PROTOKÓŁ NR XXXIV/2020
sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się
w dniu 17 grudnia 2020 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
im. Jana Justyny w Moszczenicy.
Sesję rozpoczęto o godz. 910, zakończono o godz. 1210.
Ustawowy skład Rady - 15 radnych.
Obecnych na sesji było 14 radnych, tj. 93,33 %. Nieobecny był radny Daniel Cichosz. Lista
obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczył ponadto Wójt Gminy Marceli Piekarek oraz Prezes
Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Moszczenicy Bogdan Rogalski. Lista
obecności stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Na wstępie radni uczcili pamięć ofiar wydarzeń grudniowych.
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
W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska nadmieniła, że
wszyscy radni otrzymali porządek obrad sesji. Następnie zapytała o uwagi do porządku obrad.
Wójt Gminy Marceli Piekarek złożył wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad
i dodanie w pkt 9 ppkt 1 projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na
2020 rok oraz w pkt 9 ppkt 2 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2031. Pozostałe podpunkty w pkt 9 ulegną zmianie.
Imienny wykaz z głosowania jawnego wniosku formalnego Wójta Gminy Marcelego
Piekarka w sprawie rozszerzenia porządku obrad i dodania w pkt 9 ppkt 1 projektu uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok oraz w pkt 9 ppkt 2 projekt
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031. Pozostałe
podpunkty w pkt 9 ulegną zmianie (załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 13
Liczba głosów „za”: 13 – Bartłomiej Masiarek, Wojciech Jarzębowski, Waldemar
Banaszczyk, Mieczysław Wieczorek, Henryk Jończyk, Michał Lewicki, Małgorzata
Domańska, Małgorzata Śmiechowicz, Marianna Zielonka, Jacek Kozakowski, Mariusz
Pomazany, Janusz Banaszczyk, Zdzisław Sitek.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym wniosek formalny Wójta Gminy Marcelego Piekarka przy
13 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących został przyjęty. Tylu radnych
w chwili obecnej bierze udział w sesji.
Porządek obrad przedstawiał się jak niżej:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami Rady.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności między sesjami Rady.
6. Sprawozdanie Komisji skarg, wniosków i petycji z działalności między sesjami Rady.
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7. Omówienie spraw związanych z zagospodarowaniem budynku i terenów MTI.
8. Raport z monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Moszczenica na lata 2016-2020.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031;
3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031;
4) uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021, w tym:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
b) odczytanie opinii Komisji Rady dotyczących projektu uchwały budżetowej, przy czym
opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów przedstawiana jest jako
ostatnia;
c) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zmianami wprowadzonymi przez
Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej;
d) dyskusja;
e) głosowanie;
5) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Moszczenica;
6) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Moszczenica;
7) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
8) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Moszczenica
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób
świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
9) odbierania przez gminę Moszczenica odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
10) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa;
11) zmiany Uchwały nr XXVI/240/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu;
12) wyznaczenia aglomeracji Moszczenica;
13) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2021 rok;
14) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Moszczenica na
2021 rok;
15) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Moszczenica na I półrocze 2021 roku;
16) przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na I półrocze 2021
roku;
17) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 roku;
18) uchwalenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji.
10. Sprawy różne i informacje.
Punkt 3
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Śmiechowicz odczytała wyciąg
z protokołu XXX/2020 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu
15 października 2020 roku. Radni nie zgłosili żadnych uwag do tego protokołu. Protokół
został przyjęty.
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Śmiechowicz odczytała wyciąg
z protokołu XXXI/2020 sesji Rady Gminy Moszczenica (sesja nadzwyczajna), która odbyła
się w dniu 17 listopada 2020 roku. Radni nie zgłosili żadnych uwag do tego protokołu.
Protokół został przyjęty.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mieczysław Wieczorek odczytał wyciąg
z protokołu XXXII/2020 sesji Rady Gminy Moszczenica (sesja nadzwyczajna), która odbyła
się w dniu 24 listopada 2020 roku. Radni nie zgłosili żadnych uwag do tego protokołu.
Protokół został przyjęty.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mieczysław Wieczorek odczytał wyciąg
z protokołu XXXIII/2020 sesji Rady Gminy Moszczenica (sesja nadzwyczajna), która odbyła
się w dniu 3 grudnia 2020 roku. Radni nie zgłosili żadnych uwag do tego protokołu. Protokół
został przyjęty.
Punkt 4
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, że na wspólnym
posiedzeniu trzech stałych komisji p. Wójt bardzo szczegółowo przedstawił sprawozdanie
z działalności między sesjami rady.
