PROTOKÓŁ NR 4/2015
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu,
które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 roku
Obecni na posiedzeniu:
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk, Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Śmiechowicz oraz członkowie: Jan
Kraska i Zdzisław Sitek. Nieobecny był radny 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, Marcin Staniaszek i Sylwester Toma.
Nieobecny był radny Marek Dziadczyk. 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 oraz Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak.
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.
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.
Punkt 2
Protokół NR 3/2014 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów wyłożony został do wglądu. Członkowie Komisji nie wnosili do niego uwag.
Protokół został przyjęty.
Protokół Nr 3/2014 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 3/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw
Socjalnych i Sportu wyłożony został do wglądu. Członkowie Komisji nie wnosili do niego
uwag. Protokół został przyjęty.
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Punkt 3
Następnie przystąpiono do omawiania i opiniowania tematów mających być
przedmiotem obrad sesji Rady Gminy Moszczenica zwołanej na dzień 30 stycznia 2015 roku.
1) powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami
i w związku z upływem kadencji Rady Społecznej Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy wystąpiono do Wojewody Łódzkiego o wytypowanie przedstawiciela do tejże
Rady. Wojewoda Łódzki podtrzymał dotychczasową kandydaturę p. Marka Starosty. Wójt
również podtrzymuje kandydaturę Sekretarza Gminy Katarzyny Majda do pełnienia funkcji
przewodniczącej tej Rady. Dodał, iż radni w Radzie Społecznej pełnią rolę opiniodawczą
i doradczą i nie otrzymują z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
Przewodniczący posiedzenia Waldemar Banaszczyk proponował przystąpienie do
zgłaszania kandydatów do składu Rady Społecznej Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy. Przypomniał, iż w poprzedniej kadencji członkami Rady Społecznej byli
radni: Sylwester Toma, Iwona Pietrzkowska i Waldemar Banaszczyk.
Po dyskusji na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy poszczególne
komisje zgłosiły następujących kandydatów:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – radnego Waldemara
Banaszczyka.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – radnego Sylwestra Tomę.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – radną Iwonę
Pietrzkowską.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
2) uchylenie uchwał dotyczących ogłoszenia tekstów jednolitych
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż w uchwałach dotyczących ogłoszenia
tekstów jednolitych uchwał dotyczących okręgów wyborczych i obwodów głosowania, które
zostały podjęte na sesji w miesiącu grudniu 2014 roku, wystąpił błąd techniczny, który należy
poprawić. W związku z tym proponuje się uchylenie tamtych dwóch uchwał i podjęcie
nowych, których projekty zostały przedłożone.
Projekt uchwały Komisje zaopiniowały w sposób następujący:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – jednomyślnie
pozytywnie.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – jednomyślnie pozytywnie.
3) ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy
Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
Po przyjęciu wyjaśnień przedłożone w tym punkcie projekty uchwał Komisje
zaopiniowały w sposób następujący:
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Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – pozytywnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – pozytywnie.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – pozytywnie.
4) zmiana Uchwały Nr XXIX/197/08 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż przedstawiona w tym punkcie uchwała
dotyczy sołectwa Moszczenica Wola i Jarosty. Sołtysi z tych sołectw są radnymi, nie mogą
być inkasentami podatków i dlatego inkaso należy powierzyć wskazanym przez nich osobom.
Po wyjaśnieniach projekt uchwały Komisje zaopiniowały w sposób następujący:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – pozytywnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – pozytywnie.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – pozytywnie.
5) zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2015 rok
Na wstępie tego punktu Wójt Gminy Marceli Piekarek odpowiadając na zapytanie
radnej poinformował, iż w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zostali powołani: p. Iwona Pietrzkowska, p.Waldemar Banaszczyk, p. Halina
Derach, p. Marianna Zielonka i p. Karbowiak.
Radny Wojciech Jarzębowski wnosił o bliższe wyjaśnienie zakresu proponowanych
zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2015 rok.
Radna Iwona Pietrzkowska wyjaśniła, iż powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych jest jednoosobową decyzją Wójta Gminy. Wyjaśniła ponadto, że
zmiany uchwały dotyczą wynagrodzenia członków tej komisji. Jest propozycja, aby
wynagrodzenie przewodniczącego tej komisji wzrosło z kwoty 440,- zł na 600,-zł, a
członków z kwoty 310,- zł na 440,- zł. Dodała, iż jest to wynagrodzenie brutto i ma formę
ryczałtu.
