PROTOKÓŁ NR XXXI/2020
sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się
w dniu 17 listopada 2020 roku w Gminno – Szkolnej Hali Sportowej
im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy
Sesję rozpoczęto o godz. 915, zakończono o godz. 1050.
Ustawowy skład Rady – 15 radnych.
Obecnych na sesji było 12 radnych, tj. 80,00 %. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczył ponadto Wójt Gminy Marceli Piekarek, Skarbnik Gminy Anna
Kaźmierczak, Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Bogdan Rogalski oraz
Inspektor ds. Gospodarki Odpadami Jolanta Pietrzak. Lista obecności stanowi załącznik Nr 2
do niniejszego protokołu.
Punkt 1
Otwarcia sesji dokonała i obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Domańska, która stwierdziła, iż jest quorum i Rada Gminy Moszczenica w dniu
dzisiejszym jest władna do podejmowania uchwał.
Punkt 2
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska przedstawiła następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Opinia Prezesa Sądu Rejonowego w zakresie wykonywania prac przez skazanych oraz
informacje o podmiotach.
4. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za rok 2019.
5. Stawki podatku rolnego na rok 2021.
6. Informacja na temat stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg.
7. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031;
3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
4) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym;
5) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”;
6) określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu
rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica;
7) zmiany uchwały nr XXX/271/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października
2020 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Moszczenica na lata 2020-2025”;
8) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy
Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Gajkowice;
9) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy
Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Gajkowice;
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10) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy
Moszczenica nieruchomości gruntowej położonych w obrębie geodezyjnym
Moszczenica.
9. Zakończenie sesji.
Radni nie wnosili uwag do zaproponowanego porządku obrad, który następnie został
przyjęty.
Punkt 3
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska odczytała opinię Prezesa Sądu
Rejonowego w zakresie wykonywania prac przez skazanych oraz informacje o podmiotach.
Informacja w tym temacie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny Mieczysław Wieczorek zapytał ile skazanych wykonywało pracę społecznie
użyteczną i pracę w ramach kary ograniczenia wolności.
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego wyjaśnił, że skazani mają nakaz zgłosić się
i odpracować, w przypadku nieodpracowania sąd wymierza inną formę kary. Na dzień
dzisiejszy do obycia kary nie zgłosiła się żadna osoba. W roku 2019 był diametralny spadek
ilości osób uczestniczących w pracach społecznie-użytecznych, zgłosiło się maksymalnie
5 osób i nie odpracowali wszystkich godzin mających do odpracowania.
Z uwagi na brak innych głosów powyższa informacja została przyjęta.
Punkt 4
W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska odczytała pismo
Wojewody Łódzkiego o wynikach analizy oświadczenia majątkowego za rok 2019 Wójta
Gminy Marcelego Piekarka i Przewodniczącego Rady Gminy Małgorzaty Domańskiej.
W dalszej kolejności odczytała: pismo Urzędu Skarbowego w Piotrkowie
Trybunalskim o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2019; pismo
Przewodniczącego Rady Gminy o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok
2019; pismo Wójta Gminy Moszczenica o wynikach analizy oświadczeń majątkowych
pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy za rok
2019. Wszystkie wymienione wyżej pisma stanowią załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Radni nie podjęli dyskusji do tego punktu, wobec czego informacja została przyjęta.
Punkt 5
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, że stawki podatku rolnego zgodnie
z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. dla
osób posiadających gospodarstwo rolne na 2021 rok wynoszą 146,38 zł za 1 ha
przeliczeniowy, zaś dla osób nieposiadających gospodarstwo rolne 292,75 zł za ha fizyczny.
W 2020 roku stawka podatku rolnego dla osób posiadających gospodarstwo rolne
wynosiła 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy, zaś dla osób nieposiadających gospodarstwa
rolnego 292,30 zł za ha fizyczne.
Radni nie podjęli dyskusji w tymże punkcie.
Punkt 6
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Bogdan Rogalski powiadomił, że spółka na
dzień dzisiejszy przygotowana jest do akcji zima 2020/2021. Zakomunikował, że dysponują
następującym sprzętem: 5 pługów ciężkich, 2 pługi ciągnikowe półciężkie, 2 pługi małe
lekkie do odśnieżania poboczy czy chodników, 3 posypywarki na samochodach i jedna
ciągnikowa. Nadto posiadają ok. 25 ton soli i piasek.