Następnie Wójt Gminy Marceli Piekarek potwierdził słowa przedmówczyni. Dodał, że
wszystkie zaplanowane inwestycje na rok 2020 przebiegają zgodnie z ustalonymi
harmonogramami, mogą jedynie wystąpić drobne przesunięcia odbioru inwestycji, ale tylko
i wyłącznie ze względu na panującą pandemie koronawirusa. Jest to jedyny wyjątek.
Zasygnalizował, że w ostatnim okresie czasu zgłosiło się trzech inwestorów chcących
zainwestować i nabyć grunty na terenie gminy Moszczenica. Jedna firma zainteresowana jest
zakupem 10 ha wokół MTI, druga firma chce postawić fotowoltaikę na terenie po byłym
wysypisku śmieci, w tej sprawie nadal prowadzi rozmowy z p. Wójtem. Natomiast trzecia
firma złożyła propozycję zakupu około 100 ha gruntu graniczących z gminą Tuszyn. Są to
grunty prywatne, więc uważa, że radni z tego okręgu wyborczego jak i sołtysi mogą
ewentualnym inwestorom pomóc.
Następnie poinformował, że gmina Moszczenica, jako nieliczna gmina w Powiecie
Piotrkowskim nie otrzymała dofinansowania z Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Dla p. Wójta
jest to bardzo przykra informacja, jak również dla radnych, którzy dokładali wszelkich starań,
aby te fundusze pozyskać. Przypomniał, że na sesjach Rady Gminy składał deklarację co
udowodnił w złożonym wniosku, że wszystkie otrzymane fundusze będą przeznaczone na
modernizację i termoizolację budynku Szkoły Podstawowej w Srocku.
Radny Zdzisław Sitek zapytał o termin zakończenia prac na ul. Gazomskiej.
Pan Wójt wyjaśnił, że firma wykonująca przebudowę ul. Gazomskiej w Woli
Moszczenickiej sugerowała, że jest w stanie zakończyć budowę do końca roku 2020. Z uwagi
na podpisaną umowę z Wojewodą o dofinansowanie zewnętrzne nie wyraża na to zgody,
ponieważ jest harmonogram na poszczególne lata. Nadto nie są w stanie w budżecie gminy
Moszczenica zagwarantować środków, o które domaga się wykonawca, ponieważ nie
otrzymali dofinansowania zewnętrznego. Termin zakończenia inwestycji to lipiec 2021 r.
Wobec braku pytań sprawozdanie zostało przyjęte.
Punkt 5
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Sitek nadmienił, że w związku
z trwającą pandemią koronawirusa Komisja Rewizyjna pomiędzy sesjami nie prowadziła
żadnej działalności.
Punkt 6
Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Bartłomiej Masiarek nadmienił, że
w ostatnim okresie czasu komisja nie spotykała się z powodu braku wpływu pism, zaznacza
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jednak , że dnia 15 grudnia 2020 roku do Przewodniczącego komisji wpłynęły dwie petycje,
dlatego komisja zbierze się w najbliższym możliwym terminie.
Punkt 7
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska nadmieniła, że na wspólnym
posiedzeniu trzech stałych komisji szczegółowo omówiono sprawy związane
z zagospodarowaniem budynku i terenów MTI.
Pan Wójt potwierdził, że w sposób szczegółowy omówił tenże temat na wspólnym
posiedzeniu trzech stałych komisji. Przypomniał, że w obecnej chwili zagospodarowanie MTI
przebiega zgodnie z planem. Ku naszemu zadowoleniu jest zainteresowanie wybudowanym
budynkiem, gdyż podpisano 6 umów na wirtualne biura, 3 umowy na wynajem szafy
w serwerowni oraz 5 umów na wynajem pomieszczeń (fizycznych biur). Są także
zainteresowane osoby wynajęciem największej sali konferencyjnej. Jedynym mankamentem
jest sprzedaż gruntów wokół wybudowanego budynku MTI. Na dzień dzisiejszy stwierdza, że
spełnione są wymogi zawarte w umowie o dofinansowanie zewnętrzne w związku z czym
nikt nie powinien żądać zwrotu otrzymanych środków zewnętrznych dlatego niekoniecznie
muszą się spieszyć ze sprzedażą gruntów.
W dalszej części wypowiedzi p. Wójt przekazał oficjalną informację Wysokiej Radzie,
że zgłosił się inwestor, który chce zakupić nie tylko mienie komunalne gminy, czyli ok. 6 ha
gruntu, ale również zainteresowany jest zakupem gruntów, które są w posiadaniu prywatnym
- są to grunty, które kiedyś tworzyły Moszczenickie Zakłady Przemysłu Bawełnianego.
