PROTOKÓŁ NR 6/2015
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu,
które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2015 roku
Obecni na posiedzeniu:
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
Waldemar Banaszczyk, Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Śmiechowicz oraz
członkowie: Jan Kraska, Zdzisław Sitek oraz Marek Dziadczyk. Lista obecności
stanowi załącznik do protokołu Komisji.
Przewodniczący
Komisji
Bezpieczeństwa
Publicznego,
Ochrony
Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski, Zastępca
Przewodniczącego Andrzej Dróżdż oraz członkowie: Tomasz Maciejek, Sylwester
Toma i Marek Dziadczyk. Nieobecny był radny Marcin Staniaszek. Lista obecności
stanowi załącznik do protokołu Komisji.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Małgorzata Domańska, Zastępca Przewodniczącego Mirosław Kawnik oraz
członkowie: Iwona Jarosińska, Iwona Pietrzkowska, Sylwester Toma i Anna
Kaźmierczak. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli ponadto: Wójt Gminy Marceli Piekarek, Zastępca
Wójta Krzysztof Jędrzejczyk, Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Jerzy Korytkowski, Starszy pracownik socjalny
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie Sabina
Dróżdż, Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. Bogdan Rogalski,
Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie Emilia Bogusławska.
Punkt 1
Wspólnemu posiedzeniu Komisji przewodniczył Waldemar Banaszczyk
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, który dokonał
otwarcia posiedzenia, powitał zebranych, stwierdził quorum, a następnie przedstawił
proponowany porządek obrad.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
2.Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz przyjęcie
protokołu.
3. Omawianie i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.
Członkowie Komisji nie wnosili uwag do zaproponowanego porządku
dziennego posiedzenia. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
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Punkt 2
Protokół NR 5/2015 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów wyłożony został do wglądu. Członkowie Komisji nie wnosili do niego
uwag. Protokół został przyjęty.
Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,
Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wyłożony został do
wglądu. Członkowie Komisji nie wnosili do niego uwag. Protokół został przyjęty.
Protokół NR 5/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw
Socjalnych i Sportu wyłożony został do wglądu. Członkowie Komisji nie wnosili do
niego uwag. Protokół został przyjęty.
Punkt 3
Następnie przystąpiono do omawiania i opiniowania tematów mających być
przedmiotem obrad sesji Rady Gminy Moszczenica zwołanej na dzień 13 kwietnia
2015 roku.
1) Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za
2014 rok oraz sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie za 2014 rok.
W tym punkcie sprawozdania omówiła Pani Sabina Dróżdż – starszy
pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moszczenicy
z siedzibą w Kosowie.
Pani Sabina Dróżdż nadmieniła, że Kierownik GOPS Pani Marzena Dudzińska
Rejniak bardzo szeroko przedstawiła problemy jakie napotykają pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w jaki sposób rozwiązują je oraz jakie są
trudności i w jaki sposób pomagają rodzinom. Poinformowała, że z roku na rok praca
staje się trudniejsza, wymagająca od pracowników większych kwalifikacji oraz
doświadczenia zawodowego. Nadmieniła, że w latach wcześniejszych obowiązywała
jedna ustawa o pomocy społecznej a w chwili obecnej obowiązuje 14 ustaw. Wskazała
że są realizowane różne zadania a działania są bardzo zróżnicowane.
Radny Zdzisław Sitek zapytał jaka jest ilość osób dostających zapomogę stałą
oraz czy byłaby możliwość za część zapomogi wykupić posiłki dla danej osoby, np.
jeśli mieszkaniec otrzymuje zapomogę w wysokości 500 zł, to przekazać 300 zł a za
200 zł wykupić dla tej osoby posiłki. Nadmienił, że mieszkańcy którzy widzą osoby
biorące zapomogę z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wydających ją np. na
alkohol są zbulwersowani.
