PROTOKÓŁ NR XXIX/2012
sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się
w dniu 13 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.
Sesję rozpoczęto o godz. 1005, zakończono o godz. 1400.
Ustawowy skład Rady – 15 radnych.
Obecnych na sesji było 14 radnych, tj. 93,3%. Nieobecna była radna Anna Kaźmierczak.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli ponadto: Wójt Gminy Marceli Piekarek, Zastępca Wójta
Krzysztof Jędrzejczyk oraz goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej
załącznik NR 2 do niniejszego protokołu.
Punkt 1
Otwarcia sesji dokonał i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Nowicki. Chwilą ciszy zebrani uczcili pamięć ofiar stanu wojennego. Następnie
Pan Przewodniczący powitał radnych oraz pozostałych uczestników sesji. Stwierdził, iż na
ustawowy skład 15 radnych w sesji bierze w chwili obecnej udział 13 radnych, czyli jest
quorum i Rada Gminy Moszczenica w dniu dzisiejszym jest władna do podejmowania
uchwał.
Punkt 2
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Nowicki odczytał
proponowany porządek obrad sesji.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zgłosił następujące
wnioski dotyczące zmian
w porządku dziennym sesji: 1) wykreślenie w punkcie 4 podpunktu 6; 2) wprowadzenie
w punkcie 4 kolejnego podpunktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany
Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIII/136/2004 z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie
ustalenia regulaminu targowiska; 3) wprowadzenie w punkcie 4 kolejnego podpunktu
dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/49/11 w sprawie powierzenia
Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o.o. w Moszczenicy wykonywania zadań
własnych gminy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej, gminnych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz urządzeń infrastruktury technicznej.
Nadmienił, iż wszystkie te propozycje zmian były szczegółowo omawiane na posiedzeniach
wszystkich stałych komisji.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Nowicki poddał pod głosowanie zgłoszone
przez Wójta Gminy wnioski do zmiany porządku obrad sesji.
Wyniki przeprowadzonych głosowań były następujące:
1) wniosek o wykreślenie w punkcie 4 podpunktu 6 przyjęty został przy 13 głosach za,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Podczas głosowania na sali obrad
obecnych było 14 radnych.
2) wniosek o wprowadzenie w punkcie 4 podpunktu 9 przyjęty został przy 13 głosach za,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Podczas głosowania na sali obrad obecnych
było 14 radnych.
3) wniosek o wprowadzenie w punkcie 4 podpunktu 10 przyjęty został przy 13 głosach za,
1 przeciwnym, bez głosów wstrzymujących.
Porządek obrad uwzględniający przyjęte zmiany przedstawiał się jak niżej:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
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2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie:
a) Wójta Gminy o działalności w okresie między sesjami Rady,
b) Komisji Rewizyjnej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian budżetu gminy na 2012 rok;
2) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu;
3) obniżenia stawki rocznej z tytułu użytkowania wieczystego;
4) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Moszczenica;
5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty;
6) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
7) 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;
8) odbierania przez Gminę Moszczenica odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne;
9) zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIII/136/2004 z dnia 7 czerwca 2004r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowiska;
10) zmiany Uchwały
Nr VII/49/11
w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu
Komunalnemu Spółce z o.o. w Moszczenicy wykonywania zadań własnych gminy
z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej, gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej oraz urządzeń infrastruktury technicznej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne i informacje.
7. Zakończenie sesji.
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała wyciąg
z protokołu XXVIII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku.
Radni nie wnosili uwag do protokołu.
W głosowaniu jawnym protokół XXVIII sesji Rady Gminy przyjęty został przy 11
głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. W głosowaniu wzięli udział wszyscy
radni obecni na sali obrad.
Punkt 3
a)
Na wstępie tego punktu Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował, iż w okresie
sprawozdawczym wydał zarządzenia w sprawach: 1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w Gminie Moszczenica w 2013 roku, 2) zasad ewidencji rachunkowej Projektu E – Lider
szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica,
Ujazd, Będków, Czarnocin współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013, 3) zmian w budżecie gminy, 4) powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert
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złożonych w otwartym konkursie ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Moszczenica w 2013 roku.
Następnie Pan Wójt wskazał, iż pozostała jego działalność w okresie międzysesyjnym to
przede wszystkim bieżące sprawy samorządowe wynikające z kompetencji i obowiązków
Wójta Gminy. Niektóre z nich zasługują na szczególne omówienie i tak: Pan Wójt
cieszy się bardzo, że poszczególne stałe komisje Rady, a w szczególności komisja
merytoryczna szczegółowo przeanalizowały projekt budżetu na 2013 rok i wydały
pozytywne opinie. Upoważnia to Pana Wójta do złożenia ostatecznego projektu uchwały
w tej najważniejszej dla gminy sprawie. Uczyni to z przyjemnością na ostatniej sesji
w 2012 roku. Drugim bardzo ważnym tematem jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
studium uwarunkowań i zagospodarowania Gminy Moszczenica. 11 grudnia odbyła się
w Urzędzie Gminy ostatnia wymagana przepisami prawa dyskusja publiczna w tej sprawie.
Nikt z uczestników nie wniósł istotnych zmian bądź wniosków, dlatego wszystko wskazuje
na to, że na sesję w miesiącu styczniu przedstawiony zostanie projekt stosownej uchwały.
Ponadto Pan Wójt poinformował, iż w okresie między sesjami uczestniczył w wielu
spotkaniach, uroczystościach bądź zebraniach o różnej tematyce.
b)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kraska wskazał, iż w okresie
międzysesyjnym Komisja nie spotykała się i nie ma sprawozdania.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Nowicki poinformował, iż przedłożone
sprawozdanie Wójta Gminy zostało przyjęte.
