PROTOKÓŁ NR XXIX/2020
sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się
w dniu 24 września 2020 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
im. Jana Justyny w Moszczenicy.
Sesję rozpoczęto o godz. 910, zakończono o godz. 1050.
Ustawowy skład Rady - 15 radnych.
Obecnych na sesji było 12 radnych, tj. 80,00 %. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli ponadto: Wójt Gminy Marceli Piekarek i Prezes
Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Moszczenicy Bogdan Rogalski oraz goście
zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
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 zapytała radnych
o uwagi do porządku obrad.
Wójt Gminy Marceli Piekarek złożył wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad
i dodanie ppkt 12 w pkt 12 projektu uchwały w sprawie dopłat do kosztów zaopatrzenia
w wodę mieszkańców miejscowości Gazomia Nowa ponoszonych przez Przedsiębiorstwo
komunalne Sp. Z o.o. w Moszczenicy. Projekt tejże uchwały został szczegółowo omówiony
na wspólnym posiedzeniu komisji.
Imienny wykaz z głosowania jawnego wniosku formalnego Wójta Gminy Marcelego
Piekarka w sprawie rozszerzenia porządku obrad i dodania ppkt 12 w pkt 12 projektu uchwały
w sprawie dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Gazomia
Nowa ponoszonych przez Przedsiębiorstwo komunalne Sp. Z o.o. w Moszczenicy (załącznik
Nr 3 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 12
Liczba głosów „za”: 12 – Zdzisław Sitek, Janusz Banaszczyk, Wojciech Jarzębowski, Jacek
Kozakowski, Michał Lewicki, Waldemar Banaszczyk, Henryk Jończyk, Marianna Zielonka,
Mieczysław Wieczorek, Daniel Cichosz, Małgorzata Domańska, Tadeusz Kowara.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym wniosek formalny Wójta Gminy Marcelego został przyjęty.
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.
7. Omówienie spraw związanych z zagospodarowaniem budynku i terenów MTI.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za pierwsze półrocze
2020 roku.
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9. Omówienie przygotowania placówek szkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego
2020/2021 oraz bezpieczeństwo w szkołach.
10. Omówienie funkcjonowania obiektów sportowych na terenie Gminy Moszczenica oraz
informacja o działalności kulturalnej na terenie Gminy Moszczenica w I półroczu 2020
roku.
11. Bezpieczna droga do szkoły - dokonanie oceny warunków bezpieczeństwa na terenie
gminy Moszczenica mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2020;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031;
3) niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art.
10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych;
4) uchylenia Uchwały Nr XXXIV/329/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia
2013 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy
z siedzibą w Kosowie;
5) nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą
w Kosowie;
6) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Moszczenica na
realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg;
7) przedłużenia terminu załatwienia skargi oraz zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Moszczenica przeprowadzenie kontroli zwołania zebrania wiejskiego
8) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy
Moszczenica nieruchomości gruntowej położonych w obrębie geodezyjnym Kosów;
9) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy
Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia
Raków;
10) określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników
bezodpływowych oraz osadów z oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy
Moszczenica;
11) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Baby w miejscowości Baby oraz fragment
obrębu geodezyjnego Moszczenica w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica;
12) dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Gazomia Nowa
ponoszonych przez Przedsiębiorstwo komunalne Sp. Z o.o. w Moszczenicy.
13. Sprawy różne i informacje.
14. Zakończenie sesji.
Punkt 3
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mieczysław Wieczorek odczytał wyciąg
z protokołu Nr XXV sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 18 czerwca
2020 roku. Radni nie zgłosili żadnych uwag do tego protokołu. Protokół został przyjęty.
Następnie odczytał wyciąg z protokołu Nr XXVI sesji Rady Gminy Moszczenica,
która odbyła się w dniu 4 sierpnia 2020 roku, Nr XXVII sesji Rady Gminy Moszczenica,
która odbyła się w dniu 18 sierpnia 2020 roku oraz Nr XXVIII sesji Rady Gminy
Moszczenica, która odbyła się w dniu 2 września 2020 roku. Radni nie zgłosili żadnych uwag
do tychże protokołów. Protokoły zostały przyjęte.
