadczenia tych usług bezpłatnie, to właściciel gruntu musi za zlecenie
zapłacić. Gmina nie jest zainteresowana tym, aby grunty przeklasyfikowywać.
Radny Rady Powiatu Piotrkowskiego – Janusz Sima wyjaśnił, iż naprawy na
drogach powiatowych nie zostały jeszcze zakończone. Zniwelowano tylko najbardziej
niebezpieczne fragmenty nawierzchni. W najbliższych dniach, jeżeli będą sprzyjające
warunki atmosferyczne, nastąpi kompleksowe uzupełnianie ubytków destruktem i emulsją.
Następnie wyjaśnił, iż plac w Srocku przy Kościele stanowi mienie komunalne gminy lub
jest własnością parafii. Kwestia ta była rozstrzygana w roku 2002 na wspólnym
spotkaniu przedstawicieli zarządu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek zwrócił uwagę, że skoro jest
taki problem, to należy wszcząć postępowanie wyjaśniające i konkretnie określić kto
w końcu jest właścicielem tego placu.
Radny Sylwester Adamus nadmienił, iż nie przeklasyfikowanie gruntów
pozbawia rolnika dopłat bezpośrednich. Następnie poinformował, iż osoba dokonująca
badań geologicznych stwierdziła, że uzgodniła ze Starostą Piotrkowskim cenę od działki do
0,50 ha w kwocie 260,- zł. Radny pyta więc radnych Rady Powiatu, czy p. Starosta to
finansuje i ustala cenę, czy cena powinna być uzgadniana z rolnikami.
Radny Rady Powiatu – Zdzisław Wojtas zobowiązał się do sprawdzenia i
wyjaśnienia zgłoszonego faktu. Uważa jednak, że Starosta na pewno takiej ceny nie mógł
sugerować. Jest to na pewno wymysł geodety.
Radna Wiesława Trocha stwierdziła, iż na spotkaniu sołtysów w Starostwie
Powiatowym p. Starosta powiedział, że obowiązkiem wszystkich samorządów jest
dofinansowanie rolnikom kosztów przeklasyfikowania gruntów. Inne gminy to finansują.
Nadmieniła, iż ogólnie takich spraw nie jest dużo.
Wójt Gminy – Bogusław Lech wyjaśnił, iż przeanalizuje te kwestie, ale
w przypadku braku podstaw prawnych nie podejmie działań w celu dofinansowania tych
czynności.
Radni nie podjęli dalszej dyskusji w tym punkcie.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek poinformował, iż Rada Gminy
przyjęła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy i Komisji Rewizyjnej.

Punkt 4
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Dyrektor Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy – Joanna Forma
przestawiła sprawozdanie z działalności Zespołu w I kwartale 2006 roku. Sprawozdanie
stanowi załącznik NR 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek poprosił o stanowiska stałych
komisji Rady w odniesieniu do tematu omawianego w tym punkcie.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
– Grażyna Wojna poinformowała, iż komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w I kwartale br. Zapoznano się również ze
stanowiskiem Rady Społecznej Gminnego Zespołu w tej sprawie. W przedłożonych
materiałach szczegółowo zostały opisane wszystkie dziedziny działalności Zespołu.
Sprawozdanie z działalności Zespołu komisja przyjęła pozytywnie.
Radna Mariola Woźniakowska w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Finansów oświadczyła, iż opinia komisji w odniesieniu do omawianego tematu
jest pozytywna. Komisja jest natomiast zainteresowana i prosi o wyjaśnienie, jaka
będzie skala przekroczenia deficytu, o czym mówi się w podsumowaniu sprawozdania.
Zastępca przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Eugeniusz Lesiak wskazał, iż
przedłożone sprawozdanie komisja przyjęła do wiadomości.
Radny Jan Podlecki pytał, jaka jest przyczyna zmniejszania się liczby pacjentów
zadeklarowanych w Zespole.
Radny Eugeniusz Lesiak zapytał, czy p. dyrektor może powiedzieć coś
nowego, ciekawego na temat obsady lekarskiej, czy myśli się o zastąpieniu lekarzy
emerytów.
Radny Jan Podlecki był zainteresowany, czy jest możliwość zatrudnienia jeszcze
jednego lekarza stomatologa. Dodał, iż obecnie są poroblemy z dostępem do usług
stomatologicznych.
Dyrektor Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia – Joanna Forma wyjaśniła, iż
przekroczenie deficytu związane jest z kosztami ogrzewania. Obecnie nie można tych
kosztów określić i dlatego mówi się o większym deficycie.
Migracja pacjentów wiąże się w ogóle z migracją mieszkańców gminy. Jest też taka część
pacjentów, którzy w pewnym czasie wypisują się, a później wracają ponownie.
Następnie p. dyrektor wyjaśniła, że na terenie miejscowości Moszczenica jest zatrudnionych
dwóch lekarzy internistów i lekarz pediatra. Zwiększenie obsady lekarskiej wpłynie na
zwiększenie kosztów. Zespół dysponuje natomiast tylko tymi środkami, które otrzyma
z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli chodzi o lekarzy specjalistów, to Zespół w miarę
możliwości zapewnia bezpłatne badania konsultacyjne z zakresu kardiologii, urologii,
diabetologii, endokrynologii. Okulista przyjmuje prywatnie. Jeżeli będą większe pieniądze
z NFZ to może będą chętni do pracy w naszym Zespole. Obecnie za tak małą stawkę
nikt nie chce pracować. Lekarz stomatolog cały czas jest poszukiwany, bez skutku.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek zapytał, czy nasza miejscowa
służba zdrowia bierze udział w protestach, czy są w związku z tym problemy.
Dyrektor Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia – Joanna Forma w odpowiedzi
wskazała, iż pracownicy Zespołu włączają się w ogólnopolskie protesty, ale nie jest to
przez pacjentów odczuwalne.