Potencjalny inwestor zainteresowany jest terenem około 10 ha. Jest to firma chcąca
wybudować fabrykę produkującą części do odnawialnych źródeł energii. Oferta ustna została
przedstawiona około miesiąc temu i do dnia dzisiejszego nie ma konkretnych propozycji ze
strony tejże firmy.
Radny Michał Lewicki nadmienił, że przez cały rok był duży niepokój dotyczący
prowadzenia i rozwoju tego projektu, między innymi czy będą inwestorzy. Okazało się
jednak, że inwestorzy są. Chciałby podziękować całemu Referatowi Inwestycji i Rozwoju
oraz osobom współpracującym za pracę w tymże trudnym roku, gdyż bez wsparcia nie
udałoby się. Cieszmy się z zrealizowanych w pełni warunków.
Radny Zdzisław Sitek uważał, że sala konferencyjna będzie udostępniona szerszej
gamie podmiotów gospodarczych chcących coś zorganizować. W sytuacji wykupienia sali nie
wiadomo czy właściciel będzie chcieć ją udostępnić.
Pan Wójt nadmienił, że nie ma takich obaw, ponieważ lepiej żeby sala została
zagospodarowana niż była pusta. W gminie jest wiele pomieszczeń, które mogą być
udostępnione zainteresowanym osobom np. sala w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu czy
hala sportowa. Uzupełniając wypowiedź radnego Michała Lewickiego nadmienił, że jest to
przede wszystkim ogromna zasługa naukowców. Powiązanie samorządu z nauką
zaowocowało tym, co w obecnej chwili jest. Podziękował szczególnie naukowcom
z Politechniki Częstochowskiej, którzy dołożyli wszelkich starań, aby ten budynek powstał
i był zagospodarowany w sposób, jaki przedstawił.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska dołączyła się do podziękowań.
Radni nie wnosili zapytań do tego punktu.
Punkt 8
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska nadmieniła, że na wspólnym
posiedzeniu trzech stałych komisji szczegółowo omówiono raport z Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Moszczenica na lata 2016-2020, który
stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Radni nie podjęli dyskusji w tymże temacie, raport został przyjęty.
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Punkt 9
1)
Pan Wójt poinformował, że zmiany budżetu gminy zostały szczegółowo omówione
przez p. Skarbnik na wspólnym posiedzeniu trzech stałych komisji. Na wszystkie zadawane
pytanie odpowiedzi udzieliła P. Skarbnik oraz Wójt Gminy. Objaśnienia do zmian stanowią
załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Radni nie podjęli dyskusji oraz nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych
komisji:
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Marianna Zielonka stwierdziła, iż opinia Komisji w tym temacie jest pozytywna.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy
Moszczenica na rok 2020 (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 13
Liczba głosów „za”: 13 - Zdzisław Sitek, Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Bartłomiej
Masiarek, Michał Lewicki, Jacek Kozakowski, Wojciech Jarzębowski, Małgorzata
Śmiechowicz, Waldemar Banaszczyk, Małgorzata Domańska, Mieczysław Wieczorek,
Mariusz Pomazany, Henryk Jończyk.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok
2020 przy 13 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta
i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. Tylu radnych w chwili obecnej bierze
udział w sesji.
2)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, iż Skarbnik
Gminy Anna Kaźmierczak oraz Wójt Gminy Marceli Piekarek bardzo szczegółowo omówili
projekt uchwały w tymże punkcie na wspólnym posiedzeniu trzech stałych komisji.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji.
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: 13
Liczba głosów „za”: 13 - Mieczysław Wieczorek, Janusz Banaszczyk, Waldemar
Banaszczyk, Małgorzata Domańska, Michał Lewicki, Małgorzata Śmiechowicz, Zdzisław
Sitek, Wojciech Jarzębowski, Bartłomiej Masiarek, Henryk Jończyk, Jacek Kozakowski,
Marianna Zielonka, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020-2031 przy 13 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została
podjęta i stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. Tylu radnych w chwili obecnej
bierze udział w sesji.
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3)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, iż projekt
uchwały w tymże punkcie został bardzo szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu
trzech stałych komisji.
Następnie odczytała uchwałę Nr II/273/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie opinii do projektu uchwały
o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu
budżetu Gminy Moszczenica. Kserokopia opinii stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu.