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Punkt 4
Następnie Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu
komisji omówił bardzo szczegółowo sprawozdanie z działalności między sesjami rady, m.in.
wydane zarządzenia Wójta Gminy oraz inwestycje: „Gospodarka wodno-ściekowa
w Aglomeracji Moszczenickiej - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę” realizacja
Rządowego Funduszu Realizacji Inwestycji Samorządowych, inwestycje drogowe, przetarg
na budowę kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul. Cmentarnej, zagospodarowanie
budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy. Poinformował nadto, że jesteśmy na etapie
kompletowania dokumentacji do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji zmiany sposobu
użytkowania przeznaczenia budynku przy ul. Piotrkowskiej 13 w Moszczenicy na potrzeby
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej i Honorowych
Dawców Krwi. Przypomniał, że przetarg na zakup lokalu mieszkalnego w Srocku niestety nie
odbędzie się, ponieważ nikt nie wpłacił wadium. Natomiast odbędzie się przetarg
nieruchomości w Białkowicach, na które zostało wpłacone jedno wadium. Zbliża się termin
składania i otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych. Ma
nadzieję, że nie będzie to tak drastyczny wzrost cen jak w sąsiednich gminach. Tylko
i wyłącznie cena złożonej i wybranej oferty w przetargu przesądzi o kwocie wysokości opłaty
za odbiór odpadów komunalnych.
Następnie poinformował o wykonanej kanalizacji sanitarnej w Białkowicach na którą
otrzymano dofinansowane zewnętrzne. Niestety kilka osób nie chce przyłączyć się do tejże
kanalizacji. Nie spełniając efektu ekologicznego będzie zmuszony podjąć decyzję na
podstawie zapisów w ustawie: „podstawowym obowiązkiem każdego właściciela
nieruchomości jest jej przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Z obowiązku
przyłączenia do instalacji są zwolnieni jedynie właściciele nieruchomości, która jest
wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Nie wykonanie przez właściciela
ciążącego na nim obowiązku podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej uprawnia wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta do wydania decyzji administracyjnej nakazującej
przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Natomiast w przypadku decyzji
nakazującej przyłączenia do sieci kanalizacyjnej zastosowane zostaną przepisy dotyczące
egzekucji świadczeń niepieniężnych a zwłaszcza tzw. wykonanie zastępcze. Dotyczy ono
prowadzenia egzekucji obowiązku obejmującego czynności, których wykonanie można zlecić
za zobowiązanego, czyli właściciela nieruchomości innej osobie np. firmie komunalnej celem
wykonania podłączenia do sieci. Koszty podłączenia ponosi w takim przypadku właściciel
nieruchomości. Będzie z całą surowością egzekwować to, co nakazuje ustawa.
Radny Waldemar Banaszczyk poparł słowa p. Wójta w sprawie przyłączeń do
kanalizacji ponieważ na zebraniu wiejskim mieszkańcy pytali, kiedy część południowa gminy
będzie skanalizowana. Niestety poinformował mieszkańców, że w najbliższych latach nie jest
planowana budowa kanalizacji dla miejscowości Raków i Michałów. Wielu mieszkańców
oczekuje na taką okazję i bardzo chętnie przyłączyliby się gdyby była taka możliwość.
Radny Jacek Kozakowski zapytał czy na nieruchomość w Srocku ponownie zostanie
ogłoszony przetarg.
Pan Wójt w odpowiedzi wskazał, że na wspólnym posiedzeniu trzech komisji omówił
tryb ogłaszania przetargu. Osoby zainteresowane zakupem mienia komunalnego powinny
złożyć ofertę, co nie oznacza, że wygrają przetarg. Mieliby jednak pewność, że jest ktoś
zainteresowany i przystąpi do przetargu, ponieważ ogłoszenie każdego przetargu wiążę się
z kosztami. W sytuacji braku zainteresowania nie ma potrzeby ogłaszać przetargu.
Radny Janusz Banaszczyk zapytał o dotacje 50% na przyłącze do kanalizacji, dotacja
taka jest czy przyłącze musi być na swój koszt.
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Pan Wójt udzielając odpowiedzi nadmienił, że były takie namiastki, ale należało
wówczas spełnić odpowiednie warunki, które było trudno zrealizować, dlatego wszyscy
mieszkańcy przyłączają się na swój koszt. Dotyczy to wszystkich inwestycji budowy
kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy.
Radni nie podjęli dalszej dyskusji, a powyższe sprawozdanie zostało przyjęte.