Radny Dariusz Magacz uważa, że powinno się podjąć takie działania, aby do
naszego Zespołu wrócili mieszkańcy, którzy odeszli i zadeklarowani są w przychodniach
poza terenem naszej gminy. Będzie wówczas więcej środków i będą większe
możliwości zatrudnienia lekarzy.
Dyrektor Zespołu – Joanna Forma oświadczyła, iż są przesłanki, że pieniędzy
będzie więcej. Jeżeli tak się stanie, to lekarze będą zatrudniani.
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Z uwagi na brak chętnych do dalszej dyskusji, przewodniczący Rady Gminy
– Marceli Piekarek zamknął dyskusję w tym punkcie informując, że Rada Gminy przyjęła
sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za
I kwartał 2006 roku.
Punkt 5
Na wstępie tego punktu obrad kierownik Posterunku Policji w Moszczenicy Dariusz Czogała złożył sprawozdanie z bieżącej działalności począwszy od 1 lutego 2006
roku. Sprawozdanie to stanowi załącznik NR 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek otworzył dyskusję w tym
punkcie prosząc w pierwszej kolejności o opinie stałych komisji.
Zastępca przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Eugeniusz Lesiak poinformował, iż
komisja wysłuchała informacji i odniosła się do niej pozytywnie. Zaopiniowała ponadto
rodzaje pomocy dla miejscowego Posterunku, które usprawnią jego działalność operacyjną
i wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w gminie.
Komisja przyjęła stanowisko, aby w miarę istniejących możliwości prawnych dokonać
zakupu faksu i drukarki komputerowej wraz z oprogramowaniem, podjąć działania
zmierzające do zapewnienia mieszkania dla rodziny policjantów, przez co zmniejszyłyby
się obecne braki kadrowe oraz sfinansować etat obsługi biurowej.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek podkreślił,
iż władze
samorządowe gminy Moszczenica podejmą działania zmierzające do zapewnienia pomocy
miejscowej policji, aby społeczeństwo nasze było bezpieczne.
Radna Mariola Woźniakowska w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu
i Finansów oświadczyła, iż opinia komisji do przedłożonej informacji jest pozytywna.
Komisja popiera również wnioski zgłoszone przez Komisję Bezpieczeństwa Publicznego,
Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu –
Grażyna Wojna nadmieniła, iż komisja pozytywnie przyjęła informację o bieżącej
działalności Posterunku Policji w Moszczenicy, który jest obecnie jednostką
samodzielną, pozostającą na własnym rozrachunku i obsługuje teren naszej gminy oraz
gminy Czarnocin. Komisja zapoznała się następnie z potrzebami miejscowego Posterunku.
Odniosła się do tych problemów pozytywnie i postanowiła, że będzie wspierać działania
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów zmierzające do
poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie naszej gminy.
Ponadto radna zadała pytanie na temat przestępczości, wybryków chuligańskich i problemów
narkotykowych w placówkach szkolnych. Pytała, czy dzieci w szkołach są bezpieczne.
Radny Eugeniusz Król zwrócił uwagę, iż w ostatnim okresie czasu przez
wieś Rękoraj znacznie nasilił się ruch pojazdów. Pojazdy poruszają się z bardzo dużą
prędkością. Prosił, aby coś z tym zrobić, gdyż jest to niebezpieczne dla mieszkańców
tej wsi.
Radna Mariola Woźniakowska pytała, które tereny w gminie Moszczenica są
najbardziej niebezpieczne.
Mieszkanka wsi Gajkowice – Zofia Niewiadomska zgłosiła potrzebę objęcia
nadzorem policyjnym terenu poczekalni PKP w Moszczenicy.
Radna Grażyna Wojna zwróciła uwagę na niebezpieczny punkt w rejonie
sklepu „Jedynka” i przystanku autobusowego, gdzie grupuje się młodzież i zdarzają się
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różne incydenty. Nadmieniła, iż podobnie jest w rejonie przystanku autobusowego przy
ulicy Dworcowej.
Radny Eugeniusz Lesiak wskazał, iż zweryfikowanie uchwały Rady Gminy
o usytuowaniu punktów sprzedaży napojów alkoholowych mogłoby mieć w pewnym
stopniu wpływ na stan bezpieczeństwa publicznego. Sugerował niezwłoczne podjęcie
debaty i zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek uważa, że jest to na pewno
temat do dyskusji. Ma jednak wątpliwości, czy ewentualna likwidacja punktów sprzedaży
napojów alkoholowych przyniesie oczekiwany skutek.
Wójt Gminy – Bogusław Lech stwierdził, iż praca miejscowego Posterunku
Policji nie jest łatwa. Braki kadrowe są ewidentnie widoczne i szans na polepszenie tego
stanu
w najbliższym czasie raczej nie ma. Nie ma też szans na dosprzętowienie Posterunku
z budżetu Komendy Miejskiej Policji. W związku z tym p. Wójt proponuje, aby sugestie
zgłoszone przez Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska były w najbliższym czasie pozytywnie rozpoznane
i wspomogły działanie Posterunku Policji w Moszczenicy. Pan Wójt uważa, że na miarę
możliwości jakimi dysponuje nasz Posterunek, to zadania swoje realizuje on prawidłowo.
Kierownik Posterunku Policji w Moszczenicy – Dariusz Czogała stwierdził, iż
narkotyki na terenie gminy Moszczenica są. Były sprawy karne. Swego czasu ujawniona
była amfetamina w gimnazjum. Są sygnały również o tym, że na terenie innych szkół
pojawiają się narkotyki. Współpraca społeczeństwa z policją musi być jednak większa.
Bez tego praca policji nie będzie efektywna. Policjanci w miarę możliwości biorą udział
w spotkaniach z młodzieżą szkolną. Oczekiwania w tej mierze są jednak dużo większe,
ale z powodu braków kadrowych ich pełna realizacja nie jest możliwa, chociaż trzeba
przyznać, że efekty takich spotkań są bardzo pozytywne.