Radna Małgorzata Śmiechowicz oświadczyła, iż jest przeciwna wszelkim zmianom
wynagrodzeń i nie podpisze się pod żadnymi podwyżkami.
Radna Iwona Pietrzkowska wyjaśniła, iż wynagrodzenie członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie obciąża budżetu gminy, gdyż są to środki
pochodzące z opłat za sprzedaż alkoholu i przeznaczone wyłącznie do dyspozycji tej komisji.
Radna Małgorzata Śmiechowicz mimo wszystko proponowała, aby wszelkie
podwyżki, przed ich przegłosowaniem, były bardzo szczegółowo przeanalizowane. Uważa,
że w ostatnim czasie nastąpiło zbyt wiele podwyżek i mieszkańcy nie są z tego tytułu
zadowoleni.
Radny Wojciech Jarzębowski wnioskował, aby zmianę wynagrodzeń dla członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odłożyć na 1 rok.
Radna Iwona Pietrzkowska oraz radny Waldemar Banaszczyk przedstawiali zakres
prac komisji oraz wydatki z tym związane.
Po dyskusji projekt uchwały Komisje zaopiniowały w sposób następujący:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – 0 głosów za, 2 przeciwne
i 2 wstrzymujące – opinia negatywna.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – 0 głosów za,
4 przeciwne i 2 wstrzymujące – opinia negatywna.
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Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – 0 głosów za, 1 przeciwny i 4 wstrzymujące – opinia negatywna.
6) wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej
w obrębie geodezyjnym Kosów będącej własnością Gminy Moszczenica
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż projekt uchwały dotyczy sprzedaży
działki nr 884/2 położonej w Kosowie. Na wydzielonej nieruchomości częściowo znajduje się
ogrodzenie działki przyległej. Właściciele tej działki wystąpili o jej zakup. Okazuje się, że
pobudowanie tego ogrodzenia nie było poprzedzone inwentaryzacją geodezyjną. W celu
rozwiązania problemu część działki zakupi druga osoba. Zainteresowani deklarują pokrycie
wszystkich kosztów związanych z nabyciem tej nieruchomości.
Po przyjęciu wyjaśnień projekt uchwały Komisje zaopiniowały w sposób następujący:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – pozytywnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – pozytywnie.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – pozytywnie.
7) wyrażenie zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu
i przejazdu przez działkę nr 632/5 położoną w obrębie geodezyjnym Moszczenica
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż służebność jest ustanawiana w celu
umożliwienia sprzedaży działki 630 położonej w Moszczenicy, która nie ma bezpośredniego
dostępu do drogi publicznej. Działkę tą chce zakupić właściciel firmy z przeznaczeniem na
parking dla swoich ciężkich samochodów.
Radny Zdzisław Sitek proponował, aby w centrum Moszczenicy pozostał chociaż
jeden plac na jakieś nieprzewidziane jeszcze dziś potrzeby.
Wójt Gminy Marceli Piekarek przypomniał, iż w centrum Moszczenicy jest działka
o powierzchni około 1 ha przy ulicy Kosowskiej stanowiąca mienie komunalne gminy.
Aktualnie prowadzona jest na niej dystrybucja gazu.
Radna Anna Kaźmierczak zwróciła uwagę, iż ze względu na planowaną budowę
zalewu oraz bliskość budynków mieszkalnych sprzedaż działki nr 630 nie znajduje
uzasadnienia. Radna nie wyraża zgody na taką sprzedaż. Uważa, że propozycja taka
powinna być omówiona z mieszkańcami na mających się odbyć w najbliższym czasie
zebraniach wyborczych sołtysów.
Radna Małgorzata Domańska była zainteresowana, czy mieszkańcy okolicznych
budynków nie wykorzystują czasem działki proponowanej do sprzedaży na ogródki
działkowe.
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż mieszkańcy „Gorzelni” do zakupionych
mieszkań mają przypisane stosowne części gruntu. Po dyskusji uważa jednak, że wniosek
radnych jest słuszny.