Punkt 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Sitek odczytał protokół Nr 3/2020
Komisji Rewizyjnej z dnia 15 września 2020 roku, którego kserokopia stanowi załącznik Nr
4 do niniejszego protokołu. Poinformował, że członkowie komisji przeprowadzili kontrolę
umorzeń podatkowych udzielanych przez p. Wójta osobom fizycznym i osobom prawnym
w roku 2019, kontrolę Zarządzeń wydawanych przez Wójta Gminy Moszczenica w 2020 r.
oraz zapoznali się ze skargą na działalność Sołtysa. Na wszystkie pytania członków Komisji
odpowiadał p. Wójt, który stwierdził, że umorzeń podatkowych udziela wówczas, gdy
u podatnika wystąpiły sprawy losowe takie jak bardzo poważna choroba, śmierć w rodzinie a
także pożar lub inne zdarzenia losowe. Komisja stwierdziła, że osobom fizycznym umorzono
podatki w wysokości 18 819 zł i było to 11 decyzji rozpatrzonych pozytywnie, natomiast
osobom prawnym umorzono podatek w wysokości 21 679 zł i było to 15 decyzji. Jeśli chodzi
o umorzenia podatku osobom prawnym to 27 decyzji dokonano na podstawie uchwał Rady
Gminy Moszczenica. Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżenia do udzielonych umorzeń
podatkowych przez p. Wójta.
Ponadto Komisja Rewizyjna sprawdziła Zarządzenia od nr 59/2020 z dnia 18.05.2020
r. do Zarządzenia nr 96/2020 z dnia 7.09.2020 r. do których nie wniosła zastrzeżeń.
Ponadto członkowie Komisji zajęli się rozpatrzeniem skargi, jaka wpłynęła 7 września
2020 r. do Wójta Gminy na działalność Sołtysa Sołectwa Moszczenica Osiedle. Na podstawie
§ 42 ust. 2 pkt. 4 Statutu Gminy Moszczenica stanowiącego załącznik do uchwały Nr
LVII/483/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Moszczenica zmienionej Uchwałą Nr LVIII/491/18 Rady Gminy Moszczenica
z dnia 15 października 2018 r. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę doraźne – zlecone
przez radę, nieobjęte planem kontroli. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wymieniona skarga
może być rozpatrzona przez organ kontrolny Rady Gminy tylko wtedy, gdy zostanie zlecona
przez Radę Gminy podjęta w tej sprawie Uchwała. W planie pracy Komisji Rewizyjnej na II
półrocze 2020 r. jest zapis, że Komisja dokonuje kontroli zleconych przez Radę Gminy.
Radni nie podjęli dyskusji, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte.
Punkt 6
Wiceprzewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Waldemar Banaszczyk
nadmienił, że między sesjami rady komisja nie miała spotkań.
Punkt 7
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska nadmieniła, że na posiedzeniach
stałych komisji szczegółowo omówiono sprawy związane z zagospodarowaniem budynku
i terenów MTI.
Pan Wójt w uzupełnieniu do wypowiedzi na wspólnym posiedzeniu trzech stałych
komisji nadmienił, że po rozstrzygnięciu przetargu na wynajem biur wirtualnych jest
podpisanych umów 5, a na wynajem szaf jest 7. W szafach mogą być przechowywane
urządzenia IT. Istnieje możliwość zwiększenia ilości wynajmu biur wirtualnych w związku
tym dla kolejnych zainteresowanych nie będą organizowane przetargi i najem biur
wirtualnych nastąpi z wolnej ręki.
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Radni nie wnosili zapytań do wypowiedzi p. Wójta w związku z tym propozycja
p. Wójta została przyjęta.
Punkt 8
Na wstępie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, że
na wspólnym posiedzeniu trzech stałych komisji Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak
omówiła w sposób szczegółowy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Moszczenica za I półrocze 2020 roku, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Przedstawiła ponadto Uchwałę Nr II/179/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 września 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej
informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za pierwsze półrocze 2020
roku, której kserokopia stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Radni nie podjęli dyskusji, informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Moszczenica za I półrocze 2020 roku została przyjęta.
Punkt 9
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, że na wspólnym
posiedzeniu trzech stałych komisji temat omówiono bardzo szczegółowo. Wszyscy radni
otrzymali informacje przekazane przez poszczególne placówki oświatowe o przygotowaniu
placówek szkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 oraz bezpieczeństwo
w szkołach, które stanowią odpowiednio załącznik Nr 7, 8, 9, 10, 11 i 12 do niniejszego
protokołu.