Punkt 4
1)
Wójt Gminy Marceli Piekarek przypomniał, iż propozycje zmian w budżecie
gminy były bardzo szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich stałych komisji.
Objaśnienia do zmian stanowią załącznik NR 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Nowicki poprosił o opinie stałych komisji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Grażyna Wojna wskazała, iż Komisja wyraziła pozytywną opinię do przedstawionych zmian
budżetowych.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jan Pluta oświadczył, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała
zmiany w budżecie.
Radny Bogusław Lech stwierdził, że proponowane zmiany budżetowe są wysoce
niepokojące. Cała kwota dochodów wprowadzanych na dzisiejszą sesję będzie przeznaczona
na bieżące utrzymanie dróg, czyli przez 2 tygodnie, jakie pozostały do końca roku, będzie
musiała być wydana kwota 262.034,-zł. Poza tym są jeszcze zmiany wewnątrz budżetu,
gdzie mówi się o zabraniu pieniędzy z oświaty (głównie chodzi o projektowanie szkoły w
Srocku) też na bieżące utrzymanie dróg i jest to kwota 76.966,-zł, a łącznie kwota ta
przekracza 340 tys. zł. Okazuje się jednak, że to jeszcze nie wszystko. W grę wchodzą
jeszcze czynności związane, również z niepokojącą rzeczą, z przenoszeniem środków z
pomocy społecznej. Wiadomo przecież, że pomoc społeczna w sezonie zimowym wymaga
wyjątkowego zainteresowania, a te środki przeznacza się w głównej mierze na utrzymanie
hali sportowej. To jest niepokojące i dlatego radny sygnalizuje swoje stanowisko
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indywidualne, gdyż nie brał udziału w pracach komisji problemowej. Przy głosowaniu na
pewno będzie się wypowiadał w sposób negatywny, czyli na nie.
Radny Waldemar Banaszczyk zwrócił uwagę, że wszystkie te tematy były omawiane
i dyskutowane w komisjach. Komisje zajęły już stanowiska w tej sprawie.
Wójt Gminy Marceli Piekarek przypomniał, iż na wspólnym posiedzeniu stałych
komisji każdy radny mógł o wszystko zapytać i wypowiedzieć się. Szkoda, że radny nie
znalazł czasu na uczestniczenie w pracach komisji, ani też wcześniej nie przekazał
swoich uwag i wątpliwości przewodniczącej swojej komisji. Ponadto Pan Wójt dodał, iż
Skarbnik Gminy w sposób zdecydowany wypowiedziała się, że poprzez przeniesienie
środków nie ma zagrożenia do funkcjonowania poszczególnych działów. Przenoszone
środki są to środki, które w danym dziale nie będą wykorzystane.
Radny Bogusław Lech uważa, że na forum Rady można swobodne wypowiedzi
przedstawiać. Ograniczanie wypowiedzi nie ma racji bytu. Nie jest też rolą Wójta
pouczanie radnego o czym i na jaki temat ma się wypowiadać.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Nowicki zamknął dyskusję w tym punkcie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok przy 13
głosach za, 1 przeciwnym, bez głosów wstrzymujących została podjęta i stanowi
załącznik NR 4 do niniejszego protokołu. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było
14 radnych.
2)
Wójt Gminy Marceli Piekarek przypomniał, iż przedłożony projekt uchwały dotyczy
zmiany §1 ust. 2 uchwały Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 lutego 2012r. Termin
obowiązywania bonifikaty w przypadku uiszczenia pełnej kwoty przedłuża się do dnia
31.12.2012r. Bonifikata dotyczy lokalu położonego w Moszczenicy przy ulicy Dworcowej.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Nowicki zapytał o stanowiska stałych komisji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Grażyna Wojna wskazała, iż Komisja wyraziła w tej sprawie opinię pozytywną.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jan Pluta oświadczył, iż Komisja również pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/171/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 lutego
2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu.
W wyniku głosowania jawnego uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/171/12
Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie
wieczyste ułamkowych części gruntu przy 13 głosach za, bez głosów przeciwnych
i 1 wstrzymującym została podjęta i stanowi załącznik NR 5 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
3)
Następnie Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, że zgodnie z sugestiami pani
audytor jak i kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która miała miejsce w ostatnim
czasie w Urzędzie Gminy proponuje się ujednolicić wszystkie opłaty dotyczące użytkowania
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wieczystego do wysokości 0,3%. Opłaty wynoszące 1% miała dotychczas tylko jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Babach i w Podolinie i stąd prośba o ich obniżenie
i podjęcie stosownej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Nowicki zapytał o opinie stałych komisji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Grażyna Wojna wskazała, iż Komisja wyraziła w tej sprawie opinię pozytywną.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jan Pluta oświadczył, iż Komisja również pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Bogusław Lech zwrócił uwagę, iż jest to już kolejna uchwała, która wynika
z zaleceń kontroli. Zapytał, gdzie można się zapoznać z zaleceniami pokontrolnymi.
Wójt Gminy Marceli Piekarek w odpowiedzi wskazał, iż z przyjemnością przekaże
Radzie Gminy wyniki kontroli wraz z zaleceniami, gdy będzie je tylko miał. Dodał, iż
zalecenia pokontrolne dotyczą również funkcjonowania gminy do dnia 13 grudnia 2010
roku. Uważa, że w obowiązku radnego będzie zapoznanie się z tym i udzielenie
odpowiedzi na niektóre sprawy. Ponadto Pan Wójt podkreślił, iż podejmowane działania
nie wynikają z ostatecznych zaleceń kontroli, a jedynie z sugestii kontrolujących do
uporządkowania tych spraw.
Radny Bogusław Lech zapytał, czy jest już protokół, czy można się z nim zapoznać
i kiedy ewentualnie będzie można.