Pani Sabina Dróżdż wyjaśniła, iż z pomocy społecznej korzysta wiele osób,
a wśród nich są także osoby dotknięte problemem alkoholowym. Nadmieniła, że nie
są dawane tylko pieniądze, ponieważ pracownik socjalny pracujący w terenie jest
zobligowany do tego, żeby pracował z daną osobą tzn. osoba, która korzysta z pomocy
musi wykazać się np. próbą podjęcia pracy. Jeżeli jest to osoba uzależniona wówczas
kierowana jest na komisję ds. leczenia alkoholowego. Wysyłana jest również na
leczenie do szpitala poprzez leczenie zamknięte. Nadmieniła, iż ostatnio było kilka
skierowań do Zgierza na pobyt sześciotygodniowy. Ponadto niektórym mieszkańcom
gminy pod nadzorem pracownika socjalnego opłacane są wydatki mieszkaniowe za
zgodą osoby pobierającej zasiłek. Wskazała, że zawsze będzie kategoria osób, które
niestety z pomocy społecznej korzystały i będą korzystać.
Podsumowując Pani Sabina Dróżdż poinformowała, że zostanie przedstawiona
sugestia Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie
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rozważenia możliwości świadczenia dla niektórych oczywiście nie dla wszystkich
osób, aby zrealizować pomoc w formie np. zakupów w sklepie czy wykup posiłków.
2) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie
Moszczenica na lata 2014-2017
Sprawozdanie
to
omówiła
Przewodnicząca
Gminnego
Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pani Emilia
Bogusławska.
Wskazała, że celem tego programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Nadmieniła, iż głównym założeniem oprócz działań profilaktycznych, które również
są realizowane z punktu widzenia pracownika socjalnego przede wszystkim jest to
realizacja procedury Niebieskiej Karty. Wskazała, iż w skład Zespołu
Interdyscyplinarnego wchodzi czternastu członków, są to przedstawiciele służby
i instytucji powołanych do przeciwdziałania przemocy, pedagodzy szkolni,
dzielnicowi, pracownicy socjalni oraz pracownik Ośrodka Zdrowia. Realizując
Program ds. Przeciwdziałania Przemocy, można powiedzieć, że przemoc domowa
zaczyna być coraz bardziej jawna, ludzie zaczynają o tym mówić, zaczynają wyciągać
konsekwencje wobec osób stosujących przemoc. Widać to ponieważ z roku na rok
przybywa Niebieskich Kart. Poinformowała, że jest coraz więcej spotkań grup
roboczych oraz coraz więcej osób zgłasza się. Jednak mimo wszystko jest to temat
ciągle bardzo wstydliwy i drażliwy. Nadmieniła, że pracownicy starają się docierać do
tych osób, reagować na każdy sygnał, nawiązywać współprace i dobrze realizować ją
poprzez członków innych instytucji, a chodzi przede wszystkim o członków komisji
alkoholowej i dzielnicowych oraz pedagogów ze szkół tam gdzie doświadczają
przemocy również dzieci. Poinformowała, że w dalszym ciągu prowadzony jest Punkt
Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i mieści się on w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosowie.
Radny Sylwester Toma zapytał o kontakt do Zespołu Interdyscyplinarnego.
3) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Ośrodka Kultury i Sportu za 2014 rok

Gminnego

W tym punkcie roczne sprawozdanie zostało szczegółowo omówione przez
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Jerzego Korytkowskiego.
Radna Małgorzata Domańska zapytała o przekazane działki nr 640/3, 640/26,
240/27 w odpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu im. Jana Justyny.
Wójt gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, że są to wszystkie obiekty sportowe
czyli jest to budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Stadion sportowy oraz
Orlik.
Projekt uchwały Komisje zaopiniowały w sposób następujący:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów –jednomyślnie
pozytywnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – przy
3 głosach za, bez przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna.
Klub Radnych Wspólnota – opinia nie została wypracowana.
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4) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Moszczenicy, ul. Dworcowa 16a za 2014 rok.
Projekt uchwały Komisje zaopiniowały w sposób następujący:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów –opinia pozytywna,
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – 1 głos za,
4 głosy wstrzymujące bez głosów przeciwnych,
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna.
5) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
i zbiorowego odprowadzania ścieków.

zaopatrzenia

w

wodę

W tym punkcie Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Bogdan Rogalski prosił
o podjęcie uchwały w sprawie zmiany taryf. Wskazał, że bez podwyżki koszty
przewyższą przychody. Poinformował, iż jest to symboliczna podwyżka która wynika
z pewnych przesłanek uzasadniających i jest to wysokość wody 2,9% natomiast
w przypadku ścieków jest to 3,1 %. Głównym czynnikiem podwyżki jest to, że w spółce
zatrudniono szereg osób, w tym również na ujęciu wody, oczyszczalnia ścieków
związana jest z eksploatacją urządzeń i obiektów.