Radny Zdzisław Sitek zapytał czy bezpieczeństwo w sprawie COVID-19 jest wdrożone
we wszystkich szkołach zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Oświaty, które poinformowało, że
pewne rozwiązania w szkołach może podjąć dyrektor jednostki. Ponadto zapytał czy
w szkołach na terenie naszej gminy są rozbieżności.
Pan Wójt w odpowiedzi wskazał, że na terenie gminy dyrektorzy jednostek
oświatowych mają budynki szkół oddane w trwały zarząd, natomiast organem prowadzącym
jest jednostka samorządu terytorialnego, tylko Szkoły Podstawowej w Rękoraju organem
prowadzącym jest Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno Oświatowa. Na dzień
dzisiejszy nie ma sygnałów o niebezpiecznych sytuacjach w szkołach dotyczące COVID-19,
więc należy stwierdzić, że są przestrzegane wszystkie zalecenia Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska dodała, że w szkołach są
przygotowane i przestrzegane procedury bezpieczeństwa. Podziękowała wszystkim za ciężką
pracę podczas wakacji w celu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku
szkolnego.
Radni nie podjęli dalszej dyskusji wobec powyższego informacje zostały przyjęte.
Punkt 10
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, że wszyscy
radni otrzymali informacje przekazane przez dyrektora jednostki, która stanowi załącznik
nr 13 do niniejszego protokołu. Na wspólnym posiedzeniu komisji temat omówiono bardzo
szczegółowo.
Z uwagi na brak dyskusji radnych informacja o funkcjonowaniu obiektów sportowych
na terenie Gminy Moszczenica oraz informacja o działalności kulturalnej na terenie Gminy
Moszczenica w I półroczu 2020 roku została przyjęta.
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Punkt 11
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, że na wspólnym
posiedzeniu trzech stałych komisji temat omówiono bardzo szczegółowo.
Radny Mieczysław Wieczorek zaapelował do opiekunów dzieci uczęszczających do
Szkoły Podstawowej w Moszczenicy, aby bezpiecznie wysadzali dzieci z samochodów przed
budynkiem szkoły.
Radny Jacek Kozakowski poruszył temat dowozu młodzieży z terenu gminy
Moszczenica do szkół ponadpodstawowych w Piotrkowie Trybunalskim. Mieszkańcy liczą na
pomoc p. Wójta w tejże sprawie, gdyż wniosek do Starostwa Powiatowego jest złożony.
Pan Wójt wie, że taki problem był w roku ubiegłym. Decyzję w sprawie dodatkowego
kursu podejmuje Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Wspólnie ze Starostą Powiatu
Piotrkowskiego będą podejmować starania w tymże temacie.
Radnie nie podjęli dalszej dyskusji w tymże temacie.
Punkt 12
1)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, iż projekt
uchwały w tymże punkcie został bardzo szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu
trzech komisji. Objaśnienia do zmian stanowią załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.
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.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Daniel Cichosz stwierdził, 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 15 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 12
Liczba obecnych radnych: 12
Liczba głosów „za”: 12 - Zdzisław Sitek, Janusz Banaszczyk, Wojciech Jarzębowski, Jacek
Kozakowski, Michał Lewicki, Waldemar Banaszczyk, Henryk Jończyk, Marianna Zielonka,
Mieczysław Wieczorek, Daniel Cichosz, Małgorzata Domańska, Tadeusz Kowara.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok
2020 przy 12 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta
i stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział wszyscy
radni obecni na sali obrad.
2)
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:
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Daniel Cichosz stwierdził, iż opinia Komisji w tym temacie jest pozytywna.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 (załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 12
Liczba obecnych radnych: 12
Liczba głosów „za”: 12 - Zdzisław Sitek, Janusz Banaszczyk, Wojciech Jarzębowski, Jacek
Kozakowski, Michał Lewicki, Waldemar Banaszczyk, Henryk Jończyk, Marianna Zielonka,
Mieczysław Wieczorek, Daniel Cichosz, Małgorzata Domańska, Tadeusz Kowara.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020-2031przy 12 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została
podjęta i stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział
wszyscy radni obecni na sali obrad.