Wójt Gminy Marceli Piekarek podkreślił, że przed chwilą na to pytanie odpowiadał.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawek procentowych opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości z 1% na 0,3%.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawek
procentowych opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z 1% na 0,3%
przy 13 głosach za, bez głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym została podjęta i stanowi
załącznik NR 6 do niniejszego protokołu. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było
14 radnych.
4)
W tym punkcie Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował, iż Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim pozytywnie zaopiniował projekt
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica. Kserokopia tej
opinii stanowi załącznik NR 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Nowicki zapytał o opinie stałych komisji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż Komisja po dyskusji pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Grażyna Wojna wskazała, iż w wyniku dyskusji Komisja wyraziła opinię pozytywną do
przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jan Pluta oświadczył, iż Komisja również pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Bogusław Lech był zainteresowany, czy harmonogram wywozu odpadów
będzie bazował na dotychczasowych doświadczeniach, czy przewidywane są modyfikacje
w tym zakresie i jaka będzie częstotliwość wywozu.
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Wójt Gminy Marceli Piekarek zwrócił uwagę, że dzisiaj trudno jest odpowiedzieć
na to pytanie. Dopiero w specyfikacji do przetargu te rzeczy będą określone.
Radny Wiesław Cisowski sugerował, aby zapisy regulaminu przekazane były do
wiadomości wszystkich mieszkańców.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zapewnił, że w miarę posiadanych kompetencji
i obowiązków zrealizuje tą sugestię radnego.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała projekt uchwały
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Moszczenica.
W wyniku głosowania jawnego uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica przy 13 głosach za, bez
głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym została podjęta i stanowi załącznik NR 8 do
niniejszego protokołu. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.
5)
Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował, iż projekt uchwały przedłożony
w tym punkcie był bardzo szczegółowo dyskutowany. Były zgłaszane różne propozycje
i uwagi dotyczące wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ostatecznie decyzje wszystkich stałych komisji były jednakowe, nie było różnych wniosków.
Pan Wójt w pełni popiera propozycje komisji. W odniesieniu do nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zaproponowane
miesięczne stawki w zależności od wielkości pojemnika są zbliżone do wysokości opłat
dotychczasowych.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Nowicki zapytał o opinie stałych komisji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż Komisja po dyskusji wypracowała wniosek, aby ustalić
stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5,oo zł od osoby
przebywającej na terenie gminy za odpady segregowane i 10,oo zł od osoby za odpady
niesegregowane. Komisja stwierdza również, że w przypadku, gdy przetarg nie zostanie
rozstrzygnięty temat wysokości opłaty wróci do ponownej dyskusji i podjęcia stosowanych
wniosków.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Grażyna Wojna wskazała, iż w wyniku dyskusji Komisja miała identyczne stanowisko
w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jan Pluta oświadczył, iż Komisja również proponowała
opłatę od śmieci segregowanych w wysokości 5,oo zł od osoby przebywającej na terenie
gminy oraz 10,oo zł od śmieci niesegregowanych. Jeżeli będzie taka potrzeba to dyskusja
nad wysokością opłaty będzie ponowiona.
Wójt Gminy Marceli Piekarek odczytał proponowane miesięczne stawki opłat od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
Podał stawki za poszczególne rodzaje pojemników z uwzględnieniem sposobu zbierania
odpadów.
Radny Bogusław Lech zwrócił uwagę, że jego zdaniem stawka 960,- zł za
pojemnik 7m3 jest zbyt wygórowana.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zachęcał do zapoznania się z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Dodał, iż od dnia 1 lipca 2013 roku wszystkie odpady
muszą być segregowane, a cena odbioru niesegregowanych odpadów będzie dwukrotnie
wyższa.
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Radny Marek Dziadczyk wnioskował, aby cenę pojemnika 7m3 ze śmieciami
segregowanymi obniżyć do kwoty 300,oo – 350,oo zł.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zwrócił uwagę, że w chwili obecnej cena takiego
pojemnika wynosi 400,- zł i nikt nie protestuje. Zrealizuje jednak wszystkie zalecenia
Rady w tym temacie.
Radny Bogusław Lech uważa, że mieszkańców naszej gminy nie trzeba zachęcać do
segregowania odpadów. Jest w tym zakresie znaczący postęp. Radny zwrócił przy tym
uwagę, że obecnie śmieci segregowane odbierane są za darmo. Odpłatność w kwocie
15 zł za jednorazową czynność wywozu odpadów, dotyczy jedynie śmieci niesegregowanych.
Nigdy nie było natomiast wymuszania selekcji poprzez odpłatność, a zaproponowane dziś
stawki opłat za selekcjonowane odpady są zdaniem radnego wyjątkowo drastyczne. To nie
jest zachęta, to jest za drogo. Radny sugerował obniżenie wszystkich stawek za selekcję
w sposób możliwie głęboki.
Wójt Gminy Marceli Piekarek ponownie zachęcał do lektury ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, gdyż z wypowiedzi widoczny jest brak znajomości tej
ustawy.
Radny Bogusław Lech podkreślił, że nie chodzi o ustawę, a tylko o pieniądze.
Zastępca Wójta Krzysztof Jędrzejczyk wyjaśnił, iż zaproponowana obecnie stawka za
selektywną zbiórkę śmieci obejmuje wszystko. Nie płaci się dodatkowo za nieposegregowane
śmieci. Zaproponowane stawki, zróżnicowane w zależności od wielkości pojemników
dotyczą tych miejsc, gdzie nie ma stałego pobytu ludzi.