Fakty grupowania się młodzieży bądź spożywania alkoholu w miejscach publicznych
powinny być również do policji zgłaszane, gdyż sama policja nie zawsze może wszystko
wychwycić.
W sprawie nieprzestrzegania prędkości p. kierownik Posterunku proponował,
aby
wystosować konkretne pismo do Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
w Piotrkowie Trybunalskim, gdyż policjanci miejscowego Posterunku nie mają ani sprzętu
ani uprawnień do kontroli kierujących pojazdami.
Następnie p. kierownik Posterunku wskazał tereny, gdzie występuje największe zagrożenie.
Nadmienił, iż w Moszczenicy jest to przede wszystkim ciąg od sklepu „Jedynka” do
skrzyżowania przy Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Moszczenicy.
Rejon tego sklepu wraz z „bunkrem” i wiatą przystankową jest nieciekawą wizytówką.
Należałoby podjąć działania zmierzające do rozbiórki tych obiektów, aby nie stwarzać
warunków do spożywania alkoholu w tych miejscach. Zagrożenie występuje również
w Michałowie i Jarostach (duża ilość kradzieży i włamań).
Kierownik Posterunku ponadto przyznał, iż prewencja w Posterunku, z uwagi na braki
kadrowe, też wygląda źle. Ogólnie w kraju występują poważne braki finansowe
i dlatego w najbliższym czasie nie ma co się spodziewać, że stany etatowe zostaną
uzupełnione. Najważniejszą sprawą, w związku z przychylnością samorządu, jest
doposażenie Posterunku w brakujący sprzęt, co wpłynie na zwiększenie poziomu
wykonywanej pracy.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek podziękował p. Kierownikowi
Posterunku za przybycie. Życzył mu owocnej pracy oraz dobrej współpracy
z podwładnymi, gdyż od tego zależeć będzie bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców
gminy Moszczenica.
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Kierownik Posterunku Policji w Moszczenicy – Dariusz Czogała zapewnił, iż
w miarę posiadanych możliwości będzie się starał, aby bezpieczeństwo było coraz lepsze.
Punkt 6
Informację o stanie ochrony przeciwpożarowej w Gminie Moszczenica w 2005
roku przedstawił inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy - Ryszard
Górnisiewicz. Informacja ta stanowi załącznik NR 5 do niniejszego protokołu.
Ponadto p. inspektor wskazał na obowiązki samorządu wobec stowarzyszeń jakimi są
ochotnicze straże pożarne, które są zawarte w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpożarowej. Zacytował treść art. 26, 28 i 32 tej ustawy. Poinformował
również, iż praktycznie po raz pierwszy (gdyż nie ma na tą okoliczność wcześniejszych
dokumentów) zorganizował okresowe badania lekarskie, albowiem dotychczasowe badania
lekarskie wykonywane były przez lekarzy do tego nieuprawnionych. W roku 2005
zorganizowane zostały badania dla 141 strażaków, a na dzień dzisiejszy przebadanych
jest 221 strażaków.
Następnie p. inspektor wskazał warunki jakie należy spełnić do indywidualnego
ubezpieczenia strażaków. Nadmienił, iż obecnie (od 1 marca 2006r.) takim ubezpieczeniem
objętych zostało 144 strażaków z 10 jednostek, które powołały jednostki operacyjnotechniczne. Ponadto każda jednostka objęta jest ubezpieczeniem zbiorowym.
Podziękował następnie radnym za zwiększenie w budżecie gminy w roku 2005 środków na
ochronę przeciwpożarową, które wykorzystane zostały na zakup sprzętu i umundurowania.
Wnioskował o podwyższenie środków w tym dziale również w roku bieżącym.
Przedstawił ponadto wysokość stałych rocznych kosztów utrzymania jednostek ochotniczych
straży pożarnych funkcjonujących na terenie naszej gminy (45 -50 tys. zł, nie włączając
kosztów paliwa, ekwiwalentów itp.).
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek otwierając dyskusję w tym
punkcie podkreślił,
iż informacja
została przygotowana w sposób profesjonalny
i przejrzysty. Poprosił następnie o przedłożenie informacji na temat zabezpieczenia
operacyjno-statutowego w jednostkach ochotniczych straży pożarnych.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
– Eugeniusz Lesiak na wstępie wyjaśnił, iż Gminny Związek działa na podstawie statutu,
który został zatwierdzony dla Zarządu Głównego i ma osobowość prawną. Ponadto
wskazał, że jest również statutowa możliwość utworzenia samodzielnych oddziałów
gminnych związku na podstawie decyzji Zarządu Głównego albo w ten sposób, że Oddział
Zarządu Gminnego sam podejmie uchwałę o podjęciu działań w celu zarejestrowania
w Sądzie Rejestrowym.
Następnie poinformował, że według stanu na dzień dzisiejszy w Oddziale Gminnym
Związku OSP RP
istnieje 15 jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym jedna
jednostka zakładowa. Jednostka ta ma podobny statut jak Związek Gminny. Chodzi
o jednostkę ochotniczej straży pożarnej, która została powołana w „Zamatexie”. Na to
dokumenty są. Zanim jednostka ta została przyjęta na poprzednim Zjeździe, to były
zbierane opinie osób wiarygodnych w tej dziedzinie na temat prawnych podstaw przyjęcia
tej jednostki. W dokumentach istnieje na przykład zestawienie zbiorcze jednostek i jest tam
podane, ile jednostek zakładowych na terenie poszczególnych gmin jest. U nas jest jedna.
Jeżeli wystąpią jakieś wątpliwości w tym zakresie, to będzie je rozstrzygał Sąd.
Następnie p. prezes powtórzył, iż na dzień dzisiejszy jest 15 jednostek Wszystkie swoją
działalność statutową prowadzą prawidłowo, a niektóre nawet bardzo dobrze. Działalność
statutowa jest jak gdyby fundamentem działalności operacyjnej. Praktycznie 14 jednostek,
które są na terenie naszej gminy jest gotowych do akcji w każdej chwili, w miarę potrzeb.