3)
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.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Daniel Cichosz stwierdził, iż opinia Komisji w tym temacie jest pozytywna.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie niedochodzenia
rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych 9 (załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 12
Liczba głosów „za”: 12 - Zdzisław Sitek, Janusz Banaszczyk, Wojciech Jarzębowski, Jacek
Kozakowski, Michał Lewicki, Waldemar Banaszczyk, Henryk Jończyk, Marianna Zielonka,
Mieczysław Wieczorek, Daniel Cichosz, Małgorzata Domańska, Tadeusz Kowara.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty
odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przy 9 głosach
„za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik Nr 20 do
niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
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4)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, iż projekt
uchwały w tymże punkcie bardzo szczegółowo omówiła na wspólnym posiedzeniu trzech
stałych komisji p. Marzena Dudzińska Rejniak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
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.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Daniel Cichosz stwierdził, iż opinia Komisji w tym temacie jest pozytywna.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XXXIV/329/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie
powierzenia zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do realizacji
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie (załącznik
nr 21 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 12
Liczba głosów „za”: 12 - Zdzisław Sitek, Janusz Banaszczyk, Wojciech Jarzębowski, Jacek
Kozakowski, Michał Lewicki, Waldemar Banaszczyk, Henryk Jończyk, Marianna Zielonka,
Mieczysław Wieczorek, Daniel Cichosz, Małgorzata Domańska, Tadeusz Kowara.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/329/13
Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia zadań
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do realizacji Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie przy 12 głosach „za”, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego
protokołu. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
5)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, iż projekt
uchwały w tymże punkcie bardzo szczegółowo omówiła na wspólnym posiedzeniu trzech
stałych komisji p. Marzena Dudzińska Rejniak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
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.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Daniel Cichosz stwierdził, iż opinia Komisji w tym temacie jest pozytywna.
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Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie (załącznik
Nr 23 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 12
Liczba głosów „za”: 12 - Zdzisław Sitek, Janusz Banaszczyk, Wojciech Jarzębowski, Jacek
Kozakowski, Michał Lewicki, Waldemar Banaszczyk, Henryk Jończyk, Marianna Zielonka,
Mieczysław Wieczorek, Daniel Cichosz, Małgorzata Domańska, Tadeusz Kowara.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie przy 12 głosach „za”, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego
protokołu. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
6)
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.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Daniel Cichosz stwierdził, iż opinia Komisji w tym temacie jest pozytywna.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Moszczenica na realizację zadań
w zakresie bieżącego utrzymania dróg (załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 12
Liczba głosów „za”: 12 - Zdzisław Sitek, Janusz Banaszczyk, Wojciech Jarzębowski, Jacek
Kozakowski, Michał Lewicki, Waldemar Banaszczyk, Henryk Jończyk, Marianna Zielonka,
Mieczysław Wieczorek, Daniel Cichosz, Małgorzata Domańska, Tadeusz Kowara.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Piotrkowskiemu przez Gminę Moszczenica na realizację zadań w zakresie bieżącego
utrzymania dróg przy 12 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została
podjęta i stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział
wszyscy radni obecni na sali obrad.
7)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, iż projekt
uchwały w tymże punkcie został bardzo szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu
trzech stałych komisji.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych
komisji:
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja nie zajęła stanowiska w tym temacie.
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Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Daniel Cichosz stwierdził, iż opinia Komisji w tym temacie również jest negatywna.
Radny Waldemar Banaszczyk nadmienił, że po konsultacjach z Przewodniczącą Rady
Gminy, Obsługą Biura Rady oraz po wysłuchaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej uważa, że
przedmiotowa uchwała powinna zostać podjęta.
Radny Daniel Cichosz poparł słowa przedmówcy.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, że na skargę
należy udzielić odpowiedzi.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu
załatwienia skargi oraz zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica
przeprowadzenie kontroli zwołania zebrania wiejskiego (załącznik Nr 27 do niniejszego
protokołu):
Liczba obecnych radnych: 12
Liczba głosów „za”: 12 – Daniel Cichosz, Zdzisław Sitek, Waldemar Banaszczyk, Tadeusz
Kowara, Mieczysław Wieczorek, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska.
Liczba głosów przeciw: 4 – Janusz Banaszczyk, Wojciech Jarzębowski, Michał Lewicki,
Jacek Kozakowski.