Radny Wojciech Jarzębowski uważa, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest
odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Moszczenica przez
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Przedsiębiorstwo Komunalne. Nadto zapytał czy spółka będzie nadal kontynuować ośnieżanie
i posypywanie dróg powiatowych.
Prezes Bogdan Rogalski wyjaśnił, że porozumienie podpisuje Gmina Moszczenica,
spółka jest tylko wykonawcą.
Pan Wójt podziękował Prezesowi Przedsiębiorstwa Komunalnego za profesjonalne
zaangażowanie i przygotowania do akcji zima. W latach poprzednich nie było jakichkolwiek
skarg ze strony mieszkańców na opieszałość przy odśnieżaniu czy likwidacji gołoledzi.
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie, informacja została przyjęta.
Punkt 7
Pan Wójt nadmienił, że aktualnie prowadzone są następujące inwestycje: największa
inwestycja w historii Gminy Moszczenica „Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji
Moszczenickiej - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania
ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę”. Prace prowadzone są
zgodnie z harmonogramem, zostały rozstrzygnięte 4 części tego zadania, natomiast piąta
część została podzielona na 5 części, z których 4 zostały wybrane, natomiast 5 część została
unieważniona w związku z czym zostanie ogłoszony kolejny przetarg, co nie wpływa na
harmonogram prac związanych z całą przebudową gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
Dotychczas warunki atmosferyczne sprzyjają wykonywaniu prac.
Poinformował także o tym, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na budowę
odcinków sieci wodociągowych, który zależy od terminu otrzymania programu funkcjonalnoużytkowego (PFU). Będzie wykonywany wodociąg do Gazomi Nowej poprzez przedłużenie
istniejącego wodociągu, który jest od stacji uzdatniania wody poprzez ul. Spacerową,
Kosowską, Hodowlaną i przez całą Wolę Moszczenicką, następnie ul. Proszeńską do
miejscowości Gazomia Nowa. Przetarg zostanie połączony z dwoma łącznikami łączący
Gajkowice z Rękorajem i Rękoraj z Sierosławiem. We wszystkich wymienionych
miejscowościach będzie odpowiednie ciśnienie wody.
Następnie poinformował, że rozstrzygnięto przetarg i przystępują do budowy
kanalizacji w Moszczenicy ul. Cmentarna i przyległy teren do ul. Cmentarnej aż do granic
administracyjnych sołectwa Baby. Nadto poinformował, że wykonano awaryjne udrożnienie
istniejącej kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 716 – ul. Piotrkowskiej
w Moszczenicy na odcinku od młyna do rzeki. Nadto dodał, że w trakcie realizacji jest
wykonanie projektu technicznego dokumentacji w zakresie odwodnienia ulicy Gazomskiej.
Zakres prac będzie wykonywany w roku 2021. Wykonano łącznik Moszczenica – Wolbórz
poprzez Moszczenicę i Gazomie Nową –wykonano kolejny odcinek o długości 990 mb,
pozostały odcinek około 700-800m będzie wykonany w roku 2021. Do końca roku 2021
zostanie wykonana przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Srock – Podolin- Biskupia
Wola.
Obecnie termin wykonania robót na drogach gminnych w każdej chwili może zostać
przedłużony w związku z pandemią koronawirusa. Przebudowa ul. Gazomskiej przebiega
zgodnie z harmonogramem, termin wykonania inwestycji to 2021rok. Twa budowa drogi
gminnej w Raciborowicach, roboty wykonywane są zgodnie z haromonogramem, może także
nastąpić przedłużenie wykonania inwestycji. Nadto będzie przebudowywany zjazd z drogi
wojewódzkiej Nr 716 w ul. Wąską w Babach. Prowadzone są remonty następujących dróg
gminnych w: ul. Główna w Rakowie i ul. Wietrzna w Michałowie, Moszczenica ul.
Cmentarna, Kosów ul. Strażacka i Północna, Jarosty ul. Łąkowa oraz Michałów ul.
Słoneczna.
Na poprzednich sesjach informował, że złożono wniosek o dodatkowe środki
zewnętrzne na uzupełnienie wykonanego przez nas oświetlenia ulicznego. Jest to około 100
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lamp, aby we wszystkich miejscowościach naszej gminy nie było sytuacji, gdzie dana
miejscowość bądź ulica jest nieoświetlona.
