PROTOKÓŁ NR 5/2015
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
które odbyło się w dniu 25 lutego 2015roku
Obecni na posiedzeniu: Przewodniczący Komisji – Waldemar Banaszczyk,
zastępca Przewodniczącego Komisji Małgorzata Śmiechowicz oraz członkowie Marek
Dziadczyk, Jan Kraska oraz Zdzisław Sitek. Lista obecności stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Moszczenica Marceli Piekarek,
Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak.
Punk 1
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Waldemar Banaszczyk,
który powitał zebranych oraz stwierdził quorum.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad
2. Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia i przyjęcie protokołu
3. Omawianie i opiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy
4. Sprawy Różne
5. Zakończenie posiedzenia
Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.
Punkt 2
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został wyłożony do wglądu.
Komisja nie wnosiła uwag do protokołu, protokół przyjęto jednomyślnie.
Punkt 3
W tym punkcie przystąpiono do omawiania i opiniowania materiałów
mających być przedmiotem obrad sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2015 roku.
1) dyskusja nad zmianą diet dla sołtysów za comiesięczne spotkania z wójtem.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zadeklarował, iż wykona postanowienia Rady
Gminy w tym temacie. Przypomniał, iż poprzez całą ubiegłą kadencję były
realizowane miesięczne spotkania z sołtysami, które odbywały się w Urzędzie Gminy.
Radny Jan Kraska jak również radny Marek Dziadczyk wnioskował o zmianę
diet po wyborach sołtysów na nową kadencję.
Radny Zdzisław Sitek wyjaśnił, że dieta sołtysów jest za wykonywaną pracę.
W tym punkcie nawiązała się również dyskusja na temat opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Radni zapoznali się również z wysokością wpłat za odpady komunalne do kasy
Urzędu Gminy, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy jak również wpłat do
Inkasenta.

Po dyskusji Komisja wypracowała stanowisko o odłożenie wniosku zmiany diet
dla sołtysów po wyborach na nową kadencję przy 4 głosach za, 1 głos wstrzymujący się
i 0 głosów przeciwnych.
2) zmiany budżetu Gminy na rok 2015 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2015-2025
Zmiany budżetu Gminy na 2015 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak.
W tym punkcie poruszono temat zaciągniętych kredytów w Gminie
Moszczenica jak również remontu dróg w kadencji 2014-2018
Po dyskusji przy 4 głosach za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty obydwu uchwał.
3) zatwierdzenie rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu
Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2014 oraz pokrycie ujemnego wyniku
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego
Zespołu Ochrony Zdrowia Moszczenicy za rok 2014
W tym punkcie Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż zgodnie z ustawą
o działalności leczniczej podmiot tworzący sprawuje nadzór nad podmiotem
leczniczym niebędący przedsiębiorcą w zakresie zgodności działań tego podmiotu
z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym a także dokonuje
kontroli i ocenę jego działalności. Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne
sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający
czyli podmiot tworzący. Nadmienił, iż Rada Społeczna zaopiniowała sprawozdanie
pozytywnie.
Pan wójt dodał również, że jest zapis w ustawie, że jeżeli występuje ujemny
wynik finansowy za rok poprzedni to obowiązkiem Wójta Gminy jak i Rady Gminy
jest pokrycie tego wyniku.
Wójt Gminy wyjaśnił również o wskaźnikach w bilansie i możliwości jak
i konieczności przekształcenia Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w spółkę prawa
handlowego.
Pan Wójt dodał również, iż w najbliższej sesji Rady Gminy będzie uczestniczył
dyrektor Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia, który przedstawi szczegółowo
sprawozdanie za rok 2014 rok oraz będzie możliwość zadawania pytać panu
dyrektorowi.
Po dłuższej dyskusji Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekty obydwu
uchwał.
4) wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy
Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Raków
Duży
W tym punkcie wójt Marceli Piekarek poinformował, że właściciel gruntów
położonych w Rakowie Dużym wystąpił z propozycją przekazania w stan mienia
komunalnego działki nr 19/26 i 19/27 na poszerzenie istniejącej drogi tej
miejscowości. Wyjaśnił także, że Gmina jest przeciwna przejmowaniu dróg
prywatnych, które nie mają znamion dróg gminnych.

Poruszono także temat w sprawie zamiany działek w Gajkowicach
i Michałowie.
Po dyskusji w tym zakresie Komisja przy 4 głosach za pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
5) wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy
Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Rękoraj
Dobra
Wójt Gminy wyjaśnił iż przejęcie działki Nr 238/2 jest ściśle powiązane
z budową drogi Rękoraj-Moszczenica. Po dokonaniu podziału działka zostanie
przeznaczona na poszerzenie drogi.
Przy 4 głosach za pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały
6) ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica
Pan wójt poinformował, że ustawa wyraźnie zobowiązuje samorządy do
podjęcia takiej uchwały.
Po wyjaśnieniach Pana Wójta Marcelego Piekarka Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały przy 4 głosach za bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących się.
7) utworzenie na terenie Gminy Moszczenica odrębnego obwodu głosowania
Po wyjaśnieniach Pana Wójta Marcelego Piekarka Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały przy 4 głosach za bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących się.
8) wyrażenie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego –
służebności przesyłu
W tym momencie pan Wójt poinformował że będzie wnioskował na sesji
o rozszerzenie porządku obrad i podjęcie trzech uchwał w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu. Wyjaśnił iż
uchwały te dotyczą wybudowania i eksploatacji linii kablowych średniego napięcia
wraz z liniami teletechnicznymi
do wolnostojących elektrowni wiatrowych
w obrębie Rękoraj i Sierosław.
Komisja przy 4 głosach za pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty
trzech uchwał.
Punkt 4
W tym punkcie Radny Zdzisław Sitek poinformował, że z upoważnienia wójta
gminy reprezentował władzę Gminy Moszczenica na spotkaniu z przedsiębiorcą, który
poinformował o chęci wybudowania biogazowni na terenie Woli Moszczenickiej koło
oczyszczalni ścieków.
Poinformował również, że na dzień dzisiejszy jest przeciwny powstaniu
biogazowni w Woli Moszczenickiej i jeżeli przedsiębiorca uzyska pozwolenie na

realizacje tej inwestycji na naszym terenie to będzie szukał pomocy
w społeczeństwie i będzie protestował w sprawie tej budowy.
Radna Małgorzata Śmiechowicz poruszyła temat spółki Barter w sprawie
sortowni węgla w Kiełczówce.

Punkt 5
Na tym wspólne posiedzenie komisji zostało zakończone.
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