Prezes Bogdan Rogalski przedstawił również jak się kształtują ceny
w pobliskich gminach, kto jest przed, kto jest po i kto w najbliższym okresie planuje
podwyżki cen. Nadmienił, że proponowana podwyżka wody i ścieków to 23 groszy
brutto, natomiast samej wody 10 groszy brutto.
Radna Anna Kaźmierczak wskazała, że w związku z tym, iż jest to mała
podwyżka zaproponowała o poszukaniu oszczędności wewnątrz organizacji w spółce
Przedsiębiorstwa Komunalnego, a wtedy być może obejdzie się bez podwyżki.
Prezes Bogdan Rogalski wyjaśnił, że w spółce gospodarka przebiega w sposób
racjonalny, ekonomicznie uzasadniony. Nie widzi rezerw prostych do obniżenia
kosztów działalności spółki. Nadmienił, że istnieje źródło powstawania kosztów, które
pokrywa spółka tj. wysypisko śmieci. Trzeci rok z kolei spółka generuje tam stratę,
jest to strata za rok 2014 rzędu ok. 38.000 zł, za rok 2013 – 44.000 zł i za pierwszy
kwartał roku 2015 jest już 13.000 zł. Nadmienił, że jest to typowo kosmetyczna
podwyżka, która zapobiegnie zbilansowania miejsca powstawania kosztów
i przychodów.
Radny Marek Dziadczyk zapytał czy zmieniły się przepisy w sytuacji nie
podjęcia przez Radę Gminy uchwały to po 72 dniach za zgodą i sugestią Prezesa
będzie obligatoryjnie podwyższona cena wody i ścieków. Ze względu na różne sugestie
mieszkańców w sprawie poprzednich podwyżek, które były zasadne Radny Marek
Dziadczyk apeluje do Radnych, aby nie podejmować uchwały w sprawie zmiany taryf
za wodę i ścieki gdyż po 72 dniach obligatoryjnie podwyżki będą wprowadzone, ale
nie przez Radę Gminy tylko przez Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Prezes wyjaśnił, że przepisy obowiązują te które były z tym, że mając
świadomość i wiedzę nie może takiej decyzji zaakceptować i wręcz przeciwnie
podwyżka urzędowo zostanie wprowadzona.
Radna Małgorzata Domańska zapytała o obecną cenę wody i ścieków.
Prezes porównał ceną za wodę i ścieki w Moszczenicy z obowiązującymi cenami
w Piotrkowie Tryb. gdzie w Piotrkowie jest planowana podwyżka w wysokości 10 %
ceny wody i ścieków.
Radna Anna Kaźmierczak uważa, że nie jest to dobre porównanie, i czy jest to
porównywalne, ponieważ nie wiemy jaka jest infrastruktura techniczna tego
przedsiębiorstwa a naszego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Więc jeżeli tam jest stare
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i trzeba dokładać to podwyżka w wysokości 10% jest uzasadniona, ale jeżeli my mamy
w miarę dobre urządzenia to jest to nieporównywalne.
Radny Wojciech Jarzębowski uważa, że mniej odczuwalna jest podwyżka ceny
o 10 czy 20 groszy i częściej niż później 50 groszy cz 1 złoty. Uważa, że zostałby przy
propozycji Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego. Zapytał na jaki okres czasu jest ta
podwyżka.
Prezes Bogdan Rogalski w odpowiedzi wskazał, iż podwyżka jest na rok czasu.
Radny Sylwester Toma uważa, że mieszkańcy gminy Moszczenica dużo więcej
zużywają wody niż mieszkańcy Piotrkowa Tryb. Więc powinniśmy patrzeć na
rachunki naszych mieszkańców jak również prosił Radnych Rady Gminy o podjęcie
decyzji jaką uważają za stosowną.
Radna Małgorzata Śmiechowicz poinformowała, że będąc na spotkaniach
wyborczych sołtysów w miejscowości Raciborowice ludzie w obecnej chwili skarżyli
się na wysoką cenę wody i porównywali do cen w Będkowie.