Termin wykonania projektu technicznego zmiany sposobu użytkowania budynku po
byłym gimnazjum obejmujący zagospodarowanie budynku gimnazjum na potrzeby
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Honorowych
Dawców Krwi to rok 2020, a w roku następnym zostaną rozpoczęte prace. Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. w ramach swoich kompetencji wykonuje bieżące utrzymanie gminnych
obiektów użyteczności publicznej oraz remont, przebudowę bądź naprawy dróg, kanalizacji
bądź wodociągów. Przypomina, że Przedsiębiorstwo funkcjonuje w ramach powierzenia.
W dalszym ciągu wypowiedzi poinformował, że w dniu przedwczorajszym otrzymał
propozycję współpracy z łódzką firmą zajmującą się budową i eksploatacją farm
fotowoltaicznych, która chce wybudować fotowoltaikę na terenach nadających się do
rekultywacji bądź na terenach powyrobiskowych. Gmina jest właścicielem ok. 8 ha takich
gruntów, są to grunty po byłym wysypisku śmieci. Firma zainteresowana jest
wydzierżawieniem gruntu na 30 lat bądź jego zakupem. Zwraca się z prośbą do Rady Gminy
o zajęcie stanowiska w sprawie oferty.
Radny Zdzisław Sitek zapytał czy tereny po cegielni są gminne.
Pan Wójt w odpowiedzi wskazał, że część gruntów stanowiła i nadal stanowi własność
gminy Moszczenica, jest to wysypisko śmieci, którego część była eksploatowana, a druga
część, czyli wyrobisko było przygotowywane, ale nigdy nie zostało eksploatowane. Pozostałe
tereny w tamtym rejonie nie są własnością gminy.
Radny Jacek Kozakowski zapytał, czy na Parceli Podolin, gdzie powstają nowe
budynki mieszkalne również będzie oświetlenie uliczne. Ponadto zapytał o oświetlenie
w Dąbrówce oraz o termin rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach
Drugich.
Pan Wójt nadmienił, że przewidziano, aby nie znalazła się jakakolwiek nieoświetlona
ulica w gminie Moszczenica. Bardzo prosi o bezpośredni kontakt z Referatem Inwestycji
i Rozwoju lub zastępcą wójta Krzysztofem Jędrzejczykiem i zapoznanie się z rozszerzonym
projektem oświetlenia ulicznego. Nadto nadmienił, że określony jest harmonogram prac
budowy kanalizacji jednak prosi o kontakt w tejże sprawie także z Referatem Inwestycji i
Rozwoju Urzędu Gminy.
Radny Tadeusz Kowara nadmienił, że na jednej z poprzednich sesji zgłaszał problem
oświetlenia krzyżówki ul. Południowej w Srocku z drogą krajową Nr 91, gdzie jest bardzo
dużo wypadków. Pan Wójt wówczas powiedział, że skrzyżowanie zostanie oświetlone, jeżeli
będą na to środki. Zapytał p. Wójta czy nadal podtrzymuje wypowiedziane słowa.
Pan Wójt powtórzył, że w całej gminie rozszerzona zostanie inwestycja oświetlenia
ulicznego o 100 lamp. Prosi o zapoznanie się z projektem i wniesienia swoich uwag.
Radny Waldemar Banaszczyk zapytał czy jest możliwość zainstalowania farm
fotowoltaicznych na wysypisku śmieci, bo wie, że wysypisko nie jest eksploatowane.
Radny Henryk Jończyk dodał, że na ul. Południowej należy postawić dwa słupy
oświetleniowe. Nadto dodał, że od krzyża w Gościmowicach Pierwszych w kierunku
Gościmowice Drugie Powęziny miała być wykonana nakładka długości około 950m.
Pan Wójt nadmienił, że do końca kadencji zadanie zostanie wykonane.
Pan Wójt przedstawił ofertę, która jest następującej treści: „oferta dzierżawy terenów
po wyrobiskach, kopalniane tereny podlegające rekultywacji na budowę i eksploatację
elektrowni fotowoltaicznej”. Chce wiedzieć czy ma dyskutować w sprawie 30-letniej
dzierżawy gruntów, sprzedaży gruntów czy w ogóle zrezygnować z rozmowy. Prosi zatem
Radę Gminy o zajęcie stanowiska w tejże sprawie.