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Potrzeby określa plan bojowy, a wskazuje daną potrzebę w zasadzie Dział Operacyjny
Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.
Rejestracja jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gazomi Nowej w Krajowym Rejestrze
Sądowym została już zakończona. Pozostały jeszcze do zarejestrowania jednostki:
w Kosowie i Gościmowicach Drugich. Jest to bardzo dobry wynik. Sukcesem jest również
to, że żadna jednostka nie została zlikwidowana. Działalność się rozwija. Jest duży
napływ młodzieży. Głównym sukcesem jest natomiast to, że straże są stowarzyszeniem
niezależnym politycznie.
Następnie p. prezes zapewnił, że w latach poprzednich strażacy również mieli
przeprowadzane badania tylko z tą różnicą, że były one bezpłatne. Pan doktor Migus
miał uprawnienia i badania przeprowadzał darmowo. Dokumentacja na pewno była.
Na koniec swojej wypowiedzi podziękował wszystkim za współpracę, a szczególnie
p. Wójtowi za to, że dowartościował również te jednostki ochotniczych straży pożarnych,
które w latach poprzednich były zapomniane.
Następnie radny Eugeniusz Lesiak w imieniu Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska stwierdził, iż
komisja bardzo szczegółowo omówiła przedłożoną informację o stanie ochrony
przeciwpożarowej w gminie Moszczenica w roku 2005, przyjęła ją przy 4 głosach „za’,
bez „przeciwnych” i „wstrzymujących się” stwierdzając jednocześnie, że stan zabezpieczenia
przeciwpożarowego w gminie jest właściwy.
Radna Mariola Woźniakowska w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu
i Finansów wskazała, iż komisja zapoznała się z informacją i wydała w tym temacie
opinię pozytywną.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu –
Grażyna Wojna oświadczyła, iż komisja zapoznała się z przekazaną informacją.
Stwierdzono, że jest ona bardzo dokładna, rzetelna i zawiera wszystko, o czym radni
powinni wiedzieć. Ponadto zwróciła uwagę, że szczególnie w ostatnich latach działalność
jednostek ochotniczych straży pożarnych jest pozytywna dzięki dobrej współpracy
z Wójtem Gminy i władzami nadrzędnymi. Podziękowała wszystkim osobom, które
w taki sposób widzą duże społeczne zaangażowanie członków tych stowarzyszeń.
Członkowie ochotniczych straży pożarnych nie tylko wypełniają zadania statutowe ale
uczestniczą również w rozwijaniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu. Prowadzą
działalność kulturalną i oświatową. Działania te dotyczą nie tylko członków czynnych ale
również środowiska, w którym jednostka funkcjonuje. Informacja została przyjęta przez
komisję pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek zwrócił uwagę, iż jednostki
ochotniczych straży pożarnych to takie organizacje, które zawsze były i nadal są
najbardziej patriotyczne i polskie. Bez względu na różne zawirowania w historii naszej
ojczyzny, organizacje te nigdy nie poddały się, kontynuowały swoją działalność
i zawsze służyły ludziom. Jest to wizytówka naszej polskości.
Następnie p. przewodniczący zapytał o status prawny wspomnianej zakładowej jednostki
straży.
Wójt Gminy – Bogusław Lech oświadczył, że na tą chwilę oficjalnie nic nie
wie na temat straży zakładowej. Uważa, że jest to straż prywatna zakładu.
Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej – Ryszard Górnisiewicz poinformował,
iż wcześniej też o tej jednostce nic nie wiedział. Siedem dni temu
został mu
udostępniony protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Nazewnictwo jednostki
określone
w przekazanym dokumencie jest niezgodne z ustawą. Ustawa nie dopuszcza tworzenia
ochotniczych zakładowych straży pożarnych. Ponadto w protokole została zawarta
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informacja, że organizacja ta zarejestrowana jest w rejestrze stowarzyszeń w 1992 roku
w Sądzie Wojewódzkim w Piotrkowie Tryb. Obecnie jest obowiązek rejestracji
stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym i tylko taka rejestracja nadaje danemu
stowarzyszeniu osobowość prawną, co z kolei wiąże się z tym, że taka jednostka może
być reprezentowana na zewnątrz jak i również może uzyskiwać dofinansowanie ze
Związku. W Starostwie Powiatowym, u pracownika który ma nadzór nad stowarzyszeniami,
nie ma żadnych materiałów dotyczących tej jednostki zakładowej. Ponadto we wszystkich
materiałach sprawozdawczo-wyborczych z kampanii, która zakończyła się
w miesiącu marcu, nie ma dokumentów dotyczących tej jednostki (sprawozdanie finansowe,
plan działania, lista obecności itd.).
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
– Eugeniusz Lesiak przyznał, że w momencie złożenia dokumentów przez p. Majchrzaka
miał takie same wątpliwości, o których mówili jego przedmówcy. Wątpliwości zostały
jednak rozwiane, gdy Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego p. Sachrajda potwierdził
jednoznacznie, że zakładowa straż pożarna może być przyjęta jako ochotnicza straż
pożarna. Ostatecznie zdecydują jednak o tym delegaci na Zjazd Gminny, który odbędzie
się 1 lipca br.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek w podsumowaniu dyskusji
stwierdził, iż ochrona przeciwpożarowa w Gminie Moszczenica jest na bardzo wysokim
poziomie.
Punkt 7
Na wstępie tego punktu obecni na sesji, na wniosek przewodniczącego Rady
– Marcelego Piekarka, chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego Wiesława Gajzlera
- zasłużonego działacza sportowego, przewodniczącego Rady Powiatu Ludowych Zespołów
Sportowych oraz Rady Gminnej Ludowych Zespołów Sportowych.