Prezes wyjaśnił, że w innych gminach są dopłaty do wody i ścieków.
Po dyskusji w tym temacie projekt uchwały Komisje zaopiniowały w sposób
następujący:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – 2 głosy za, 2 głosy
przeciw i 1 głos wstrzymujący się opinia nie została wypracowana,
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – przy
6 głosach wstrzymujących się, bez głosów za i bez głosów przeciwnych opinia nie
została wypracowana,
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – przy 2 głosach za, 3 przeciwnych i bez wstrzymujących się
opinia negatywna.
6) nadania Szkole Podstawowej w Babach imienia Jana Brzechwy
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, że została zrealizowana cała procedura
nadania imienia placówce oświatowej do przygotowania projektu uchwały na sesję
Rady Gminy. Natomiast w momencie wpłynięcia wniosku do Urzędu Gminy w tym
samym czasie w całym obwodzie Szkoły Podstawowej w Babach zaczęły się
komentarze do złożonego wniosku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej
w Babach. Nadmienił, że powstał problem, ponieważ wpłynął oficjalnie protest
podpisany przez bardzo dużą grupę mieszkańców tj. ok. 170 podpisów. Wójt Gminy
zwrócił się do Wysokiej Rady o przeanalizowanie protestu i podjęcie decyzji
w związku z podpisaniem protestu przez tak dużą grupę ludzi.
Zastępca wójta Krzysztof Jędrzejczyk wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym wpłynął
na dziennik korespondencji przychodzącej protest w sprawie nadania imienia Szkole
Podstawowej w Babach nadmienił również, że część mieszkańców nie zgadza się
z wyborem którego dokonano. Wskazał, że jest to niewłaściwe podejście do tego kim,
czym i jaką rolę ma pełnić patron szkoły.
Zastępca Krzysztof Jędrzejczyk odczytał protest mieszkańców dotyczący
nadania Szkole Podstawowej w Babach.
Po dyskusji w tym temacie projekt uchwały Komisje zaopiniowały w sposób
następujący:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – przy 1 głosie za,
1 głosie przeciwnym, 3 głosach wstrzymujących się - opinia negatywna,
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu –2 głosy
przeciw, 3 głosy wstrzymujące się oraz 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu opinia negatywna,
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Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – przy 3 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących - opinia
negatywna.
Radny Tomasz Maciejek zaproponował odłożenie nadania imienia Szkole
Podstawowej w Babach do wyjaśnienia sprawy przez obręb szkolny w Babach.
7)

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
i ustalenia ich wysokości

Wójt Gminy Marceli Piekarek wskazał, iż na ostatniej sesji Rada Gminy
zadecydowała, że tematem podwyżki diet dla sołtysów zajmie się na sesji po wyborach
sołtysów. W związku z tym, że podwyżki dla Radnych Rady Gminy oraz Wójta Gminy
były w granicach 30% dlatego składa wniosek o podwyżkę w podobnej wysokości tj.
ok. 30% poprzedniej kwoty. Poprzednia kwota wynosiła 150 zł, po podwyżce byłaby
kwota 200 zł za comiesięczne spotkanie z wójtem gminy.
Radna Anna Kaźmierczak nadmieniła, że w obecnej chwili dieta jest za
spotkanie, natomiast warto byłoby rozszerzyć zapisy w uchwale, gdyż w sytuacji jeżeli
sołtys nie przychodzi na spotkanie byłaby możliwość procentowego obniżenia diety za
nieobecność na spotkaniu. Nadmieniła, iż sugerowała się zapisami uchwał w innych
gminach.
Radna Anna Kaźmierczak na wniosek i prośbę sołtysów zgłosiła wniosek
formalny o rozszerzenie uchwały w taki sposób: §1 i §2 bez zmian, §3- dieta
o której mowa w §2 stanowi rekompensatę za udział sołtysa na naradach
organizowanych przez wójta oraz wykonywanie innych czynności związanych
z wykonywaniem funkcji sołtysa, §4 - za nieobecność usprawiedliwioną na zebraniu
organów wykonawczych jednostek pomocniczych potrąca się procentowo np. 20%
(wysokość do uzgodnienia) z przysługującej w danym miesiącu diety, §5 - podstawą
potrąceń wymienionych w §4 jest brak podpisu na liście obecności, pozostałe
paragrafy pozostają bez zmian.