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Wszyscy radni obecni na sesji upoważnili p. Wójta do prowadzenia rozmów
w sprawie 30-letniej dzierżawy gruntu.
Pan Wójt podziękował za zajęcie stanowiska dotyczącego dzierżawy terenu. W tej
chwili wie, jaki charakter rozmowy ma z firmą prowadzić. Oferta jest złożona, teraz zostanie
zlecone rzeczoznawcy wykonanie wyceny dzierżawy na okres 30 lat ok 8 ha gruntów,
a następnie rozpocznie się procedura wydzierżawienia gruntów w trybie przetargu.
Radny Zdzisław Sitek opuścił posiedzenie.
Punkt 8
1)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska wskazała, że omówienia projektu
uchwały dokonała p. Skarbnik Anna Kaźmierczak. Szczegółowe objaśnienia do zmian
stanowią załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Radni nie podjęli dyskusji w tymże temacie, nie wnosili również uwag do treści
merytorycznej uchwały.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu
Gminy Moszczenica na 2020 rok (załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 10
Liczba głosów „za”: 10 - Małgorzata Domańska, Tadeusz Kowara, Waldemar Banaszczyk,
Henryk Jończyk, Marianna Zielonka, Wojciech Jarzębowski, Janusz Banaszczyk, Małgorzata
Śmiechowicz, Jacek Kozakowski, Daniel Cichosz.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na
2020 rok przy 10 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta
i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział wszyscy
radni obecni na sali obrad.
2)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska nadmieniła, że omówienia
projektu uchwały dokonała p. Skarbnik Anna Kaźmierczak.
Radni nie podjęli dyskusji w tymże temacie, nie wnosili również uwag do treści
merytorycznej uchwały.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 (załącznik Nr 8 do niniejszego
protokołu):
Liczba obecnych radnych: 10
Liczba głosów „za”: 10 - Janusz Banaszczyk, Tadeusz Kowara, Wojciech Jarzębowski,
Waldemar Banaszczyk, Jacek Kozakowski, Małgorzata Śmiechowicz, Daniel Cichosz,
Małgorzata Domańska, Henryk Jończyk, Marianna Zielonka.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020-2031 przy 10 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została
podjęta i stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział
wszyscy radni obecni na sali obrad.
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3)
W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska przedstawiła
treść wystosowanego apelu Rady Gminy Moszczenica do Prezesa Rady Ministrów i Ministra
Klimatu i Środowiska w sprawie uregulowania opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Następnie zapoznała radnych z odpowiedzią na pismo p. Grzegorza Gmyrek – zastępcy
dyrektora Biura Prezesa Rady Ministrów. Wymienione pisma stanowią załącznik Nr 10 do
niniejszego protokołu.
Radny Henryk Jończyk zapytał o ulgę w opłacie w przypadku kompostowania
bioodpadów na swoim kompostowniku.
Pan Wójt na wstępie poinformował, że wytyczną do podjęcia uchwały w tymże
punkcie jak i w punkcie następnym jest rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2 października 2020
na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Moszczenica. Rada Gminy nie ustala
cen, Rada Gminy zatwierdza rozstrzygnięcie przetargu. Następnie w odpowiedzi na pytanie
radnego nadmienił, że na następnej sesji przedstawione zostaną projekty uchwał w sprawie
odpadów komunalnych.
Radna Małgorzata Śmiechowicz zapytała czy w przypadku złożenia przez właściciela
nieruchomości oświadczenia o posiadaniu kompostownika jest równoznaczne z tym, że nie
będą odbierane przez firmę bioodpady. Inspektor ds. Gospodarki Odpadami Jolanta Pietrzak –
potwierdziła, że tak. Nadto dodała, że jeżeli właściciel nieruchomości oświadczy w deklaracji,
że posiada kompostownik i będzie kompostować bioodpady na swoim kompostowniku nie
będzie mieć prawa wystawić bioodpadów przed posesję do odbioru przez firmę.
Radny Jacek Kozakowski zapytał o ulgę w opłacie i posiadanie kompostownika.
Ponadto dodał, że nasza gmina jest gminą wiejską i za budynkami gospodarczymi mieszkańcy
posiadają kompostowniki. Zapytał także o worki na popiół.