Następnie przewodniczący Rady Gminy powitał przedstawicieli klubów i organizacji
sportowych przybyłych na dzisiejszą sesję. Nadmienił, iż radni otrzymali szczegółowe
informacje na temat działalności sportowej prowadzonej na terenie gminy, które stanowią
również załącznik NR 6 do niniejszego protokołu.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji Rady o opinie w odniesieniu do
tematu omawianego w tym punkcie obrad.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
– Grażyna Wojna oświadczyła, iż komisja zapoznała się z informacjami złożonymi przez:
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Włókniarz” w Moszczenicy, Ludowy Klub Sportowy
„Pionier” w Babach, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Moszczenicy, Wędkarski
Klub Sportowy „Kiełbik” w Moszczenicy oraz Ligę Obrony Kraju Koło Gminne
w Moszczenicy. Działalność sportowa została oceniona przez komisję bardzo pozytywnie.
Cieszą starania działaczy sportowych o rozwój sportu i rekreacji. Cieszą również osiągane
wyniki i awanse. Każda organizacja sportowa w miarę swoich możliwości rozwija się i ma
osiągnięcia. W związku z powyższym komisja wnioskuje o wyasygnowanie dodatkowych
środków finansowych z budżetu gminy bądź przyjęcie innej formy wynagradzania organizacji
sportowych za pracę oraz wyniki.
Radna Mariola Woźniakowska w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu
i Finansów poinformowała, iż opinia komisji na temat działalności sportowej w gminie jest
pozytywna. Organizacje sportowe prawidłowo rozliczyły się z przyznanych dotacji. Na
posiedzeniu komisji p. Wójt wspominał również o inicjatywie budowy Regionalnego
Centrum Sportu w Moszczenicy. Komisja poprosiła p. Wójta o przedstawienie bardziej
szczegółowych informacji na temat finansowania tej inwestycji ze środków unijnych oraz jej
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całkowitego kosztu. Zaproponowała jednocześnie, aby do tematu tego wrócić
w miesiącu sierpniu br. przy rozpatrywaniu sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze
2006 roku.
Zastępca przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Eugeniusz Lesiak oświadczył, iż
komisja oceniła działalność sportową bardzo pozytywnie. Odnośnie budowy centrum
sportowego komisja wyrażała obawy o koszty budowy oraz koszty utrzymania tego
obiektu w przyszłości. Komisja, bez głosów przeciwnych, jest za kontynuowaniem tej
budowy, ale pewne wątpliwości w tym temacie są. Przede wszystkim należałoby
odpowiednio wcześniej jednoznacznie określić koszty budowy oraz zwrócić uwagę na
przyszłościowe koszty związane z eksploatacją tego obiektu.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek uznał, iż najbardziej rozsądną
propozycję w odniesieniu do kwestii budowy Regionalnego Centrum Rekreacyjno
– Sportowego zgłosiła Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.
Z wnioskiem tej komisji zgodził się również p. Wójt. Miesiąc sierpień nie będzie
terminem odległym i nie będzie kolidował z terminem złożenia wniosku o dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej.
Wójt Gminy – Bogusław Lech oświadczył, iż osobiście jest bardzo zadowolony
z działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe na terenie naszej gminy. Środki
finansowe przekazywane na funkcjonowanie sportu dają odzwierciedlenie w tym, co robią
kluby. Obiekty sportowe cały czas są wykorzystywane, cały czas coś się na nich dzieje.
Dodał, iż sukcesy są tym co działa w sporcie, ale generalnie nie zależy nam na
ogromnych sukcesach. Chodzi głównie o to, aby dzieci i młodzież oraz dorośli mieli
gdzie sport uprawiać i mieli gdzie sprawdzić swoje umiejętności sportowe.
Następnie p. Wójt wskazał, iż na szczególne wyróżnienie zasługuje klub
działający w zakresie tenisa stołowego tj. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy. To co się
dzieje w tym klubie przerasta najśmielsze oczekiwania. Działalność, która na początku
była skupiona wokół uczniów szkoły podstawowej przekształciła się w drużynę sportową,
która walczyła już o wejście do I ligi tenisa stołowego w kategorii kobiet.
Drugim osiągnięciem w zakresie współzawodnictwa sportowego jest awans
drużyny seniorów Klubu Sportowego „Włókniarz” do klasy okręgowej. Z tego powodu
obecnie jest możliwość obejrzenia zespołów grających na nieco wyższym poziomie. To
cieszy.
Godne uwagi jest również funkcjonowanie Klubu „Pionier”, ale bardziej w
zakresie działalności LZS-owej. Są tam drużyny, które działają w takich kategoriach
wiekowych czy oldboyowych, że w sumie jest to ciekawa rywalizacja. W zakresie
rozgrywek rangi wojewódzkiej zawodnicy ci zawsze mają swoje sukcesy.
Wędkarski Klub Sportowy „Kiełbik” jest nowym Klubem działającym na naszym
terenie, który ma uprawiać tylko i wyłącznie wędkarstwo sportowe w zakresie spinningu.
Poza tym ma propagować postawy sportowo-wędkarskie, głównie u dzieci i młodzieży.
Działalność Klubu LOK działającego w zakresie strzelectwa sportowego,
pneumatycznego również cieszy się dużym zainteresowaniem i popularnością na terenie
naszej gminy.
Następnie p. Wójt nawiązał do koncepcji powstania w Moszczenicy przy ulicy
Spacerowej dużego kompleksu sportowego. Osobiście uważa, że jest to temat
przyszłościowy i nie powinno się z tym zwlekać. Decyzja, która powinna zapaść już lada
moment w tej kwestii, wiąże nas z pewnymi dalszymi krokami na lata następne. To co
niebawem zostanie przez nas zaopiniowane i powzięta decyzja w tej materii, może mieć taki
rezultat, że budowa tego kompleksu ruszy już w 2008 roku, a już w 2010 roku obiekt
może być oddany do użytku. Wszyscy radni zostali poinformowani, że rzeczywiście bez
ubiegania się o środki unijne sami sobie w tej materii nie poradzimy.