Radny Bogusław Lech jeszcze raz zwrócił uwagę, że jego zdaniem stawkę za
odbiór odpadów posegregowanych powinno się maksymalnie obniżyć, a propozycje
dotyczące śmieci nieposegregowanych pozostawić. Mieszkańców nie powinno się karać
tak wysokimi płatnościami. Radny wnioskował, aby w §2 ust. 2 kwotę 5,oo zł zastąpić
kwotą 3,oo zł.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Nowicki stwierdził, iż wnioskiem najdalej
idącym jest wniosek komisji stałych, w którym zaproponowana została stawka 10,oo
zł za odpady niesegregowane i 5,oo zł za segregowane.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał projekt uchwały
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zgłosił autopoprawki do treści uchwały wnosząc, aby
w §2 ust. 3 pkt 1 przyjąć kwotę 36,oo zł, w pkt 7 kwotę 30,oo zł, a w §2 ust. 4 pkt 7
kwotę 15,oo zł.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty przy
13 głosach za, 1 przeciwnym, bez głosów wstrzymujących została podjęta i stanowi
załącznik NR 9 do niniejszego protokołu. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14
radnych.
6)
Na wstępie Wójt Gminy Marceli Piekarek przypomniał, iż temat zawarty w tym
punkcie był bardzo szczegółowo omawiany na posiedzeniach stałych komisji. Padło wtedy
wiele wniosków i Pan Wójt w związku z tym zobowiązał się do przedstawienia
autopoprawki do projektu tej uchwały. Następnie poinformował, że zgodnie z artykułem
61 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada
Gminy ma obowiązek określić w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego
termin, częstotliwość i tryb uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę warunki miejscowe. Termin, tryb i częstotliwość wnoszenia opłaty ustala
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się od osób zamieszkujących na nieruchomościach. Od nieruchomości niezamieszkałych, na
których wytwarzane są odpady komunalne będą zawierane odrębne umowy za odbiór
tychże odpadów, z firmą odbierająca odpady komunalne. Uchwała przewiduje, że opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane miesięcznie do 15-go dnia każdego
miesiąca. Tryb ten został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu gminy Moszczenica.
Comiesięczna częstotliwość uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
jest właściwa, ponieważ z firmą odbierającą odpady gmina będzie się rozliczać i za
wykonywane usługi płacić będzie z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości.
Rozliczenie z firmami odbierającymi odpady następuje co miesiąc, a więc wnoszenie
opłat przez właścicieli nieruchomości powinno następować z tą samą częstotliwością.
Comiesięczne wnoszenie opłat jest najbardziej optymalną częstotliwością uwzględniającą
interes wszystkich stron, mieszkańców, firm odbierających odpady oraz gminy.
Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował następnie, iż uwzględniając wnioski radnych
zgłaszane na posiedzeniu wspólnej komisji dokonuje autopoprawki do projektu uchwały.
Odczytał następnie treść nowej wersji projektu tej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Nowicki zapytał o opinie stałych komisji.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jan Pluta oświadczył, iż Komisja pozytywnie opiniuje
projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Grażyna Wojna wskazała, iż Komisja wyraziła w tym temacie opinię pozytywną .
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż opinia Komisji w omawianej sprawie również jest pozytywna.
Radny Bogusław Lech zapytał,
dlaczego w
nowej wersji uchwały została
przedstawiona możliwość zapłaty z góry. Radny uważa, że za usługę powinno się płacić
po jej zrealizowaniu.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zwrócił uwagę, że takiej autopoprawki dokonał na
podstawie sugestii radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał projekt uchwały
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy 12 głosach za, 1 przeciwnym, bez
głosów wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik NR 10 do niniejszego
protokołu. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych.
7)
Następnie Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował, że w związku ze zmianami
do uchwały z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
opracowany został projekt 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. Artykuł 6 ust.
3 wyżej wymienionej ustawy nakłada na gminę obowiązek przygotowania powyższej
uchwały w celu określenia ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli
nieruchomości, częstotliwości odbierania tych odpadów oraz sposobu świadczenia usług
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica, w ramach nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi,
mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego
przekazywania każdej ilości wytworzonych odpadów komunalnych. Przyjęcie takiego
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rozwiązania wpłynie na ograniczenie zjawiska „dzikich wysypisk”, spalania oraz podrzucania
odpadów. Odpady powstające w gospodarstwach domowych w sposób regularny, tj.
zmieszane odpady komunalne, odpady z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu,
opakowania wielomateriałowe i odpady ulegające biodegradacji odbierane będą ze stałą,
określoną w harmonogramie opracowanym wspólnie z przedsiębiorcą wykonującym usługę,
częstotliwością bezpośrednio z posesji. Pozostałe odpady wytworzone w gospodarstwach
domowych, które mieszkańcy zobowiązani są zbierać zgodnie z wyżej wymienionym
regulaminem w sposób selektywny mogą być bezpłatnie przekazywane do punktu
selektywnego zbierania odpadów. W tym wypadku mieszkańcy pokrywają jedynie koszty
dostarczenia tych odpadów do punktu.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Nowicki zapytał o opinie stałych komisji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Grażyna Wojna wskazała, iż opinia Komisji do przedstawionego projektu uchwały też
jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jan Pluta oświadczył, iż Komisja również pozytywnie
opiniuje projekt uchwały.
Radny Bogusław Lech pytał, czy jest już wiadomo gdzie będą znajdowały się
punkty selektywnego odbioru odpadów np. gruzu.
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy nie można jeszcze
na ten temat nic powiedzieć.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała projekt 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.
Radna Grażyna Wojna wnosiła o przekazanie również i tych wszystkich
informacji mieszkańcom gminy.
Radny Bogusław Lech zapytał, czy przedstawionych zapisów nie można było
uregulować we wcześniejszej uchwale o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czy
musi to być odrębna uchwała.