Inspektor Jolanta Pietrzak poinformowała, że kolejny projekt uchwały jest w sprawie
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie nie jest
duże, ponieważ w chwili obecnej ciężko jest oszacować jak bioodpady zmniejszą się w naszej
gminie. W regulaminie utrzymania czystości na terenie gminy Moszczenica na pewno
zostanie zamieszczona definicja kompostownika, ponieważ gmina będzie przeprowadzać
kontrole kompostowania odpadów. Ponadto dodała, że popiół oddawany jest jako odpad
zmieszany, jeżeli ktoś ma życzenie to popiół można oddawać w oddzielnych workach, które
należy zakupić we własnym zakresie.
Radny Tadeusz Kowara zapytał, na jakiej podstawie wyliczono stawkę 1 zł za
kompostowanie bioodpadów. Ponadto zapytał p. Inspektor czy wie, że w sąsiedniej gminie
mając kompostownik obniżona jest stawka za odpady o 3 zł.
Inspektor Jolanta Pietrzak wyjaśniła, że stawkę obliczono na podstawie
rozstrzygniętego przetargu oraz kwoty, jaka będzie zawarta w umowie. Zwolnienie gdyby
było niższe to stawka dla osób niekompostujących odpady musiałaby być dużo wyższa jak nie
bardzo wysoka. Na chwilę obecną w związku ze zmianą przepisów, co do zapisów
w przetargach, obecnie będzie płacone za ilość odpadów, nie ryczałtem. Jednocześnie
zmieniły się przepisy w zakresie zwolnienia za kompostowniki dlatego ciężko jest określić
jak spadnie masa odpadów biodegradowalnych w naszej gminie. Możliwe, że za 1-1,5 roku
będzie większa wiedza w tym temacie.
Pan Wójt poparł wypowiedź p. Jolanty Pietrzak. Dziwi się natomiast niektórym
radnym, za podawanie przykładu sąsiednich gmin, które to biorą przykład z gminy
Moszczenica. Sąsiednie samorządy pytały, dlaczego w gminie Moszczenica jest stawka 11 zł
za odbiór odpadów komunalnych. W Piotrkowie Trybunalskim jest kwota 29 zł, w gminie
Moszczenica będzie 30 zł, jednak w Piotrkowie Trybunalskim po rozstrzygnięciu przetargu
kwota wynosiła ponad 30 zł i istniała możliwość dołożenia z nadwyżki, gdyż stawka
w poprzednim przetargu nie była 11 zł, a 20 zł. Po podsumowaniu może się okazać, że
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pozostają środki albo ich brakuje. W sytuacji, gdy zostaną środki jest możliwość
w następnych latach cenę obniżyć. Niemniej jednak obecnie w Moszczenicy nie została
nadwyżka. Na p. Wójta odpowiedzialność i podjęcie osobistej decyzji jest stawka 30 zł nie 31
zł. Ma nadzieję, że wspólna decyzja doprowadzi do uczciwego złożenia deklaracji przez
wszystkich mieszkańców.
Radny Mieczysław Wieczorek zapytał czy taka wysoka podwyżka będzie miała
wpływ na sytuację, że zadeklarowana ilość osób nie zmniejszy się. Dzisiaj osoby potwierdzą
w 100%, bądź stwierdzą, że jest mniejsza ilość mieszkańców.
Pani Jolanta Pietrzak potwierdziła, że może być sytuacja, że będzie mniej osób.
Próbują kontrolować ilość mieszkańców zgłoszonych do śmieci z meldunkami, ale nie jest to
wiarygodne.
Radny Waldemar Banaszczyk zapowiedział, że z bólem serca będzie głosować za
przedstawioną stawką. Ubolewa nad tym, że Rady Gmin jakby zostały pozbawione
możliwości dysponowania budżetem gminy tzn. wpłatami podatków od mieszkańców. Zostali
pozbawieni jakiejkolwiek decyzji za odbiór odpadów i zobowiązani do odbioru odpadów
przez gminę. Opłaty zostały przez ustawodawcę zablokowane. Gmina nie może dołożyć
z podatków podatników tylko na siłę musi zabierać środki z budżetu domowego. Niemniej
jednak zmuszeni są do ustalenia stawek.
Pan Wójt raz jeszcze powtórzył, że to nie Rada Gminy ustala cenę. Radni nie mieli
jakiegokolwiek wpływu na złożenie oferty do przetargu, dlatego bardzo prosi nie mówić, że
Rada Gminy ustala cenę. Rada Gminy zatwierdziła rozstrzygnięcie przetargu z dnia
2 października 2020 r.