Następnie odczytała uchwałę Nr II/292/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie sprostowania błędów
w uchwale dotyczącej opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz
możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica. Kserokopia
opinii stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
W następnej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska
odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021-2031.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych
komisji:
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Marianna Zielonka stwierdziła, iż opinia Komisji w tym temacie jest pozytywna.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 (załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 13
Liczba głosów „za”: 13 – Mariusz Pomazany, Małgorzata Domańska, Małgorzata
Śmiechowicz, Michał Lewicki, Janusz Banaszczyk, Jacek Kozakowski, Zdzisław Sitek,
Marianna Zielonka, Mieczysław Wieczorek, Bartłomiej Masiarek, Henryk Jończyk,
Waldemar Banaszczyk, Wojciech Jarzębowski.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2031 przy 13 głosach „za”, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. Tylu
radnych w chwili obecnej bierze udział w sesji.
4)
W tym punkcie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Śmiechowicz
odczytała Uchwałę Nr II/272/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu
Gminy Moszczenica na 2021 rok. Kserokopia opinii stanowi załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu. Następnie odczytała Uchwałę Nr II/291/2020 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie sprostowania błędów
w uchwale dotyczącej opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Moszczenica na 2021 rok.
Kserokopia opinii stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
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Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Marianna Zielonka oświadczyła, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione założenia
do projektu budżetu Gminy na rok 2021. Opinia do projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok
2021 stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt budżetu Gminy na 2021 rok. Opinia do projektu budżetu Gminy
Moszczenica na rok 2021 stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk nadmienił, iż Komisja wyraziła pozytywną opinię do przedłożonego projektu budżetu
Gminy na 2021 rok. Opinia do projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021 stanowi
załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica Małgorzata Domańska odczytała projekt
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.

Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Moszczenica na rok 2021 (załącznik nr 19 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 13
Liczba głosów „za”: 13 – Waldemar Banaszczyk, Małgorzata Śmiechowicz, Janusz
Banaszczyk, Henryk Jończyk, Jacek Kozakowski, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska,
Mariusz Pomazany, Michał Lewicki, Zdzisław Sitek, Wojciech Jarzębowski, Mieczysław
Wieczorek, Bartłomiej Masiarek.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica
na rok 2021 przy 13 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta
i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Tylu radnych w chwili obecnej bierze
udział w sesji.
Wójt Gminy Marceli Piekarek w imieniu władzy wykonawczej złożył
najserdeczniejsze podziękowania na ręce Przewodniczącej Rady Gminy oraz wszystkim
radnym za podjęcie najważniejszej uchwały. Obowiązkiem gospodarza gminy jest
gospodarowanie budżetem tak, aby byli zadowoleni wszyscy mieszkańcy gminy.
Zadeklarował, że każdą decyzję wpływającą na poprawę bytu w gminie Moszczenica
konsultuje z Radą Gminy, a jeżeli wymaga podjęcia stosownej uchwały to w sposób
szczegółowy przedstawia Radzie Gminy, ku ogromnemu zadowoleniu p. Wójta każda
zaproponowana uchwała została jak do tej pory przyjęta.
Następnie nadmienił, że budżet na rok 2021 jest na miarę naszych możliwości, nie
potrzeb. Zadowolony jest z podejścia radnych w sposób obiektywny do projektu budżetu
gminy na rok 2021, który w sposób profesjonalny przygotowała p. Skarbnik, za co
szczególnie i wyjątkowo bardzo dziękuje.
W roku 2021 na pewno priorytetem musi być gospodarka wodno-kanalizacyjna, drogi,
budynki użyteczności publicznej. Ma nadzieję, że odpowiednie instytucje dostrzegą gminę
Moszczenica, która do oświaty w stosunku do otrzymywanej subwencji dokłada 40%, że
dzieci uczące się w budynkach mają dobre warunki oraz, że nie było zagrożone
wynagrodzenie za wykonaną pracę pracowników pedagogicznych jak i niepedagogicznych.
W dalszej części wypowiedzi poinformował p. Wójt, że zadłużenie gminy wynosi 32
mln zł, które to odnoszą się do wykonanych inwestycji począwszy od 1 stycznia 2011 roku.