Liczba głosów wstrzymujących się: 1 - Henryk Jończyk.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi
oraz zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica przeprowadzenie kontroli
zwołania zebrania wiejskiego przy 7 głosach „za”, 4 głosach przeciwnych i 1 głosie
wstrzymującym się uchwała została podjęta i stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego
protokołu. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
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.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Daniel Cichosz stwierdził, iż opinia Komisji w tym temacie jest pozytywna.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości
gruntowej położonych w obrębie geodezyjnym Kosów (załącznik Nr 29 do niniejszego
protokołu):
Liczba obecnych radnych: 12
Liczba głosów „za”: 12 - Zdzisław Sitek, Janusz Banaszczyk, Wojciech Jarzębowski, Jacek
Kozakowski, Michał Lewicki, Waldemar Banaszczyk, Henryk Jończyk, Marianna Zielonka,
Mieczysław Wieczorek, Daniel Cichosz, Małgorzata Domańska, Tadeusz Kowara.
Liczba głosów przeciw: 0

11

Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wyrażenia zgody
w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości
w obrębie geodezyjnym Kosów przy 12 głosach „za”, bez
i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik Nr 30 do
W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.

na nieodpłatne nabycie
gruntowej położonych
głosów przeciwnych
niniejszego protokołu.

9)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, iż projekt
uchwały w tymże punkcie został bardzo szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu
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.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Daniel Cichosz stwierdził, iż opinia Komisji w tym temacie jest pozytywna.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości
gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Raków (załącznik Nr 31 do
niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 12
Liczba głosów „za”: 12 - Zdzisław Sitek, Janusz Banaszczyk, Wojciech Jarzębowski, Jacek
Kozakowski, Michał Lewicki, Waldemar Banaszczyk, Henryk Jończyk, Marianna Zielonka,
Mieczysław Wieczorek, Daniel Cichosz, Małgorzata Domańska, Tadeusz Kowara.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej
w obrębie geodezyjnym Kolonia Raków przy 12 głosach „za”, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik Nr 32 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
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 dalszej
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.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Daniel Cichosz stwierdził, iż opinia Komisji w tym temacie jest pozytywna.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia określenia
górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz
osadów z oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Moszczenica (załącznik Nr 33 do
niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 12
Liczba głosów „za”: 12 - Zdzisław Sitek, Janusz Banaszczyk, Wojciech Jarzębowski, Jacek
Kozakowski, Michał Lewicki, Waldemar Banaszczyk, Henryk Jończyk, Marianna Zielonka,
Mieczysław Wieczorek, Daniel Cichosz, Małgorzata Domańska, Tadeusz Kowara.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie uchwalenia określenia górnych stawek
opłat za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów
z oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Moszczenica przy 12 głosach „za”, bez
głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik nr 34 do
niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
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.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Daniel Cichosz stwierdził, iż opinia Komisji w tym temacie jest pozytywna.
Radny Zdzisław Sitek podziękował w imieniu mieszkańców gminy Moszczenica
wszystkim osobom, które doprowadziły do sytuacji, że na tym terenie nie będzie można
zlokalizować zamierzanego przedsiębiorstwa.
Pan Wójt także podziękował mieszkańcom.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały 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, gm. Moszczenica (załącznik Nr 35 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 12
Liczba głosów „za”: 12 - Zdzisław Sitek, Janusz Banaszczyk, Wojciech Jarzębowski, Jacek
Kozakowski, Michał Lewicki, Waldemar Banaszczyk, Henryk Jończyk, Marianna Zielonka,
Mieczysław Wieczorek, Daniel Cichosz, Małgorzata Domańska, Tadeusz Kowara.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała 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, gm. Moszczenica przy 12 głosach „za”, bez głosów
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przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik nr 36 do niniejszego
protokołu. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
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.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Daniel Cichosz stwierdził, iż opinia Komisji w tym temacie jest pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska nie wypracowała opinii z uwagi na brak posiedzenia komisji.
Radny Zdzisław podziękował w imieniu mieszkańców gminy Moszczenica wszystkim
osobom, które doprowadziły do tego, że na tym terenie nie będzie można zlokalizować
przedsiębiorstwa, jakie było zamierzane.