Jest jednak
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zapewnienie chociażby ze strony naszego rządu i samorządu województwa, który będzie
dysponował zdecydowanie większą kwotą, że tego typu przedsięwzięcia będą wspierane
z budżetu Unii Europejskiej. Na razie wysokości kwot, jakie zostaną przyznane na
inwestycje centralne, a jakie na inwestycje lokalne,
nie są znane. Województwo
samorządowe przygotowało wstępną koncepcję, która była przedmiotem uzgadniania na
spotkaniach podregionów. Były uzgodnione cele działania, w których to celach obiekty
tego typu również mogą być realizowane.
Prezes Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Moszczenicy –Andrzej
Nitek na wstępie swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na bieżącą pracę szkoleniową w
Klubie. Wskazał na duże zainteresowanie tenisem stołowym wśród dzieci i młodzieży
szkolnej. Poinformował o ostatnich osiągnięciach. Podziękował wszystkim za pomoc,
wsparcie
i współpracę, a na ręce przewodniczącego Rady Gminy złożył puchar, który otrzymały
zawodniczki Klubu za zajęcie II miejsca w Półfinale Pucharu Polski w Tenisie Stołowym.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek w imieniu Rady Gminy oraz
swoim własnym złożył serdeczne gratulacje z tytułu osiągnięcia tak wspaniałych wyników
i jednocześnie życzył podobnych osiągnięć w przyszłości.
Prezes Koła Gminnego Ligi Obrony Kraju w
Moszczenicy – Wiesław
Mierzejewski poinformował, iż Koło stara się realizować plan zadań przyjęty na rok
bieżący. Członkowie Koła uczestniczą w zawodach strzeleckich organizowanych na
szczeblu powiatowym, zajmując w nich czołowe miejsca. Uczestniczą ponadto w festynach
organizowanych na terenie gminy promując strzelectwo sportowe. Koło organizuje również
konkursy strzeleckie z broni pneumatycznej w szkołach. Planuje się też rozszerzenie
działalności poprzez zbudowanie strzelnicy na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka
z o.o. w Moszczenicy.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek gratulował wspaniałych
osiągnięć i życzył wszystkiego dobrego w przyszłości.
Radny Sylwester Adamus zwrócił uwagę na duże zaangażowanie władz Klubu
„Pionier” Baby w pozyskiwanie pieniędzy od sponsorów. Nadmienił jednocześnie, że Klub
w ramach własnych środków dokonuje modernizacji obiektu sportowego i znajdującego się
na nim budynku. Mieszkańcy Bab i miejscowości sąsiednich również wspierają działalność
tego Klubu.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek gratulował takich postaw.
Następnie zaproponował przegłosowanie wniosku zgłoszonego przez Komisję Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
– Grażyna Wojna przypomniała, iż komisja wnioskuje o wyasygnowanie dodatkowych
środków z budżetu gminy na nagradzanie organizacji sportowych za pracę oraz osiągane
wyniki, w myśl obowiązujących przepisów prawnych.
W głosowaniu jawnym wniosek ten przy 10 głosach „za”, bez „przeciwnych”
i „wstrzymujących się” został przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek zamknął dyskusję w tym
punkcie
i oświadczył, że Rada Gminy omówiła działalność sportową prowadzoną na terenie gminy
Moszczenica.
Punkt 8
Na wstępie tego punktu obrad Wójt Gminy – Bogusław Lech wyjaśnił, iż
mieszkaniec Kiełczówki,
który w 2000 roku
dokonał podziału swojej własnej
nieruchomości na działki o charakterze budowlanym i wydzielił odrębny pas gruntu na
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drogę dojazdową, która obecnie jest służebnością konieczną dojazdu do wydzielonych
nieruchomości, zwrócił się z wnioskiem, aby gmina wykupiła od niego ten pas gruntu
o szerokości 9 m, stanowiący drogę.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek zapytał o opinie stałych komisji
w tym temacie.
Radna Mariola Woźniakowska w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu
i Finansów poinformowała, iż komisja wyraziła opinię pozytywną z zaznaczeniem, aby
p. Wójt wynegocjował jak najkorzystniejszą dla budżetu gminy cenę za przedmiotowy
grunt.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu –
Grażyna Wojna oświadczyła, że opinia komisji jest pozytywna. Komisja również
wnioskowała o negocjacje zmierzające do zapłacenia za ten grunt ceny najbardziej
korzystnej dla gminy Moszczenica.
Zastępca przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Eugeniusz Lesiak wskazał, iż opinia
komisji w tym temacie jest pozytywna (jednogłośnie).
W wyniku głosowania jawnego „za” pozytywną opinią co do wykupu drogi
położonej w obrębie geodezyjnym Kiełczówka, z prośbą wynegocjowania ceny jak
najbardziej korzystnej dla gminy Moszczenica, wypowiedziało się 9 radnych, 1 radny był
„przeciwny”, głosów „wstrzymujących się” nie było.
Punkt 9
a)
Propozycje zmian w budżecie przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy – Anna
Kaźmierczak. Objaśnienia do zmian stanowią załącznik NR 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek poprosił o opinie stałych komisji
w tym temacie.
Radna Mariola Woźniakowska w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu
i Finansów oświadczyła, iż opinia komisji jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu –
Grażyna Wojna poinformowała, iż komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione
propozycje zmian budżetowych.
Zastępca przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Eugeniusz Lesiak nadmienił, iż
opinia komisji
w kwestii przedstawionych zmian budżetowych jest pozytywna.
Jednocześnie poinformował, iż radny Sylwester Adamus zgłosił wniosek o zakup dwóch
dodatkowych wiat, z prośbą o jego uwzględnienie w kolejnych zmianach budżetowych.