Punktem kulminacyjnym i rozpoznawczym jest rok 2018 kiedy zaplanowano dwie inwestycje
tj. remont SUW stacji uzdatniania wody w Srocku jak i Jarostach. Założono wówczas, że na
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podstawie dotychczasowych kalkulacji cenowych podobnych inwestycji, inwestycje powinny
kosztować 4 mln zł. Otrzymano 2 mln dofinansowania, które w założeniu pokrywało się z
50% dofinansowaniem zewnętrznym. Po ogłoszeniu przetargu najniższa oferta była 6,5 mln
zł. Stwierdzono wtenczas w sposób obiektywny, że od 2018 r. inwestycje zdrożały o min
50%. W tymże okresie czasu było wykonanych inwestycji za około 100 mln zł. Jest
potwierdzone, że od 2018 r. o 50% jest więcej majątku w gminie Moszczenica, czyli jest 150
mln. Zadłużenie wynosi 32 mln, jednak zyskano 50 mln, dlatego od 2011 roku zyskali 20
mln. Była to wytrwała i owocna praca, można także zobaczyć jak w tym czasie zmieniła się
nasza gmina. Może zapewnić, że środki które zostały wydatkowane na inwestycje nie zostały
przetrwonione, co może każdy zobaczyć i obiektywnie ocenić. Zrobili bardzo dużo za co
wszystkim bardzo dziękuje, nadto ludzie widzą, że samorząd pracuje. Skromnym marzeniem
p. Wójta jest, aby mieszkańcy gminy nie mówili złośliwie, że nic nie jest zrobione podczas
gdy zrobili bardzo wiele za co bardzo wszystkim dziękuje.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska podziękowała i pogratulowała p.
Wójtowi dodając, że jeżeli współpraca będzie tak owocna to ludzie zaczną dobrze o nich
mówić.
Następnie ogłosiła piętnastominutową przerwę w obradach.
5)
W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała,
iż projekt uchwały w tymże punkcie bardzo szczegółowo omówiony został na wspólnym
posiedzeniu trzech stałych komisji.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych
komisji:
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Marianna Zielonka stwierdziła, iż opinia Komisji w tym temacie jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Moszczenica (załącznik Nr 21 do
niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 13
Liczba głosów „za”: 13 – Henryk Jończyk, Michał Lewicki, Marianna Zielonka, Jacek
Kozakowski, Mariusz Pomazany, Mieczysław Wieczorek, Waldemar Banaszczyk, Małgorzata
Domańska, Bartłomiej Masiarek, Wojciech Jarzębowski, Zdzisław Sitek, Janusz Banaszczyk,
Małgorzata Śmiechowicz.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Moszczenica przy 13 głosach „za”, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego
protokołu. Tylu radnych bierze w chwili obecnej udział w sesji.
6)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, iż projekt
uchwały w tymże punkcie został bardzo szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu
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trzech stałych komisji przy współudziale Inspektora ds. Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi p. Jolanty Pietrzak.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych
komisji:
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Marianna Zielonka stwierdziła, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt
uchwały.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica (załącznik Nr 23 do niniejszego
protokołu):
Liczba obecnych radnych: 13
Liczba głosów „za”: 13 - Jacek Kozakowski, Małgorzata Domańska, Michał Lewicki, Janusz
Banaszczyk, Waldemar Banaszczyk, Bartłomiej Masiarek, Mieczysław Wieczorek, Zdzisław
Sitek, Henryk Jończyk, Mariusz Pomazany, Marianna Zielonka, Małgorzata Śmiechowicz,
Wojciech Jarzębowski.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Moszczenica przy 13 głosach „za”, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu. Tylu
radnych bierze w chwili obecnej udział w sesji.
7)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, iż projekt
uchwały w tymże punkcie został bardzo szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu
trzech stałych komisji.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych
komisji:
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż komisja pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Marianna Zielonka stwierdziła, iż Komisja także pozytywnie zaopiniowała przedstawiony
projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik Nr 25 do
niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 13
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Liczba głosów „za”: 13 - Małgorzata Śmiechowicz, Michał Lewicki, Zdzisław Sitek, Henryk
Jończyk, Waldemar Banaszczyk, Bartłomiej Masiarek, Mieczysław Wieczorek, Jacek
Kozakowski, Małgorzata Domańska, Mariusz Pomazany, Janusz Banaszczyk, Wojciech
Jarzębowski, Marianna Zielonka
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy 13 głosach „za”, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących się została podjęta i stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego
protokołu. Tylu radnych bierze w chwili obecnej udział w sesji.
8)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, iż projekt
uchwały w tymże punkcie został bardzo szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu
trzech stałych komisji.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych
komisji:
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Marianna Zielonka stwierdziła, iż Komisja także pozytywnie zaopiniowała przedstawiony
projekt uchwały.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie gminy Moszczenica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od
właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych (załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 13
Liczba głosów „za”: 13 - Małgorzata Śmiechowicz, Bartłomiej Masiarek, Janusz
Banaszczyk, Waldemar Banaszczyk, Marianna Zielonka, Mariusz Pomazany, Wojciech
Jarzębowski, Michał Lewicki, Zdzisław Sitek, Jacek Kozakowski, Małgorzata Domańska,
Mieczysław Wieczorek, Henryk Jończyk.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie gminy Moszczenica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych przy 13 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została
podjęta i stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu. Tylu radnych bierze w chwili
obecnej udział w sesji.