Wójt Gminy Marceli Piekarek ponownie zachęcał do lektury ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Dodał, iż w ustawie tej wskazane są dla samorządów
konkretne działania.
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 przy 13 głosach za, bez głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym została
podjęta i stanowi załącznik NR 11 do niniejszego protokołu. Podczas głosowania na sali
obrad obecnych było 14 radnych.
8)
Wójt Gminy Marceli Piekarek zwrócił uwagę, iż temat ten również był bardzo
szczegółowo omawiany na posiedzeniach stałych komisji. Nadmienił, iż w związku
z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku będzie funkcjonował nowy model
gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach polegający na przyjęciu przez gminę
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obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, stosownie do art. 6c ust. 1 ustawy. Stosownie do art. 6c
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada
Gminy może w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Konsekwencją przejęcia przez
gminę tego zadania jest powstanie po stronie właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Taki obowiązek powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej
nieruchomości powstały odpady komunalne. W przypadku przedmiotowych nieruchomości
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników
z tymi odpadami, powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej przez
Radę Gminy. Opłata ta stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego
zbierania oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Rada Gminy określając stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę liczbę mieszkańców
zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przypadki
wytwarzania przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych nieregularnie, a w
szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
Cele nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moszczenica to:
uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzenie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych u źródła, całkowite wyeliminowanie nielegalnych
składowisk odpadów, prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania
z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości jak i przedsiębiorców
prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, zmniejszenie dodatkowych zagrożeń
dla środowiska wynikających
z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku bądź
unieszkodliwiania, osiągnięcie wymaganych dyrektywami unijnymi przepisami prawa
poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy odpadów
ulegających biodegradacji,
utworzenie samofinansującego się
systemu gospodarki
odpadami,
prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z
zasadą
zrównoważonego rozwoju. W strategii uznano za wartość nadrzędną jakość życia
mieszkańców, natomiast trwały i zrównoważony rozwój jako zasadę osiągania wysokiego
standardu usług publicznych i usługi komunalne. Nieruchomościami, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są między innymi budynki
użyteczności publicznej takie jak: budynki urzędów, szkół, przedszkoli, żłobków,
stowarzyszeń, fundacji, służby zdrowia i pomocy społecznej, a także lokale rzemieślnicze
i produkcyjne i nieprodukcyjne, lokale gastronomiczne i handlowe, obiekty noclegowe,
ogrody działkowe, a także obiekty przemysłowe. W kategorii tych nieruchomości mogą
występować następujące przypadki: nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a prowadzona jest działalność gospodarcza; nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i jednocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza; nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy i nie jest prowadzona działalność gospodarcza np.
budynki urzędów, szkół itp. oraz ogródki działkowe i cmentarze. Mając na uwadze
stworzenie spójnego i efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
konieczne jest rozwiązanie polegające na przyjęciu przez Gminę Moszczenica, w drodze
uchwały Rady Gminy stanowiącej akt prawa miejscowego, obowiązku organizacji odbioru
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odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Nowicki zapytał o opinie stałych komisji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Grażyna Wojna oświadczyła, iż opinia Komisji do przedstawionego projektu uchwały jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jan Pluta wskazał, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał projekt uchwały
w sprawie odbierania przez Gminę Moszczenica odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W wyniku głosowania jawnego 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 1 wstrzymującym została podjęta i stanowi załącznik NR 12 do niniejszego
protokołu. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.
9)
W tym punkcie Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż zaproponowana zmiana
w regulaminie targowiska dotyczy wprowadzenia tzw. opłaty rezerwacyjnej. Zmiana da
gminie możliwość zawierania stosownych umów rezerwacyjnych. Proponowana jest opłata
w wysokości 20,oo zł miesięcznie. Wysokość tej opłaty określi Wójt Gminy swoim
zarządzeniem, jeżeli tylko stosowne zmiany w regulaminie targowiska zostaną przez
Radę Gminy wprowadzone.
Radny Bogusław Lech uważa, że o wysokości opłaty rezerwacyjnej powinna
zdecydować Rada Gminy w formie uchwały, a nie Wójt swoim zarządzeniem.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Nowicki zapytał o opinie stałych komisji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Grażyna Wojna poinformowała, iż Komisja wyraziła pozytywną opinię do przedłożonego
projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jan Pluta oświadczył, iż Komisja również pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Marek Dziadczyk stwierdził że jego zdaniem zapis w uchwale jest
prawidłowy i dobrze, że to Wójt ustali wysokość opłaty rezerwacyjnej.
Radny Bogusław Lech podkreślał, iż jego wcześniejsza wypowiedź nie ma
charakteru obalającego projekt Pana Wójta. Radny uważa, że jest to akt prawny
powszechnie obowiązujący, który będzie szerzej stosowany niżeli wewnętrzna regulacja
mająca formę zarządzenia. Uchwała musi być ogłoszona w dzienniku urzędowym,
a zarządzenie już nie. Nadmienił, iż nie składa jednak w tej kwestii wniosku formalnego.
Wójt Gminy Marceli Piekarek ponownie zachęcał do lektury ustaw prawnych
regulujących zarówno kompetencje organu stanowiącego jak i wykonawczego. Przyznał, że
zarządzenie jest formą wykonywania poleceń Rady Gminy zawartych w uchwałach.
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Wiceprzewodnicząca Rady Iwona Pietrzkowska odczytała projekt uchwały w sprawie
zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIII/136/2004 z dnia 7 czerwca 2004r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowiska.
W wyniku głosowania jawnego uchwała w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do
Uchwały Nr XXIII/136/2004 z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu
targowiska przy 12 głosach za, 1 przeciwnym, bez głosów wstrzymujących została podjęta
i stanowi załącznik NR 13 do niniejszego protokołu. Podczas głosowania na sali obrad
obecnych było 14 radnych.