Radna Małgorzata Domańska proponowała, aby działki nr 630 w ogóle nie
przeznaczać do sprzedaży. Jeżeli planuje się budowę zbiornika retencyjnego, to po
sfinalizowaniu tej inwestycji gmina za grunty przyległe do zbiornika będzie mogła uzyskać
znacznie większe pieniądze.
Wójt Gminy Marceli Piekarek wskazał, iż w zależności od decyzji Rady Gminy
będą zależeć dalsze czynności w tej sprawie.
Radna Anna Kaźmierczak uważa, że w pierwszej kolejności trzeba odpowiedzieć
na pytanie, czy w ogóle działkę 630 chcemy sprzedać, a dopiero później dyskutować
o ustanowieniu służebności.
Po dyskusji projekt uchwały Komisje zaopiniowały w sposób następujący:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – opinia negatywna.
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Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – opinia negatywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – opinia negatywna.
8) wyrażenie zgody na zawarcie umowy użytkowania na czas nieoznaczony nieruchomości
położonej w Babach
W tym punkcie Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż przedłożony projekt
uchwały dotyczy oddania do użytkowania nieruchomości nr 72/16 położonej w Babach,
stanowiącej obiekt sportowy, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana
Justyny w Moszczenicy.
Radny Mirosław Kawnik zwrócił uwagę, iż po dokonaniu tych transakcji trzeba
będzie mieć na uwadze zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Moszczenicy.
Wójt Gminy dodał, iż na dzień dzisiejszy jest to obiekt, który został przekazany
w formie darowizny na rzecz gminy przez Stowarzyszenie PIONIER Baby i zostało to
przyjęte. Obecnie obiekt musi mieć właściciela, aby właściwie funkcjonował. Takim
właścicielem powinien więc być Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, który został powołany
w celu zarządzania obiektami sportowymi i kulturalnymi.
Po wyjaśnieniach przedłożony projekt uchwały Komisje zaopiniowały w sposób
następujący:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów –opinia pozytywna.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna.
9) przejęcie przez Gminę Moszczenica mienia Skarbu Państwa
W tym punkcie Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował, iż projekt uchwały
przedłożony w tym punkcie dotyczy skomunalizowania działki o powierzchni około 1 ha
położonej w Moszczenicy przy ulicy Kolejowej, na której planuje się zlokalizowanie
przepompowni ścieków.
Po wyjaśnieniach Komisje zaopiniowały projekt uchwały w sposób następujący:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów –opinia pozytywna.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna.
10) wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości
W tym punkcie Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował, iż wpłynęła oferta
zakupu działki proponowanej do zamiany. Jeżeli wpłynie oferta na zakup obydwu działek to
temat zamiany zostanie z porządku obrad najbliższej sesji wycofany, a wprowadzona
zostanie w to miejsce uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ich sprzedaż.
Radny Wojciech Jarzębowski poinformował, iż mieszkańcy posesji 86 i 88
w Gajkowicach również przedstawili chęć zakupu działki nr 275/4, ale zainteresowani są
przede wszystkim ceną tej nieruchomości. Podejmowanie dziś decyzji o zamianie gruntów
jest więc niestosowne.
Wójt Gminy Marceli Piekarek przyznał, iż w związku ze złożonymi ofertami projekt
uchwały o zamianie jest bezprzedmiotowy i temat ten zostanie wycofany z porządku obrad.
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Radny Wojciech Jarzębowski podziękował za zrozumienie i zaakceptowanie jego
wniosku złożonego na poprzedniej sesji. Zwrócił uwagę, iż w całej tej sprawie chodziło
o dobro mieszkańców i o zachowanie miejsc pracy.
Radny Waldemar Banaszczyk wskazał, iż również cieszy się z tego, że temat został
wywołany, bo gdyby nie było propozycji zamiany to działki te w dalszym ciągu leżałyby
odłogiem.
Radny Tomasz Maciejek uważa, że gmina nie powinna wchodzić w żadne zamiany
gruntów. Nigdy nie będzie popierał takich rozwiązań. Zdaniem radnego transakcje powinny
być przeprowadzane na zasadzie kupna – sprzedaży.
11) zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
Propozycje zmian w budżecie gminy przedstawiła i szczegółowo omówiła Skarbnik
Gminy Anna Kaźmierczak.