Pan Wójt również podziękował mieszkańcom.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie dopłat do kosztów
zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Gazomia Nowa ponoszonych przez
Przedsiębiorstwo komunalne Sp. Z o.o. w Moszczenicy (załącznik Nr 37 do niniejszego
protokołu):
Liczba obecnych radnych: 12
Liczba głosów „za”: 12 - Zdzisław Sitek, Janusz Banaszczyk, Wojciech Jarzębowski, Jacek
Kozakowski, Michał Lewicki, Waldemar Banaszczyk, Henryk Jończyk, Marianna Zielonka,
Mieczysław Wieczorek, Daniel Cichosz, Małgorzata Domańska, Tadeusz Kowara.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę
mieszkańców miejscowości Gazomia Nowa ponoszonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. Z o.o. w Moszczenicy przy 12 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
została podjęta i stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli
udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
Punkt 17
W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska
poinformowała o korespondencji, jaka wpłynęła do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,
a mianowicie:
1) Odpowiedź na pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w przedmiocie przebudowy drogi
wojewódzkiej Nr 716;
2) Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników
budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”.

Radna Marianna Zielonka zapytała o wiatraki.
Pan Wójt w odpowiedzi wskazał, że gmina Moszczenica nie jest inwestorem
wiatraków zatem pytanie powinno zostać skierowane do inwestora, który ma je budować.
Wysoka Rada podjęła działania, które zobowiązują Wójta Gminy do przystąpienia do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby budowa wiatraków nie utrudniła
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mieszkańcom budowy budynków mieszkalnych. Następnie należy podjąć uchwałę
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym terenie.
Radny Zdzisław Sitek zapytał czy firma Juko sp. z o.o. ma obowiązek odebrania
zużytych baterii od mieszkańców. Następnie poruszył temat ścieżek po ulewach w parku
w Moszczenicy.
W odpowiedzi p. Wójt poprosi radnego, aby zwrócił się z zapytaniem dotyczącym
odbioru baterii do pracownika merytorycznego Urzędu Gminy. W dalszej części wypowiedzi
dodał, że jest problem ze ścieżkami w parku w Moszczenicy. Rewaloryzacja parku została
przeprowadzona, jednak nie było wiadomo jak będą wyglądać ścieżki w sytuacjach
nadzwyczajnych, m.in. podczas ulew na przełomie miesiąca czerwca i lipca, ponieważ było
wiele kłopotów z kanalizacją deszczową. W obecnej chwili trwają prace, aby problem ten
rozwiązać. Komisja wspólnie z Wykonawcą podejmie decyzje czym jest to spowodowane. Na
pewno ta sprawa zostanie wyjaśniona.
Radny Tadeusz Kowara podziękował p. Wójtowi i Prezesowi Przedsiębiorstwa
komunalnego za szybkie i profesjonalne wykonanie prac o które prosili mieszkańcy
Sierosławia, czyli położenie kostki brukowej przy wiacie przystankowej. Nadto mieszkańcy
tejże miejscowości zwracają się z prośbą o udrożnienie około 200-250m rowu naprzeciw
Strażnicy w Sierosławiu i naprawienie przepustu, ponieważ woda z pól spływa na drogę.
Dodatkowo proszą, aby w przypadku nie wykonania nakładki w Pieńkach Sierosławskich
uzupełnić powstałe dziury tłuczniem. Poza tym mieszkańcy są oburzeni, że szerokość pasa
jezdni wiaduktu nad autostradą A1 jest 3 m dlatego pytali czy gmina była zapoznana
z projektem tego wiaduktu i były wnoszone zalecenia do projektu. Dodatkowo pytali kiedy
będzie nakładka w Pieńkach Sierosławskich. Następnie radny zwrócił się z prośbą w imieniu
mieszkańców Rękoraja i Srocka, aby wystosować pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad z zapytaniem kiedy będą zrobione chodniki od Szkoły Podstawowej
do cmentarza w Srocku oraz między Rękorajami.
Udzielając odpowiedzi p. Wójt nadmienił, że będą wykonywać inwestycje t.j.
położenie kostki brukowej w Sierosławiu. Mieszkańcy z własnych środków lub z funduszu
sołeckiego zakupili kostkę dlatego mogą pomóc w jej ułożeniu. Taka inwestycja
w szczególności jest przez p. Wójta wspierana, będzie dążyć, aby było ich jak najwięcej.