10)
Wójt Gminy Marceli Piekarek przypomniał, iż przedłożony w tym punkcie projekt
uchwały dotyczy administrowania przez Przedsiębiorstwo Komunalne nowo wybudowanego
targowiska.
Radny Bogusław Lech proponował zmianę zapisów w uchwale, skoro zmiana
dotyczy tylko targowiska, a nie administrowania obiektów stanowiących mienie
komunalne.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zwrócił uwagę, iż w projekcie uchwały mówi się
o całości mienia, a targowisko było główną przyczyną przystąpienia do tych zmian.
Radny Bogusław Lech prosił, aby Pan Wójt wymienił obiekty, które na
podstawie tej uchwały będzie administrowało Przedsiębiorstwo Komunalne.
Wójt Gminy Marceli Piekarek wskazał, iż są to w wszystkie obiekty wymienione
w uchwale, które stanowią własność Gminy Moszczenica, a jest ich bardzo wiele
w całej gminie.
Następnie radny Bogusław Lech pytał, na jakiej podstawie do tej pory
Przedsiębiorstwo Komunalne administrowało halę sportową.
Wójt Gminy Marceli Piekarek w odpowiedzi wskazał, że na zasadzie powierzenia
opieki nad tymi budynkami.
Radny Bogusław Lech dalej pytał, po co potrzebna jest teraz uchwała, może
powierzenie by wystarczyło.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zwrócił uwagę, że uchwała została pozytywnie
zaopiniowana przez mecenasa, komisje wyraziły opinie, a on sam na posiedzeniach
komisji odpowiedział na wszystkie pytania i wątpliwości w sposób jasny, przejrzysty
i szczegółowy.
Radny Bogusław Lech ponownie twierdził, że skoro wystarczało powierzenie, to
po co teraz uchwała.
Wójt Gminy Marceli Piekarek wskazał, że tak mówią przepisy prawa.
Radny Bogusław Lech dalej pytał, dlaczego Wójt wcześniej nie zaproponował
takiej regulacji tylko powierzanie.
Wójt Gminy Marceli Piekarek odpowiedział, że też mówiły tak przepisy prawa.
Radny Bogusław Lech stwierdził, że to nie wyjaśnia w ogóle tematyki. Ma
wrażenie, że problem jest bardziej złożony, niż się wydaje. Uważa, że Wójt sam błądzi
i szuka rozwiązań jak w sposób prawidłowy płacić spółce komunalnej za administrowanie
obiektami gminnymi.
Wójt Gminy Marceli Piekarek odnosząc się do wypowiedzi swojego przedmówcy
stwierdził, że każdy sądzi według siebie.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Nowicki zapytał o opinie stałych Komisji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż po dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Grażyna Wojna oświadczyła, iż opinia Komisji w tym temacie jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jan Pluta wskazał, iż opinia Komisji do przedłożonego
projektu uchwały również jest pozytywna.
Radny Bogusław Lech ponownie pytał, jaki sens ma uchwała o powierzaniu.
Wójt Gminy Marceli Piekarek przypomniał, że w sposób szczegółowy wyjaśnił
wszystkie sprawy do niego kierowane zarówno na posiedzeniach komisji, jak i w dniu
dzisiejszym.
Radny Bogusław Lech twierdził, że sprawą tą należy się zająć głębiej.
Sugerował, aby zajęła się tym Komisja Rewizyjna.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała projekt uchwały
zmieniającej Uchwałę Nr VII/49/11 w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Komunalnemu
Spółce z o.o. w Moszczenicy wykonywania zadań własnych gminy z zakresu gminnych dróg,
ulic, mostów, placów, zieleni gminnej, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz urządzeń infrastruktury technicznej.
W głosowaniu jawnym uchwała zmieniająca Uchwałę Nr VII/49/11 w sprawie
powierzenia Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o.o. w Moszczenicy wykonywania
zadań własnych gminy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej,
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz urządzeń infrastruktury
technicznej przy 12 głosach za, 1 przeciwnym, bez głosów wstrzymujących została
podjęta i stanowi załącznik NR 14 do niniejszego protokołu. Podczas głosowania na sali
obrad obecnych było 14 radnych.
Punkt 5
Odpowiedzi na interpelacje nie było, gdyż na poprzedniej sesji, ani w okresie
międzysesyjnym radni nie złożyli żadnych interpelacji.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Nowicki zaproponował przystąpienie do
zapytań radnych.
Radny Bogusław Lech zapytał, czy od dnia dzisiejszego spółka komunalna
wystawiając fakturę za administrowanie halą będzie miała zapłacone na podstawie tej
uchwały, czy na podstawie uchwały o powierzeniu.
Radny Marek Dziadczyk pytał, czy jest osoba odpowiedzialna za treningi w nowej
siłowni. Dodał, iż wszystkie siłownie w Piotrkowie Trybunalskim mają osobę, która
prowadzi cykl przygotowań młodzieży, czy starszych osób. Nie można robić samowolki,
gdyż przygotowanie siłowe to jest pewny cykl, który musi być jakimś harmonogramem
objęty.
Radny Sylwester Toma pytał, czy na terenie gminy będą jeszcze rozstawiane siatki
przeciwśnieżne, a jeżeli tak, to w jakich miejscowościach.
Wójt Gminy Marceli Piekarek poprosił radnego Bogusława Lecha o uściślenie
zadanego pytania.
Radny Bogusław Lech powiedział, iż chodzi mu o sytuację, jeżeli spółka wystawi
fakturę za administrowanie halą sportową, ale niech pan nie pisze, niech pan słucha.