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9)
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych
komisji:
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Marianna Zielonka stwierdziła, iż Komisja także pozytywnie zaopiniowała przedstawiony
projekt uchwały.
W tymże czasie na sesje przybył radny Tadeusz Kowara.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie odbierania przez gminę
Moszczenica odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (załącznik Nr 29 do niniejszego
protokołu):
Liczba obecnych radnych: 14
Liczba głosów „za”: 14 - Michał Lewicki, Wojciech Jarzębowski, Małgorzata Śmiechowicz,
Marianna Zielonka, Zdzisław Sitek, Bartłomiej Masiarek, Jacek Kozakowski, Mieczysław
Wieczorek, Waldemar Banaszczyk, Małgorzata Domańska, Janusz Banaszczyk, Henryk
Jończyk, Tadeusz Kowara, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie odbierania przez gminę Moszczenica
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne przy 13 głosach „za”, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokołu. Tylu
radnych bierze w chwili obecnej udział w sesji.
10)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, iż projekt
uchwały w tymże punkcie został bardzo szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu
trzech stałych komisji.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych
komisji:
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Marianna Zielonka stwierdziła, iż opinia Komisji w tym temacie jest pozytywna.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (załącznik Nr 31 do niniejszego
protokołu):
Liczba obecnych radnych: 14
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Liczba głosów „za”: 14 –Jacek Kozakowski, Wojciech Jarzębowski, Janusz Banaszczyk,
Mariusz Pomazany, Henryk Jończyk, Zdzisław Sitek, Bartłomiej Masiarek, Marianna
Zielonka, Mieczysław Wieczorek, Małgorzata Domańska, Michał Lewicki, Małgorzata
Śmiechowicz, Waldemar Banaszczyk, Tadeusz Kowara.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa przy 14 głosach „za”, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. Tylu
radnych bierze w chwili obecnej udział w sesji.
11)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, iż projekt
uchwały w tymże punkcie został bardzo szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu
trzech stałych komisji.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych
komisji:
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Marianna Zielonka stwierdziła, iż opinia Komisji w tym temacie jest pozytywna.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr
XXVI/240/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu (załącznik Nr 33 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 14
Liczba głosów „za”: 14 - Zdzisław Sitek, Wojciech Jarzębowski, Mieczysław Wieczorek,
Bartłomiej Masiarek, Małgorzata Śmiechowicz, Mariusz Pomazany, Henryk Jończyk,
Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska, Janusz Banaszczyk, Waldemar Banaszczyk,
Tadeusz Kowara, Jacek Kozakowski, Michał Lewicki.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/240/2020 Rady
Gminy Moszczenica z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Piotrkowskiemu przy 14 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
została podjęta i stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. Tylu radnych bierze
w chwili obecnej udział w sesji.
12)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, iż projekt
uchwały w tymże punkcie został bardzo szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu
trzech stałych komisji.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych
komisji:
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Marianna Zielonka stwierdziła, iż opinia Komisji w tym temacie jest pozytywna.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Moszczenica (załącznik Nr 35 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 14
Liczba głosów „za”: 14 – Bartłomiej Masiarek, Wojciech Jarzębowski, Zdzisław Sitek,
Henryk Jończyk, Małgorzata Domańska, Tadeusz Kowara, Marianna Zielonka, Michał
Lewicki, Mieczysław Wieczorek, Jacek Kozakowski, Małgorzata Śmiechowicz, Waldemar
Banaszczyk, Janusz Banaszczyk, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Moszczenica
przy 14 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi
załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. Tylu radnych bierze w chwili obecnej udział w
sesji.
13)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, iż projekt
uchwały w tymże punkcie został bardzo szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu
trzech stałych komisji.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych
komisji:
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Marianna Zielonka stwierdziła, iż opinia Komisji w tym temacie jest pozytywna.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na
2021 rok (załącznik Nr 37 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 14
Liczba głosów „za”: 14 – Zdzisław Sitek, Waldemar Banaszczyk, Wojciech Jarzębowski,
Janusz Banaszczyk, Henryk Jończyk, Michał Lewicki, Mariusz Pomazany, Bartłomiej
Masiarek, Małgorzata Domańska, Jacek Kozakowski, Marianna Zielonka, Mieczysław
Wieczorek, Tadeusz Kowara, Małgorzata Śmiechowicz.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2021 rok
przy 14 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi
załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. Tylu radnych bierze w chwili obecnej udział
w sesji.