Radny Waldemar Banaszczyk dodał, iż miał to na uwadze. Chodziło radnemu o to, że
nie mogą ustalić jakichkolwiek opłat, bo są ustalone przez ustawodawcę i odbierającego
odpady.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska przypomniała, że wystosowano
apel, być może inne samorządy także taki apel wystosują.
Radny Mieczysław Wieczorek dodał, że w obowiązującej deklaracji jest nieścisłość,
natomiast Inspektor Jolanta Pietrzak powiedziała, że deklaracja również będzie zmieniona.
Radny Daniel Cichosz pytał o termin złożenia deklaracji.
Inspektor Jolanta Pietrzak nadmieniła, że nowe deklaracje będzie mieć obowiązek
złożyć właściciel nieruchomości chcąc oświadczyć, że ma kompostownik i będzie
kompostować bioodpady we własnym zakresie. Pozostali mieszkańcy absolutnie nie, chyba,
że zaistnieje zmiana w ilości osób zamieszkujących wtenczas właściciel ma obowiązek złożyć
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca, po którym nastąpiła zmiana.
Radni nie wnosili uwag do treści merytorycznej uchwały.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
(załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 11
Liczba głosów „za”: 10 - Waldemar Banaszczyk, Wojciech Jarzębowski, Mieczysław
Wieczorek, Jacek Kozakowski, Janusz Banaszczyk, Daniel Cichosz, Małgorzata Domańska,
Marianna Zielonka, Henryk Jończyk, Małgorzata Śmiechowicz.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 1 – Tadeusz Kowara.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty przy
10 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym została podjęta i stanowi
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załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni
na sali obrad.
4)
Radni nie podjęli dyskusji do projektu uchwały w tymże punkcie oraz nie wnosili
uwag do treści merytorycznej uchwały.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (załącznik Nr 13 do
niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 11
Liczba głosów „za”: 11 - Waldemar Banaszczyk, Wojciech Jarzębowski, Mieczysław
Wieczorek, Jacek Kozakowski, Janusz Banaszczyk, Daniel Cichosz, Małgorzata Domańska,
Marianna Zielonka, Henryk Jończyk, Małgorzata Śmiechowicz, Tadeusz Kowara.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym przy 11 głosach „za”, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących się została podjęta i stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
5)
Pan Wójt poinformował, że wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące podjęcia
uchwały w tymże punkcie zostały zachowane. Projekt uchwały został opublikowany na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i podlegał konsultacjom
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Po
konsultacjach sporządzono protokół, w którym zawarto, iż w wyznaczonym terminie nie
wpłynęła żadna opinia dotycząca projektu programu współpracy.
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie oraz nie wnosili uwag do treści
merytorycznej uchwały.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021” (załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 11
Liczba głosów „za”: 11 – Wojciech Jarzębowski, Małgorzata Domańska, Marianna Zielonka,
Daniel Cichosz, Waldemar Banaszczyk, Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek,
Małgorzata Śmiechowicz, Jacek Kozakowski, Janusz Banaszczyk, Henryk Jończyk.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy
Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2021” przy 11 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymującym się została
podjęta i stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział
wszyscy radni obecni na sali obrad.
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6)
Pan Wójt nadmienił, iż projekt uchwały w tymże punkcie jest podobny do projektu
uchwały w punkcie poprzednim tylko dotyczy wszystkich klubów sportowych. Dotacje
pozostają w takich samych wysokościach jak dotychczas.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie określenia warunków,
trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli
wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica (załącznik Nr 17 do niniejszego
protokołu):
Liczba obecnych radnych: 11
Liczba głosów „za”: 11 - Małgorzata Domańska, Marianna Zielonka, Tadeusz Kowara,
Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk, Daniel Cichosz, Jacek Kozakowski,
Małgorzata Śmiechowicz, Henryk Jończyk, Janusz Banaszczyk, Mieczysław Wieczorek.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie określenia warunków, trybu udzielania
i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania
zleconego zadania przez Gminę Moszczenica przy 11 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących się została podjęta i stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
7)
Pan Wójt wyjaśnił, że Nadzór Prawny Wojewody zwrócił uwagę, że w Wieloletnim
programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Moszczenica na lata 2020-2025
przyjętym uchwałą Nr XXX/271/2020 w dniu 15 października 2020 r. nie została określona
prognoza dotycząca wielkości zasobu mieszkaniowego w poszczególnych latach ani też plan
remontów i modernizacji budynków i lokali z podziałem na lata objęte programem.