Głosowanie nad wnioskiem formalnym Radnej Anny Kaźmierczak
o rozszerzenie projektu uchwały:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – 1 głos za, 1 przeciw,
3 wstrzymujące się – opinia negatywna
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – 3 głosy za,
3 głosy przeciw, 0 wstrzymujące się – opinia negatywna
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – 2 głosy za, 3 przeciw, 0 wstrzymujące się – opinia negatywna
Wójt Gminy Marceli Piekarek nadmienił, że jeżeli będzie zapis w uchwale
dotyczący usprawiedliwienia nieobecności na spotkaniu to zwraca się prośbą o zapis,
że usprawiedliwiona będzie nieobecność tylko za pośrednictwem druku L4 czyli
zwolnienie lekarskie.
Radny Wojciech Jarzębowski stwierdził, że trzeba mówić o meritum sprawy
czyli o wielkości podwyżki, dodał również, że propozycja Wójta Gminy jest bardzo
słuszna.
Radny Wojciech Jarzębowski zapytał czy sołtysi notorycznie nie przychodzą na
spotkania i trzeba wprowadzić takie zmiany aby sołtysów zachęcić do udziału
w spotkaniu oraz czy większość sołtysów wypracowała ten wniosek czy osobiście
Radna Anna Kaźmierczak.
Radna
Anna
Kaźmierczak
uważa,
że
zdarzają
się
sytuacje
gdy w dniu spotkania coś się wydarzy i sołtys nie dojedzie na spotkanie i wtedy nie
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otrzymuje diety a mimo wszystko cały miesiąc pracuje. Nadmieniła, że do chwili
obecnej nie było nieobecności usprawiedliwionej.
Radny Maciejek Tomasz przedstawił wniosek formalny o zmniejszenie
wynagrodzeń Wójtowi Gminy jak i diety Radnym Gminy na poczet podwyżki diet
dla sołtysów ze względu na fatalną opinię publiczną na wszystkie podwyżki Rady.
Opinie Komisji do wniosku formalnego radnego Tomasza Maciejka:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów –5 głosów przeci –
opinia negatywna,
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – 4 głosy
przeciw, 2 głosy wstrzymujące – opinia negatywna,
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – 1 głos za, 5 głosów przeciw – opinia negatywna.
Po dyskusji na temat projektu uchwały Wójta Gminy w sprawie przyznania
zasad diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
i ustalenia ich wysokości – dieta w wysokości 200 zł za obecność na spotkaniu
z wójtem potwierdzoną podpisem na liście obecności zaopiniowały w sposób
następujący:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – 4 głosy za, 1 głos
wstrzymujący się, 0 przeciwnych - opinia pozytywna
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – 4 głosy za,
1 głos wstrzymujący, o przeciwnych – opinia pozytywna
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna
8) w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej
położonej w Moszczenicy
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż cały obszar łącznie z wąskimi
działkami najbardziej zbliżonymi do drogi wojewódzkiej 716 i pozostałe działki
w kierunku zachodnim był objęty warunkami zabudowy. Warunki te zostały wydane
jako teren typowo usługowy, handlowy dlatego cena m2 w tym obszarze była bardzo
wysoka. Działki miały być sprzedawane przez Ochotniczą Straż Pożarną oraz Gminę
Moszczenica. Niestety Ochotnicza Straż Pożarną sprzedała działki z pominięciem
gminy.
W
tej
chwili
po
sprzedaży
pozostałych
działek,
działki
o szerokości 6,2 m nie stanowią żadnej wartości. W tym momencie gmina jest
pokrzywdzona. Nadmienił, że
przedsiębiorca z Moszczenicy oferuje kwotę
40.000,00 zł za te działki, natomiast cena wywoławcza w pierwotnej wersji to
147.000,00zł. Dlatego Wójt Gminy zwraca się z prośbą o podjęcie uchwały i obniżenie
ceny wywoławczej do przetargu ze 147.000,00zł o 50% zgodnie z przepisami prawa,
aby była możliwość rozpoczęcia negocjacji z oferentem.