Wójt Gminy Marceli Piekarek powiedział, że radny dostanie odpowiedź na piśmie i
chodzi o to, żeby było idealnie, tak jak zapytał.
Radny Bogusław Lech odpowiedział, że nie wymaga odpowiedzi na piśmie. Jak
będzie wymagał, to powie.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zwrócił uwagę, że jeżeli ktoś zadaje pytanie, to jego
rolą jest odpowiedzieć na to pytanie. Nie musi jednak odpowiedzieć w tym samym dniu,
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w którym pytanie zostało złożone. Jeżeli jest pytanie złożone to musi zaczerpnąć informacji
innych osób, żeby w sposób szczegółowy, jasny i przejrzysty odpowiedzieć osobie, która
pytanie zadaje. Dlatego prosi o szczegółowe pytanie.
Radny Bogusław Lech stwierdził, że faktycznie miał rację mówiąc, że Wójt błądzi.
Następnie powiedział, że jego pytanie wygląda w sposób następujący: jaka będzie podstawa
prawna zapłaty spółce komunalnej faktury za administrowanie halą sportową, czy na
podstawie wcześniejszej uchwały o powierzeniu, czy na podstawie dzisiejszej uchwały
podjętej przed chwilą.
Wójt Gminy poinformował, iż w najbliższym czasie, a najpóźniej na kolejnej
sesji udzieli odpowiedzi na to pytanie.
Na pytanie dotyczące osoby odpowiedzialnej za treningi w siłowni również odpowie
po zasięgnięciu bliższych informacji od osób sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem
hali sportowej.
Rozstawianie siatek przeciwśnieżnych ma być zakończone w dniu dzisiejszym w tych
miejscach, gdzie była zgoda na użyczenie gruntów.
Radny Bogusław Lech pytał, za co Spółka otrzymuje pieniądze w ramach
administrowania targowiska.
Wójt Gminy Marceli Piekarek przypomniał, iż na poprzedniej sesji była dyskusja na
ten temat. Zapytał, czy przy tym stole robi się żarty, czy rozmawia się o sprawach
najważniejszych dla gminy.
Radny Marek Dziadczyk zwrócił uwagę na zgłaszane problemy ze sprzętem
w siłowni.
Radna Iwona Pietrzkowska zwróciła uwagę, że w siłowni obowiązuje regulamin,
który szczegółowo określa zasady korzystania ze sprzętu oraz odpowiedzialność.
Informacja jest szeroka, szczegółowa i przekazywana wszystkim osobom korzystającym.
Radny Bogusław Lech następnie wskazał, że w dniu dzisiejszym przyjęte zostały
zmiany w budżecie. Przeznaczona została kwota ponad 300 tys. złotych na utrzymanie
dróg. Radny pyta więc, jakie od dnia dzisiejszego będą zlecenia za tą kwotę, skoro
zmiany były tak niezbędne i czego będą one dotyczyły.
Wójt Gminy Marceli Piekarek przypomniał, że Rada Gminy w dniu 30 marca 2011
roku podjęła uchwałę o powierzeniu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o.o.
wszelkich prac związanych z utrzymaniem wszystkich obiektów użyteczności publicznej,
dróg, chodników itd. Spółka nie może wykonywać prac bez wcześniejszego zlecenia,
ale w uzasadnionych przypadkach, interwencyjnie, bez zlecenia trzeba nieraz niezwłocznie
podejmować działania, tak jak to miało miejsce na drodze gminnej, gdzie zawalił się
most.
Radny Bogusław Lech zwrócił uwagę, że podstawową zasadą wynikającą z ustawy
o finansach publicznych jest dawanie zleceń po zagwarantowaniu środków finansowych
w budżecie, a nie przed. Czy w takim razie most będzie kosztował 340 tys. złotych.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Nowicki stwierdził, że do pracy Wójta
Gminy oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego nie ma zastrzeżeń.
Punkt 6
W tym punkcie obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał
pismo przekazane przez referat edukacji dotyczące wyjaśnień na temat miejsca
zatrzymywania się autobusów dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej w Moszczenicy.
Radny Marek Dziadczyk przekazał informację na temat protestu mieszkańców
przeciwko budowie kurnika w sąsiedztwie cmentarza w Moszczenicy. Nadmienił, iż
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przygotowywany jest w tej sprawie protest, który będzie również skierowany do
Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.
Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował o kompetencjach Urzędu Gminy
w Moszczenicy w tej sprawie. Dodał, że pozwolenie na budowę wydaje Starostwo
Powiatowe.
Radny Bogusław Lech jeszcze raz zwracał uwagę na przestrzeganie zasady
zlecania prac dopiero po zagwarantowaniu środków w budżecie, a nie wcześniej.
Mając na względzie dzisiejsze zmiany budżetowe podejrzewa, że dokonuje się zmiany aby
zapłacić za coś wcześniej zlecone. Zwraca się w związku z tym do Komisji
Rewizyjnej z sugestią, aby przyjrzała się takim sprawom.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kraska poinformował, że wspomniany
wcześniej most został uszkodzony w Kosowie. Uważa, że nie ma takich sytuacji, że
najpierw wykonywane są roboty, a później sporządzana jest umowa. Może się tak
zdarzyć jedynie w sytuacjach szczególnych, interwencyjnych.
Radny Waldemar Banaszczyk mając na uwadze ostrzeżenia radnego Bogusława
Lecha stwierdził, iż oczekuje od Wójta Gminy potwierdzenia, że postępuje on zgodnie
z przepisami prawa.
Wójt Gminy Marceli Piekarek oświadczył, że postępuje zgodnie z obowiązującym
prawem. Nie ma tematów tabu. Wszystko w gminie Moszczenica jest jasne i przejrzyste.