Radna Małgorzata Domańska zapytała o celowość zakupu trzeciego samochodu
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rękoraju.
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż decyzją Komendanta Państwowej Straży
Pożarnej jest, aby każda ochotnicza straż pożarna, która jest w krajowym systemie ratowniczo
– gaśniczym posiadała dwa sprawne samochody. Rękoraj nie spełnia tego warunku, gdyż
jeden z samochodów jest niesprawny, a naprawa przekraczałaby jego wartość. Komendant
Miejski Straży Pożarnej zaoferował pomoc w zakupie samochodu gaśniczego, który ma
kosztować około 600 tys. złotych. Dotacja z budżetu gminy wyniosłaby 50 tys. złotych.
Radny Wojciech Jarzębowski uważa, że tak duży wydatek na zakup samochodu
gaśniczego, chociażby w kontekście potrzeb w zakresie dróg, jest nieracjonalny. Można
przecież dokonać naprawy samochodu pozostającego w dyspozycji tej jednostki bądź
zakupić samochód znacznie tańszy. Radny oświadczył, iż będzie głosował przeciwko takim
zmianom budżetowym.
Radna Małgorzata Domańska zapytała, ile wyjazdów w roku 2014 miała Ochotnicza
Straż Pożarna w Rękoraju.
Wójt Gminy Marceli Piekarek wskazał, iż jednostka ta miała ponad 20 wyjazdów.
Radny Zdzisław Sitek był zainteresowany, czy na temat stanu tego starego samochodu
w jednostce w Rękoraju wypowiadał się rzeczoznawca.
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż opinię taką wydała instytucja dokonująca
specjalistycznych przeglądów.
Radny Sylwester Toma wyjaśnił, iż samochód gaśniczy w jednostce w Rękoraju ma
już 40 lat i nie nadaje się do remontu, bo koszt naprawy przewyższy jego wartość. Podkreślił,
że jeżeli nie będzie dofinansowania z pozostałych źródeł, to zakup nie będzie dokonany, ale
szansę jaka się pojawiła należy wykorzystać.
Radna Małgorzata Śmiechowicz zapytała, czy środki na zakup samochodu gaśniczego
nie można było wygospodarować z innego działu, a nie z dróg.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zwrócił uwagę, że środki w budżecie są ruchome
i jak ruszy budowa drogi Moszczenica – Rękoraj to wtedy też, trzeba będzie zwiększyć
pulę środków właśnie na tym zadaniu.
Radny Jan Kraska pytał, na jakim etapie są przygotowania do budowy drogi
Moszczenica – Rękoraj.
Zastępca Wójta Krzysztof Jędrzejczyk poinformował, iż aktualnie czekamy na
wydanie przez Starostwo Powiatowe pozwolenia na budowę.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zapewnił, iż droga ta na pewno będzie kontynuowana,
ale pewnych spraw proceduralnych nie można przyspieszyć.
Radny Tomasz Maciejek wnosił o wyjaśnienie, jaki jest koszt zatrudnienia
pracowników i inkasentów do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
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Wójt Gminy Marceli Piekarek zwrócił uwagę, iż szczegółową analizę wydatków
przeprowadziła Komisja Rewizyjna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kraska poinformował, iż koszt zatrudnienia
dwóch pracowników wynosi 81 tys. złotych brutto, a koszt inkasa 25 tys. złotych.
Po wyjaśnieniach przedłożony projekt uchwały Komisje zaopiniowały w sposób
następujący:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – przy 3 głosach za, bez
przeciwnych i 1 wstrzymującym opinia pozytywna.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – przy 3 głosach za,
bez przeciwnych i 3 wstrzymujących opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – przy 1 głosie za, 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących opinia nie
została wypracowana.
12) 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. Zmieniła się kwota długu i na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi
16.812.183,15 zł. W związku z tym trzeba było do 2025 roku zmienić rozchody
i jednocześnie w 2015 roku zwiększyć przychody. Dokonano ponadto urealnienia
przedsięwzięć.
Po wyjaśnieniach przedłożony projekt uchwały Komisje zaopiniowały w sposób
następujący:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – przy 3 głosach za, bez
przeciwnych i 1 wstrzymującym opinia pozytywna.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – przy 5 głosach za,
bez przeciwnych i wstrzymujących opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – przy 3 głosach za, bez przeciwnych i 1 wstrzymującym opinia
pozytywna.