Radni nie podjęli dalszej dyskusji w tym punkcie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Mieczysław Wieczorek odczytał projekt
uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
W głosowaniu jawnym Uchwała NR XLIV/288/2006 w sprawie jak wyżej przy
10 głosach „za”, bez „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została podjęta i stanowi
załącznik NR 8 do niniejszego protokołu.
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b)
Następnie Wójt Gminy – Bogusław Lech wyjaśnił, iż podjęta na poprzedniej sesji
uchwała w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli została zakwestionowana
przez nadzór prawny Wojewody. Zgodnie z sugestiami nadzoru wprowadzono stosowne
poprawki, które zawiera przedstawiony projekt uchwały zmieniającej. Pan Wójt omówił
następnie wszystkie zmiany, jakie proponuje się do regulaminu wprowadzić. Dodał, iż
projekt tych zmian został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek poprosił o opinie stałych komisji
w tym punkcie.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
– Grażyna Wojna oświadczyła, iż komisja miała wątpliwości do niektórych zmienionych
zapisów
w treści regulaminu. Jednak w związku z tym, że opinia Związku
Nauczycielstwa Polskiego i innych organów jest pozytywna, Komisja również
pozytywnie odniosła się do przedłożonego projektu uchwały.
Radna Mariola Woźniakowska w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu
i Finansów oświadczyła, iż opinia komisji jest pozytywna.
Zastępca przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Eugeniusz Lesiak poinformował, iż
komisja wyraziła pozytywną opinię w odniesieniu do proponowanych zmian w regulaminie.
Radny Dariusz Magacz był zainteresowany, co będzie z przyznawaniem
nagród dla nauczycieli w tych szkołach, gdzie nie ma organizacji związkowej. Skąd
wtedy uzyskać wymaganą w regulaminie opinię.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Babach - Maria Bylinka uważa, że
skoro nauczyciel nie należy do żadnej organizacji związkowej, to dlaczego jakaś
organizacja, która nawet go nie zna, ma go reprezentować i wydawać w jego sprawie
opinię.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Moszczenicy – Agnieszka Daleszczyk
uważa, że nagrody nauczycielom przyznaje dyrektor i nie ma znaczenia, czy opinia
związków jest pozytywna, czy negatywna. Opinia musi być, ale nie jest ona dla dyrektora
wiążąca.
Radni nie podjęli dalszej dyskusji w tym punkcie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Mieczysław Wieczorek odczytał projekt
uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/271/2006.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
W wyniku głosowania jawnego Uchwała NR XLIV/289/2006 w sprawie jak
wyżej przy 10 głosach „za”, bez „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została podjęta i
stanowi załącznik NR 9 do niniejszego protokołu.
c)
Następnie Wójt Gminy – Bogusław Lech przypomniał, iż na poprzedniej sesji
podjęta została uchwała o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb
zorganizowania terenu pod działalność hotelowo-gastronomiczną w Srocku. Plan zakłada
powstanie tego kompleksu na terenie, który jest określony w załączniku do tejże uchwały.
Teren ten różni się jednak od terenu zaznaczonego w uchwale intencyjnej, która
skutkowała rozpoczęciem prac nad opracowaniem miejscowego planu i w związku
z tym pierwotną uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu należało zmienić.
Przewodniczący Rady Gminy - Marceli Piekarek zwrócił uwagę, że tak długie
procedury związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego
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i kwestionowanie czasem nieistotnych rzeczy powoduje to, że tracimy inwestorów.
Następnie poprosił o stanowiska stałych komisji w odniesieniu do tematu omawianego
w tym punkcie obrad.
Radna Mariola Woźniakowska w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Finansów oświadczyła, iż opinia komisji jest pozytywna.
Zastępca przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Eugeniusz Lesiak poinformował, iż
komisja wyraziła w tej kwestii opinię pozytywną.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu –
Grażyna Wojna wskazała, iż komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony w tym punkcie
projekt uchwały.
Radni nie podjęli dalszej dyskusji w tym punkcie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Mieczysław Wieczorek odczytał projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu we wsi Srock
Rządowy.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
W wyniku głosowania jawnego Uchwała NR XLIV/290/2006 w sprawie jak
wyżej przy 10 głosach „za”, bez „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została podjęta i
stanowi załącznik NR 10 do niniejszego protokołu.
Punkt

10

Odpowiedzi na interpelacje nie było, gdyż na poprzedniej sesji radni nie zgłosili
żadnych interpelacji. Radni nie złożyli również nowych interpelacji.
Następnie przystąpiono do dalszej części tego punktu tj. do zapytań radnych.
Radny Mieczysław Wieczorek był zainteresowany na jakim
etapie jest
uruchomienie internetu, gdyż
sprawa ta trwa już zbyt długo.
Ponadto radny
wnioskował, aby na najbardziej zniszczonym odcinku ulicy Spacerowej położyć warstwę
asfaltu, gdyż łatanie ubytków nie przynosi oczekiwanego efektu.
Radna Agnieszka Janiec zwróciła uwagę, iż w Raciborowicach za koleją
odcinek drogi o długości około 150 mb do granic naszej gminy posiada fatalną
nawierzchnię. Radna wnosi, aby zostało to porządnie naprawione w taki sposób, jak
odcinek wykonany w roku poprzednim.
Punkt 11
Na wstępie tego punktu obrad przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek
poinformował radnych, iż nadzór prawny Wojewody wszczął postępowanie nadzorcze
w stosunku do uchwały podjętej na poprzedniej sesji, która dotyczyła zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Moszczenica. Dodał, iż była
to bardzo korzystna sprawa dotycząca rozwoju gospodarczego naszej gminy. Zgłosił się
bowiem potężny inwestor, który chciał u nas zainwestować bardzo duże pieniądze. Jednym
z warunków było jednak to, aby na tym terenie plan przestrzennego zagospodarowania
dopuszczał zabudowę wysoką do około 40 m. Ponad 1 rok trwały procedury zmierzające
do dokonania takiej zmiany. Obecnie okazało się, że uchwała została zakwestionowana
i wszystko znów odłoży się w czasie. Nie wiadomo, czy inwestor
z tego powodu nie zrezygnuje z inwestowania na naszym terenie.