Zastępca Wójta Krzysztof Jędrzejczyk zwrócił uwagę, że zadania własne gminy
zostały powierzone w celu ograniczenia ilości przetargów proceduralnych, szukania firm
zewnętrznych, bo mamy własne Przedsiębiorstwo, które zgodnie z uchwałą ma wręcz
obowiązek pewne rzeczy robić.
Wójt Gminy Marceli Piekarek dodał, iż dość ostro protestują przedsiębiorcy, którzy
wcześniej, do 13 grudnia 2010 roku, mieli utrzymanie w Gminie Moszczenica. Teraz to
się skończyło, ponieważ dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy władzą wykonawczą,
a stanowiącą podjęta została stosowna uchwała, która upoważnia nasze własne
Przedsiębiorstwo do wykonywania prac na rzecz gminy. Każdy wypracowany zysk przez
to Przedsiębiorstwo jest zyskiem Gminy Moszczenica. Skończyły się te
czasy gdy
mówiono, że na Gminie Moszczenica można zarobić.
Radny Bogusław Lech stwierdził, że i tak nie jest tak bardzo wnikliwy, jak niektórzy
radni w poprzedniej kadencji w stosunku do jego osoby. Może być jednak bardziej
dociekliwy. Interesuje go to, czy rzeczywiście w kwocie 340 tys. złotych nie ma
wcześniejszych zleceń.
Radny Marek Dziadczyk sugerował, aby Spółka już rozpoczęła przygotowania do
realizacji ustawy „śmieciowej”. Uważa, że takie rozwiązanie byłoby korzystne dla gminy
i mieszkańców.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zwrócił uwagę, iż na odbiór odpadów musi być
zorganizowany przetarg i dopiero wtedy, gdy nie dojdzie on dwukrotnie do skutku
Wójt może prowadzić negocjacje z własnym Przedsiębiorstwem Komunalnym.
Radny Bogusław Lech z przerażeniem odniósł się do wypowiedzi radnego
Dziadczyka. Uważa, że są to propozycje iście z PRL-u. Monopolistyczna postawa
przedsiębiorstwa, którego właścicielem, jest gmina. Jest to pogwałcenie zasad
wolnorynkowych. Takich rozmów nie powinno być. Ewentualne negocjacje będą mogły
przecież prowadzić jedynie podmioty, które mogłyby spełnić wymogi określone
w specyfikacji. Radny nie przypuszcza, że nasze przedsiębiorstwo by te wymogi spełniło.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zapytał radnego, jak się ma jego wypowiedź
do złożonego ślubowania.
Radny Bogusław Lech zwrócił uwagę, że nie składał ślubowania, iż będzie
działał dla dobra Przedsiębiorstwa Komunalnego. Przedsiębiorstwo jest podmiotem prawa
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handlowego, które działa na zasadach ogólnych jak inne przedsiębiorstwa na terenie
całej Polski. Nasze przedsiębiorstwo jest stawiane ponad innymi podmiotami, a takich
rzeczy nie wolno robić.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zapytał, kto jest organem założycielskim
Przedsiębiorstwa Komunalnego, kto jest Zgromadzeniem Wspólników i kto rozlicza
Spółkę w okresach półrocznych. Podkreślił, że jest to nasze własne przedsiębiorstwo
i trzeba o nie dbać.
Radny Sylwester Toma zwracał uwagę, że najważniejsza jest skuteczność.
Przedsiębiorstwo Komunalne działa dobrze i sprawnie. Z poprzednimi firmami, na
przykład w kwestii odśnieżania dróg, były problemy. Teraz prace te wykonywane są
lepiej i taniej. Mieszkańcy są zadowoleni.
Radna Grażyna Wojna zwróciła uwagę, że uchwała o powierzeniu zadań Spółce
została podjęta i możliwości pozyskania zleceń dla innych podmiotów z terenu gminy
zostały zamknięte.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zapewnił, że żaden organ kontrolny nie ma uwag
do tej uchwały.
Radny Jan Pluta zwrócił uwagę, że w poprzedniej kadencji na utrzymanie dróg
wydawane były znacznie większe pieniądze, a jakość dróg była gorsza. Obecnie na
ten cel przekazywane są mniejsze środki, prace wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne,
i jakość dróg jest lepsza.
Mieszkanka Gajkowic Zofia Niewiadomska prosiła o interwencję w sprawie
zaśmiecania działki gminnej położonej w Gajkowicach.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zapewnił, że zajmie się tym tematem. Sugerował
rozważenie sprzedaży tej działki wspólnocie mieszkaniowej.
Sołtys Sołectwa Moszczenica Wola Zdzisław Sitek stwierdził, że większość
mieszkańców jest zadowolona z obecnej działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Nie są to jedynie opinie mieszkańców Woli Moszczenickiej, bo na zebraniach sołtysów
potwierdzają się takie opinie również w innych sołectwach. Proponował szeroką
informację dla mieszkańców na temat nowych zasad gospodarki śmieciowej. Wnosił
o bliższą informację na temat „becikowego dla psów”.
Wójt Gminy Marceli Piekarek udzielił odpowiedzi na powyższe.
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Moszczenicy Bogdan Rogalski
podziękował za pozytywną ocenę działalności Spółki. Zapewnił, że ma pełną kontrolę
nad działalnością Spółki w zakresie spraw finansowych. Podziękował za wspólne
sukcesy.
Wójt Gminy Marceli Piekarek w imieniu własnym i całej władzy wykonawczej
złożył wszystkim najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Nowicki w imieniu własnym oraz
wszystkich radnych również złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt
Bożego Narodzenia.
Punkt 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Nowicki zamknął obrady
XXIX sesji Rady Gminy Moszczenica.
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