Projekt uchwały Komisje zaopiniowały w sposób następujący:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów - jednomyślnie
pozytywnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – 3 głosy za,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się – opinia pozytywna
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Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – 4 głosy za i 1 głos wstrzymujący, 0 głosów przeciwnych –
opinia pozytywna.
9) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia
komunalnego
Gminy
Moszczenica
nieruchomości
gruntowej
położonej w obrębie geodezyjnym kolonia Raków
Wójt gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy poszerzenia
drogi gminnej w miejscowości Raków gdzie w planie zagospodarowania
przestrzennego pas drogowy tej drogi wynosi 12 m., natomiast na dzień dzisiejszy
szerokość tego pasa drogowego wynosi 10 m.
Projekt uchwały Komisje zaopiniowały w sposób następujący:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – jednomyślnie
pozytywnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – opinia
pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – jednomyślnie pozytywnie.
10) w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
Propozycje zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawiła i szczegółowo
omówiła Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak.
Po wyjaśnieniach przedłożony projekt uchwały Komisje zaopiniowały
w sposób następujący:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – jednomyślnie
pozytywnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – opinia
pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna.
11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025
W odniesieniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej Skarbnik Gminy Anna
Kaźmierczak wyjaśniła, iż dokonano urealnienia dochodów i wydatków wynikających
ze zmian budżetu.
Po wyjaśnieniach przedłożony projekt uchwały Komisje zaopiniowały w sposób
następujący:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – pozytywnie
jednomyślnie
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu - opinia
pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna.
Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak odpowiedziała na pytanie zadane przez
Tomasza Maciejka zadane podczas ostatniej sesji dotyczące kosztów trzech kredytów.
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12) Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica za
2014 rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok
Sprawozdanie to omówiła Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Iwona Pietrzkowska.
Radny Wojciech Jarzębowski zapytał czy na terenie naszej gminy ujawniono
przypadki zażywania przez młodzież środków odurzających tzw. dopalaczy.
Przewodnicząca Iwona Pietrzkowska wyjaśniła, że na obecną chwilę we
wszystkich szkołach na terenie naszej gminy nie ma sygnałów bezpośrednich
o sytuacji, która miałaby miejsce w powyższej sprawie.

Punkt 4
Radna Małgorzata Domańska zapytała o możliwość wyrównania ulicy
Kolejowej od drogi 716.
Radny Wojciech Jarzębowski zwrócił uwagę na długi okres zamkniętego
przejazdu kolejowego jak również na zniszczone drogi, ul. Rękorajska.
Radna Małgorzata Śmiechowicz przypomniała o przejeździe kolejowym
w Kiełczówce i zniszczonej ul. Wolborskiej, ponieważ w chwili obecnej nie da się
przejechać. Mimo kierowanych pism do PKP oraz do Starostwa Powiatowego nie jest
nic poprawiane, wskazała także, że wyjeżdżające samochody ciężarowe z siedziby
spółki Barter S.A. niszczą dogłębnie drogę.
Radny Sylwester Toma zapytał o termin rozpoczęcia prac dot. naprawy dróg
a w szczególności załatanie dziury koło Przedszkola w Rękoraju. Zwrócił również
uwagę na zniszczoną drogę powiatową w Gościmowicach Pierwszych.
Radny Zdzisław Sitek poinformował, iż ma trochę pretensje do
Przedsiębiorstwa Komunalnego, ponieważ wielokrotnie mówił o naniesieniu piasku
na zakręcie koło skrzyżowania z ul. Leśną. Wskazał, iż raz otrzymał odpowiedź, że
piasek był wywieziony. Nadmienił również, że prosił również o załatanie dziury na
skrzyżowaniu obok sklepu ABC skręcając w stronę miejscowości Gazomia.
Radny Mirosław Kawnik zapytał kiedy będzie zrobiony wyjazd z ul. Wąskiej na
ul. Piotrkowską.
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, że informował na zebraniu
w Gajkowicach, że jako gospodarzowi gminy jest bardzo przykro oraz solidaryzuje się
z każdym jednym mieszkańcem, który miał utrudnienie poprzez zamknięcie tego
przejazdu. Nadmienił, że były wielokrotne rozmowy w sprawie naprawy przejazdu
kolejowego. Przypomniał, iż w ubiegłym roku podczas remontów przejazdów
kolejowych w Babach, Jarostach i w Moszczenicy firmy wykonujące zniszczyły drogi
lokalne. Po długich i żmudnych protestach co najmniej w 70 % zostało naprawione.