Następnie przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Kapeli „Tkacze” (kierowane do
wiadomości Rady Gminy) o rozważenie możliwości podjęcia decyzji w sprawie stałego
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wynagrodzenia dla członków Kapeli za prowadzoną działalność folklorystyczną na rzecz
Gminy Moszczenica.
Wójt Gminy – Bogusław Lech oświadczył, iż również otrzymał takie samo
pismo. Przyznał, iż doskonale wie jakie są osiągnięcia Kapeli „Tkacze i absolutnie ich nie
kwestionuje. Sprawa zawarta w piśmie leży natomiast w gestii dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury, gdyż pod jego auspicjami działają wszystkie grupy artystyczne. Wiadomo
doskonale w jaki sposób obecnie angażowane są środki finansowe bezpośrednio na dom
kultury. Trwają tam ogromne inwestycje. Generalnie sprawę tą ma natomiast pilotować
dyrektor Ośrodka, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie tej instytucji kultury. Jeżeli
wygospodaruje on kwotę pieniężną pochodzącą z dotacji gminnych, służących do obsługi
GOK-u, to p. Wójt nie będzie miał nic przeciwko temu, ale reguły finansowe i zasady
przyznawania ewentualnych pieniędzy dla członków zespołów muszą być określone przez
dyrektora.
Członek Kapeli „Tkacze” - Czesław Matera stwierdził, iż dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury powiedział, iż na taki cel nie ma środków i nic z tego nie będzie.
Wójt Gminy – Bogusław Lech przyznał, iż wystąpienie o wynagrodzenia
w obecnym czasie nie jest chyba do końca właściwe. W obiekcie Ośrodka trwają teraz prace
remontowe i być może dopiero po ich zakończeniu dyrektor do kwestii wnoszonych przez
członków Kapeli wróci.
Radna Grażyna Wojna uważa, że za gospodarowanie środkami w Gminnym,
Ośrodku Kultury odpowiedzialny jest dyrektor i Rada Gminy nie ma na to wpływu.
Radny Mieczysław Wieczorek mając na względzie wielkość środków, jakimi
dysponuje Gminny Ośrodek Kultury jest przekonany, że pieniędzy dla Kapeli nie będzie
i nie ma co się oszukiwać. Uważa, że jeżeli chce się ten problem załatwić, to w bieżącym
roku należałoby z budżetu gminy z działu „Promocja gminy” przeznaczyć na ten cel pewną
pulę środków, a w roku przyszłym odpowiednio zwiększyć dotację dla Gminnego Ośrodka
Kultury.
Wójt Gminy – Bogusław Lech zwrócił uwagę, iż dyrektor Gminnego Ośrodka
ma pewne zamierzenia, cele, własne spojrzenie na sprawy i nie można się do tego mieszać.
Pieniądze przekazywane na działalność Ośrodka nie są wcale takie małe.
Radny Mieczysław Wieczorek ma obawy, aby nie doszło do takiej sytuacji, że
po remoncie domu kultury nie będzie Kapeli i nie będzie z kim jeździć i promować
gminy.
Wójt Gminy – Bogusław Lech jeszcze raz podkreślił, iż nie jest przeciwny
żądaniu przedstawionemu w piśmie. Kapela „Tkacze” nie jest jednak jedynym zespołem
działającym w domu kultury. Za chwilę przyjdą inni. Nad tym trzeba się zastanowić
i pozwolić p. dyrektorowi pomyśleć nad rozwiązaniem tej sprawy.
Radny Dariusz Magacz poparł stanowisko p. Wójta. Uważa, że pismo to
powinno być skierowane do dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Wójt Gminy może
jedynie, na wniosek dyrektora, zwiększyć kwotę dotacji, jeżeli będzie taka konieczność.
Członek Kapeli „Tkacze” - Czesław Matera stwierdził, że w innych gminach
jest tak, że członkowie kapeli otrzymują wynagrodzenie z budżetu gminy, od Wójta
Gminy, a nie z budżetu domu kultury, gdyż reprezentują gminę a nie dom kultury.
Skarbnik Gminy – Anna Kaźmierczak potwierdziła, że kwestie wynagradzania
lub nagradzania leżą tylko i wyłącznie w gestii dyrektora Ośrodka.
Zastępca Wójta – Katarzyna Bąbol odczytała wyjaśnienia na temat
przeklasyfikowywania gruntów, które zostały przesłane faksem z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Łodzi.
Sołtys wsi Michałów – Wiesława Trocha wnioskowała o zorganizowanie
spotkania
z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
celu
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jednoznacznego wyjaśnienia tych kwestii, gdyż dotychczasowe informacje przekazywane na
ten temat są sprzeczne.
Pytała ponadto o sprawę modernizacji zakrętu w Michałowie, sprawę budowy odcinka
drogi oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek wyjaśnił, iż nasza gmina nie
może się jeszcze podłączyć do sieci kanalizacyjnej miasta Piotrkowa Trybunalskiego, gdyż
nie ma jeszcze wybudowanej kanalizacji w ulicy Michałowskiej.
Sołtys wsi Michałów – Wiesława Trocha prosiła następnie o interwencję w
sprawie żmij, których plaga występuje w Michałowie pod lasem. Podkreśliła, iż stanowią
one zagrożenie szczególnie dla dzieci, gdyż są to żmije jadowite.
Punkt 12
W tym punkcie posiedzenia przewodniczący Rady Gminy – Marceli Piekarek
dziękując wszystkim za miłą współpracę, zamknął obrady 44 sesji Rady Gminy
Moszczenica.
Protokolant
T. Jaros