Punkt 4
W tym punkcie radny Wojciech Jarzębowski zgłosił kandydaturę radnej Iwony
Pietrzkowskiej do pracy w Komisji Przetargowej zajmującej się sprzedażą nieruchomości.
Radna wyraziła zgodę na powyższe.
W głosowaniu kandydatura ta zaopiniowana została jednomyślnie, pozytywnie.
Radny Maciejek Tomasz poinformował, iż w dniu dzisiejszym złożył pismo
mieszkańców o naprawę drogi w Podolinie na odcinku około 100mb.
Wójt Gminy Marceli Piekarek w odpowiedzi wskazał, iż w miarę możliwości
finansowych drogi będą naprawiane.
Radna Małgorzata Śmiechowicz pytała o możliwość podjęcia uchwały obligującej
Wójta Gminy do wstrzymania postępowania administracyjnego związanego z wydaniem
pozwolenia na budowę wiatraków w Kiełczówce i Raciborowicach.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zwrócił uwagę, iż podejmowane działania muszą być
przede wszystkim zgodne z prawem. Nic wbrew prawu nie zrobi.
Radny Sylwester Toma wnosił o wystosowanie apelu do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad o wykonanie oświetlenia skrzyżowania w Rękoraju z uwagi na
zwiększenie natężenia ruchu na drodze krajowej 91 i występujące zagrożenie wypadkowe.
Radny Andrzej Dróżdż poparł wypowiedź swojego przedmówcy oraz zwrócił
uwagę na potrzebę budowy chodnika dla pieszych w Srocku, z uwagi na występujące
niebezpieczeństwa na wspomnianej drodze.
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Wójt Gminy Marceli Piekarek zapewnił, iż wystąpi z pismem do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wyjaśnienie spraw związanych z przebudową drogi
krajowej 91 na odcinku S8 do A1.
Radna Małgorzata Śmiechowicz zapytała o możliwość zainstalowania dodatkowej
lampy oświetlenia ulicznego na ulicy Sosnowej w Kiełczówce.
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił zasady instalowania lamp oświetleniowych
na starych i nowych liniach. Wspomniał o planach wymiany oświetlenia ulicznego w całej
gminie. Dodał, iż dołożenie jednej dodatkowej lampy nie będzie problemem.
Radna Małgorzata Domańska była zainteresowana sprawą lokali zastępczych dla
rodziny poszkodowanej w wyniku wybuchu gazu.
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż gmina nie dysponuje żadnymi lokalami
socjalnymi. Na dzień jutrzejszy zaplanowane jest spotkanie z tą rodziną i będą podjęte
ustalenia. Jakieś rozwiązania zostaną przyjęte i pomoc na pewno będzie udzielona.
Radny Tomasz Maciejek zwrócił uwagę na konieczność uprzątnięcia gałęzi z rowu
przy drodze Podolin - Srock. Nadmienił, że wycinka krzaków przy tej drodze była
wykonana w miesiącu grudniu i gałęzie do chwili obecnej nie zostały sprzątnięte.
Radny Andrzej Dróżdż zgłaszał potrzebę załatania dziur w nawierzchni drogi
powiatowej w Gościmowicach Pierwszych oraz w nawierzchni drogi Srock – Mąkoszyn.
Radny Zdzisław Sitek zwrócił uwagę na niewłaściwe zredagowanie okólnika
skierowanego do mieszkańców gminy dotyczącego zmiany wysokości opłaty za odbiór
odpadów komunalnych, co spowodowało niesłuszne zrzucenie winy za podwyżkę na Radę
Gminy. Radny postuluje, aby w przyszłości treść okólników była krótka i czytelna dla
odbiorców.
Radny Tomasz Maciejek na ręce przewodniczącej Rady Gminy Iwony Pietrzkowskiej
złożył zawiadomienie o założeniu Klubu Radnych „Wspólnota”. Jednocześnie wnosił
o zmianę na najbliższej sesji składu Komisji Rewizyjnej poprzez uwzględnienie w niej
przedstawiciela Klubu.
Punkt 5
Na tym wspólne posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Protokolant
T.Jaros

Przewodniczący posiedzenia
Waldemar Banaszczyk