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14)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, iż projekt
uchwały w tymże punkcie został bardzo szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu
trzech stałych komisji.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych
komisji:
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Marianna Zielonka stwierdziła, iż opinia Komisji w tym temacie jest pozytywna.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Moszczenica na 2021 rok (załącznik Nr 39
do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 14
Liczba głosów „za”: 14 – Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Małgorzata Śmiechowicz,
Mieczysław Wieczorek, Henryk Jończyk, Jacek Kozakowski, Mariusz Pomazany, Michał
Lewicki, Małgorzata Domańska, Bartłomiej Masiarek, Zdzisław Sitek, Tadeusz Kowara,
Waldemar Banaszczyk, Wojciech Jarzębowski.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Moszczenica na 2021 rok przy 14 głosach „za”, bez
głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik nr 40 do
niniejszego protokołu. Tylu radnych bierze w chwili obecnej udział w sesji.
15)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska przedstawiła propozycje do
planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2021 roku.
Radni nie wnosili uwag do przedstawionych propozycji oraz do treści proponowanej
uchwały.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Rady Gminy Moszczenica na I półrocze 2021 roku (załącznik Nr 41 do niniejszego
protokołu):
Liczba obecnych radnych: 14
Liczba głosów „za”: 14 – Zdzisław Sitek, Mariusz Pomazany, Waldemar Banaszczyk,
Marianna Zielonka, Bartłomiej Masiarek, Henryk Jończyk, Małgorzata Domańska,
Małgorzata Śmiechowicz, Jacek Kozakowski, Janusz Banaszczyk, Wojciech Jarzębowski,
Mieczysław Wieczorek, Michał Lewicki, Tadeusz Kowara.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy
Moszczenica na I półrocze 2021 roku przy 14 głosach „za”, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu. Tylu
radnych bierze w chwili obecnej udział w sesji.
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16)
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski przedstawił propozycje do planu
pracy Komisji na I półrocze 2021 roku.
Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw
Socjalnych i Sportu Marianna Zielonka poinformowała o proponowanych tematach do planu
pracy Komisji na I półrocze 2021 roku.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk również omówił tematykę proponowanego planu pracy tej Komisji na I półrocze
2021 roku.
Radni nie wnosili uwag do przedstawionych propozycji oraz do treści proponowanej
uchwały.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy
stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na I półrocze 2021 roku (załącznik Nr 43 do
niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 14
Liczba głosów „za”: 14 – Waldemar Banaszczyk, Jacek Kozakowski, Marianna Zielonka,
Janusz Banaszczyk, Wojciech Jarzębowski, Mariusz Pomazany, Bartłomiej Masiarek,
Zdzisław Sitek, Małgorzata Domańska, Małgorzata Śmiechowicz, Michał Lewicki, Tadeusz
Kowara, Henryk Jończyk.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady
Gminy Moszczenica na I półrocze 2021 roku przy 14 głosach „za”, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu. Tylu
radnych bierze w chwili obecnej udział w sesji.
17)
Propozycje planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 roku przedstawił
przewodniczący tej Komisji Tadeusz Kowara.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji
w tym temacie.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu
kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 roku (załącznik Nr 45 do niniejszego
protokołu):
Liczba obecnych radnych: 15
Liczba głosów „za”: 15 – Jacek Kozakowski, Bartłomiej Masiarek, Mieczysław Wieczorek,
Marianna Zielonka, Waldemar Banaszczyk, Mariusz Pomazany, Zdzisław Sitek, Tadeusz
Kowara, Małgorzata Śmiechowicz, Janusz Banaszczyk, Małgorzata Domańska, Henryk
Jończyk, Michał Lewicki, Wojciech Jarzębowski.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na I półrocze 2021 roku przy 14 głosach „za”, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu. Tylu
radnych bierze w chwili obecnej udział w sesji.
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18)
Propozycje planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na I półrocze 2021 roku
przedstawił przewodniczący tej Komisji Bartłomiej Masiarek.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy
Komisji skarg, wniosków i petycji (załącznik Nr 47 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 14
Liczba głosów „za”: 14 – Mariusz Pomazany, Marianna Zielonka, Małgorzata Śmiechowicz,
Jacek Kozakowski, Małgorzata Domańska, Henryk Jończyk, Waldemar Banaszczyk, Tadeusz
Kowara, Zdzisław Sitek, Michał Lewicki, Bartłomiej Masiarek, Mieczysław Wieczorek,
Wojciech Jarzębowski, Janusz Banaszczyk.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji skarg,
wniosków i petycji przy 14 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została
podjęta i stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu. Tylu radnych bierze w chwili
obecnej udział w sesji.