Nadmienił, że ws sprawie zniszczonych dróg podczas naprawy przejazdu kolejowego
w Moszczenicy również będzie interweniował, ponieważ te drogi lokalne zostały
zniszczone przez ich prace. Nadmienił, że będzie interweniował w sprawie naprawy
zniszczonych dróg lokalnych. Jeśli chodzi o ul. Kolejową od strony drogi
wojewódzkiej 716 oraz ul. Rękorajską będziemy interweniować o naprawę tych dróg.
Nadmienił również, że jeśli chodzi o przejazd kolejowy w Babach i ul.
Wolborską to będzie monitowane po raz kolejny do PKP. Wyjaśnił, iż nie jest to
teren którym zajmuje się Starostwo.
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Wskazał, że ze względu na bardzo dobrą współpracę ze Starostwem
Powiatowym droga w Raciborowicach, Gościmowicach oraz część ul. Stawnej
w Srocku będą wykonywane na zasadzie współpracy ze Starostwem czyli położenie
nakładki i finansowanie 50 na 50 w roku bieżącym. Wskazał również, że z chwilą
rozpoczęcia prac Przedsiębiorstwo Komunalne sp. Z o.o. w pierwszej kolejności
naprawiać będzie te drogi, które są w najgorszym stanie technicznym. Nadmienił, że
na zebraniach z sołtysami mieszkańcy biorący udział i zabierający głos najczęściej
zgłaszały naprawę dróg.
Natomiast jeśli chodzi o uprzątnięcie piachu, który zalega na wszystkich
drogach wskazał, że będzie on uprzątnięty. Poinformował także, że będzie zakupiony
sprzęt do zbierania piachu.
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Bogdan Rogalski wyjaśnił, że za
rozjazdy na drogach ul. Leśnej i Proszeńskiej odpowiada Zarząd Powiatu
Piotrkowskiego oraz że Starosta został zapoznany z ubytkami na tejże ulicy i z tym
również rozjazdem.
Wójt Gminy Marceli Piekarek przypomniał o wielokrotnej rozmowie w sprawie
sprzedaży części terenu byłych zakładów Przemysłu bawełnianego w Moszczenicy.
Nadmienił, że dzięki przychylności Rady Gminy jest zatrudniona firma ochroniarska.
Wskazał, że różnymi siłami informował o możliwości zakupu tego terenu bądź
doprowadzenia do poziomu zero, ponieważ było wielu chętnych na zakup, ale pod
warunkiem, że będzie to teren czysty z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.
Wskazał, że w dniu wczorajszym wpłynęła oferta firmy która chce zburzyć
i doprowadzić do stanu zero. Nadmienił, że firma za wykonaną usługę nie chce
wynagrodzenia, pod warunkiem, że odzyskany złom bądź inne części zabiera
i traktuje jako wynagrodzenie za daną usługę. Natomiast pozostały gruz będzie
rozdrobniony i wyrównany, gdzie będzie możliwość skorzystania z tego gruzu np. do
wyrównania dróg w drogach dojazdowych do pól, które nie są drogami wewnętrznymi
ani gminnymi. Wskazał, że w obecnym katalogu zabytków województwa łódzkiego nie
figuruje ani jeden budynek czy ściana tego budynku. Nadmienił, że jest to budynek,
który spełniał wcześniej określone zadania. Dlatego na rozbiórkę tego budynku tak
samo jak na budowę musimy uzyskać pozwolenie na budowę. Ale żeby złożyć wniosek
o pozwolenie na budowę musi być projekt, gdzie koszt tego projektu wyniesie około
10.000 zł. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę można dopiero przekazać plac
budowy firmie czy plac rozbiórki.
Obecni radni na Sali obrad wyrazili zgodę na propozycję wójta Gminy
w sprawie rozbiórki.

Punkt 5
Na tym wspólne posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Protokolant
G. Jamrożek

Przewodniczący posiedzenia

Waldemar Banaszczyk