W związku z powyższym na wniosek Nadzoru Prawnego Wojewody konieczna jest
zmiana Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Moszczenica na lata 2020-2025 w zakresie dopisania prognozy zmiany wielkości zasobu
mieszkaniowego jak i planu, co do remontów z podziałem na poszczególne lata.
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie oraz nie wnosili uwag do treści
merytorycznej uchwały.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
XXX/271/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przyjęcia
„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Moszczenica na
lata 2020-2025” (załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 11
Liczba głosów „za”: 11 - Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk, Tadeusz Kowara,
Mieczysław Wieczorek, Małgorzata Domańska, Janusz Banaszczyk, Henryk Jończyk,
Marianna Zielonka, Jacek Kozakowski, Daniel Cichosz, Małgorzata Śmiechowicz.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/271/2020 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Moszczenica na lata 2020-2025” przy
11 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się została podjęta i stanowi
załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni
na sali obrad.
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8)
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy nieruchomości
nabywanej w drodze darowizny pod drogę w Gajkowicach od OSP (ul. Strażacka).
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie oraz nie wnosili uwag do treści
merytorycznej uchwały.
Radny Wojciech Jarzębowski dodał, że poszerzenie ulicy Strażackiej jest korzystne
dla mieszkańców Gajkowic, ponieważ rolnicy będą mieli możliwość dojazdu do pól po
drodze publicznej. Nadto na ulicy Strażackiej budowana jest infrastruktura wodnokanalizacyjna i przepompownia ścieków więc dla Urzędu Gminy również jest korzyść. Myśli,
że zostanie wykonane oświetlenie drogi.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości
gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Gajkowice (załącznik Nr 21 do niniejszego
protokołu):
Liczba obecnych radnych: 11
Liczba głosów „za”: 11 - Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek, Daniel Cichosz,
Marianna Zielonka, Janusz Banaszczyk, Małgorzata Śmiechowicz, Waldemar Banaszczyk,
Jacek Kozakowski, Henryk Jończyk, Małgorzata Domańska, Wojciech Jarzębowski.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład
mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
geodezyjnym Gajkowice przy 11 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się
została podjęta i stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli
udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
9)
Pan Wójt wyjaśnił, że nieruchomości nabywane są w drodze darowizny pod drogę
dojazdową do pól w Gajkowicach.
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie oraz nie wnosili uwag do treści
merytorycznej uchwały.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości
gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Gajkowice (załącznik Nr 23 do niniejszego
protokołu):
Liczba obecnych radnych: 11
Liczba głosów „za”: 11 - Tadeusz Kowara, Daniel Cichosz, Janusz Banaszczyk, Małgorzata
Domańska, Marianna Zielonka, Waldemar Banaszczyk, Jacek Kozakowski, Wojciech
Jarzębowski, Małgorzata Śmiechowicz, Mieczysław Wieczorek, Henryk Jończyk.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład
mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie
geodezyjnym Gajkowice przy 11 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się
została podjęta i stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli
udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
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10)
Pan Wójt wyjaśnił, że nieruchomość nabywana jest w drodze darowizny pod drogę
wewnętrzną w Moszczenicy (obok przejazdu kolejowego).
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości
gruntowej położonych w obrębie geodezyjnym Moszczenica (załącznik Nr 25 do niniejszego
protokołu):
Liczba obecnych radnych: 11
Liczba głosów „za”: 11 - Tadeusz Kowara, Henryk Jończyk, Małgorzata Śmiechowicz,
Małgorzata Domańska, Mieczysław Wieczorek, Marianna Zielonka, Jacek Kozakowski,
Wojciech Jarzębowski, Janusz Banaszczyk, Daniel Cichosz, Waldemar Banaszczyk.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład
mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonych w obrębie
geodezyjnym Moszczenica przy 11 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się została podjęta i stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli
udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
Punkt 9
W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zamknęła obrady
XXXII sesji Rady Gminy Moszczenica.

Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica
/-/ Małgorzata Domańska

Protokolant
G. Jamrożek