Punkt 17
W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska
poinformowała o korespondencji, jaka wpłynęła do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,
a mianowicie jest to pismo Nr PNIK-I.4131.756.2020 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadomienie o wszczęciu postępowania w celu kontroli legalności uchwały nr
XXIX/257/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment
obrębu geodezyjnego Baby w miejscowości Baby oraz fragment obrębu geodezyjnego
Moszczenica w miejscowości Moszczenica. Następnie przedstawiła udzieloną odpowiedź na
zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Nadto zapoznała radnych z rozstrzygnięciem
nadzorczym stwierdzające w całości nieważność uchwały nr XXIX/257/2020 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego
Baby w miejscowości Baby oraz fragment obrębu geodezyjnego Moszczenica
w miejscowości Moszczenica (kserokopia pism stanowią załącznik nr 49 do niniejszego
protokołu).
Pan Wójt zapewnił Wysoką Radę, że postępują zgodnie z obowiązującym prawem.
W uchwale nastąpił błąd tzn. brak było linii rozgraniczających teren o różnym przeznaczeniu,
co spowodowało, że dokumenty nie odpowiadały przepisom prawa. Jednocześnie chciałby
uspokoić wszystkich protestujących i składających odwołania, że decyzje środowiskową
dotyczącą tego terenu musiał wydać do dnia 30 listopada 2020 roku, gdyż nie wydanie
decyzji w tymże terminie gmina Moszczenica byłaby narażona na bardzo wysokie karne
opłaty. Nie oznacza to, że firma chcąca wybudować „Instytut hodowlanodydaktyczny/chlewnia” będzie miała możliwość uzyskania pozwolenia na budowę ponieważ
powinna uzyskać jeszcze decyzję o warunkach zabudowy. Ze względu na trwające prace
związane z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie
w przypadku złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy gmina ma
możliwość zawieszania postępowania na okres dziewięciu miesięcy. Uzyskanie decyzji
środowiskowej nie uprawnia do wystąpienia o pozwolenia na budowę. W 100 % solidaryzuje
się z wszystkimi protestującymi co wielokrotnie udowodnił będąc na zebraniach czy
uczestnicząc w mniejszej grupie z mieszkańcami. Pracownik merytoryczny już pracuje nad
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projektem uchwały i w najbliższym czasie będzie przygotowana poprawiona uchwała w tejże
sprawie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska nadmieniła, że p. Wójt chciał
wydać negatywną decyzję środowiskową w związku z tym, że cały czas solidaryzuje się
z mieszkańcami. Został jednak upomniany, że naprawdę będą bardzo duże kary. Wydanie
decyzji środowiskowej nie obliguje do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Pani
Magdalena Adamczyk – Inspektor ds. Zagospodarowania Przestrzennego poinformowała, że
wszystkie procedury dotyczące uchwalenia planu muszą zostać spełnione.
Radny Zdzisław Sitek zapytał czy istnieje możliwość konsultacji projektu uchwały
z Nadzorem Prawnym. Nadto zapytał o program szczepień przeciw COVID-19 dla gminy
Moszczenica i przyłącze gazowe.
Pan Wójt wskazał, że pracownik merytoryczny Urzędu Gminy na bieżąco konsultuje
projekt uchwały z Nadzorem Prawnym Wojewody. Nadto dodał, że w Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Moszczenicy przygotowywany jest punkt szczepień, który będzie dostępny dla
naszych mieszkańców. W dalszej części wypowiedzi nadmienił, że projekt gazu został
zakończony, obecnie wszystko jest w gestii Polskiej Spółki Gazowniczej, która prowadzi
bezpośrednio wykonawstwo tejże inwestycji. Odcinek obejmujący miejscowość Michałów
i Jarosty -ulica Nowa został wykonany w okresie trzech miesięcy. Obecnie ma zostać
wykonany trzeci odcinek od miejscowości Jarosty do Przedsiębiorstwa Nowalijka
w Kosowie, a następnie do centrum w Moszczenicy. W najbliższym czasie mogą wszyscy
z tego skorzystać. Ma nadzieję, że w roku 2021-2022 prace zostaną na terenie Moszczenicy
zakończone.
Radny Waldemar Banaszczyk uważa, że prace idą bardzo sprawnie, kwestią jest
wykonanie dokumentacji.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska wspólnie z Wójtem
złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Punkt 18
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Małgorzata Domańska zamknęła obrady
XXX sesji Rady Gminy Moszczenica.
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