W przypadku braku wsparcia mieszkańców nie będzie wsparcia ze strony p. Wójta. Natomiast
zaskoczony jest stanowiskiem mieszkańców Sierosławia w sprawie nakładki w Pieńkach
Sierosławskich, ponieważ w latach poprzednich nakładki były zrobione, a trzeba pamiętać
również o innych sołectwach. Następnie nadmienił że przekazanie pism mieszkańców, które
wpłynęło do Urzędu Gminy wydłuża załatwienie sprawy, inaczej traktowana jest petycja czy
pismo złożone bezpośrednio do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez
mieszkańców. W odpowiedzi na pytanie w sprawie szerokości wiaduktu w Sierosławiu dodał,
że sprzeczne z prawem jest jeżdżenie kombajnem z zamontowanym hederem. Nadto dodał, że
wszyscy wiedzą o ciągłym obiecywaniu zrobienia chodnika w Srocku, efektu jednak nie ma,
p. Wójt osobiście był z mieszkańcami w tej sprawie. Gmina jest po to, żeby wspierać
mieszkańców.
Radny Henryk Jończyk podziękował za wykonanie nakładki na ul. Krótkiej w Srocku,
ponadto zapytał kiedy zostanie położona nakładka na odcinku drogi około 800m w stronę
Gościmowic Drugich.
Pan Wójt dodał, że przyjmuje zgłoszenie jako jeden z wniosków o naprawę dróg
gminnych. Na posiedzeniach stałych komisji informował o inwestycjach drogowych. Starają
się, aby naprawić jak najwięcej dróg. Prosi uzbroić się w cierpliwość.
Następnie mieszkanka miejscowości Srock wnioskowała o naprawę całego dachu
lokalu w Srocku.
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Pan Wójt zapytał czy inwestycja została zakończona, natomiast jeżeli nie jest
zakończona to można zapytać Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego o etap realizacji
inwestycji, nie może jednak powiedzieć, że wykonano źle w przypadku, gdy jest w trakcie.
Przypomniał jak wiele razy na zebraniach zwracali się do mieszkańców o sprzedaż mienia
komunalnego osobom mającym uprawnienia. Mieszkańcy Srocka mają inną wizję tego
budynku i nie dziwi się, że lokatorzy mają problem.
Mieszkanka Srocka nadmieniła, że 10 lat temu chciała kupić mieszkanie wówczas
mieszkańcy Srocka nie chcieli sprzedać, obecnie na zebraniu Sołeckim mieszkańcy
powiedzieli, żeby zakupili. Wtenczas miała większą możliwość zakupu, obecnie takiej nie
ma.
Radny Wojciech Jarzębowski zapytał p. Wójta dlaczego w gminie są stosowane różne
standardy najemców lokatorów i przyszłych właścicieli. W Gajkowicach także był taki
problem, ludzie nie mieli pieniędzy, dlatego kwotę rozłożono na raty, w Srocku tego
problemu nie można rozwiązać już od paru lat.
Pan Wójt powiedział, że nie ma różnych standardów a gmina traktowana jest
jednakowo. Problem w Srocku jest inny niż w Moszczenicy czy w Gajkowicach. Nie wie na
jakich zasadach mieszkańcy Srocka twierdzą, że ten budynek jest własnością sołectwa. Nie
mogą dotrzeć do jakichkolwiek dokumentów potwierdzających to bądź zaprzeczających.
W przypadku braku zgody Sołectwa na sprzedaż bądź przeznaczenie tego budynku na inne
cele nie mogą zastosować kryteriów zastosowanych w Moszczenicy bądź w Gajkowicach.
Mieszkanka dodała, że pomimo, iż od 2004 roku mieszkania wynajmuje to również
w nie inwestuje.
Pan Wójt wspiera słowa mieszkańca oraz słowa radnego Wojciecha Jarzębowskiego,
dziwi się natomiast społeczeństwu Srocka, gdyż nieruchomość można byłoby sprzedać
i środki zainwestować w miejscowości Srock. Zlecono wykonanie naprawy dachu, natomiast
nie ma środków finansowych na inwestycję która gminie nic nie daje. Społeczeństwo Srocka
jeżeli nie chce tego budynku sprzedać to niech przeznaczy środki z funduszu sołeckiego na
jego remont, wtenczas problem będzie rozwiązany.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o termin zakończenia remontu dachu.
P. Bogdan Rogalski Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego wyjaśnił, że jest szerszy
zakres prac, do końca przyszłego tygodnia powinno zostać zakończona praca.
Radny Janusz Banaszczyk zapytał o dostępność do lekarzy w Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Moszczenicy. Nadmienił, że mieszkańcy mają problem z dostępnością do lekarza
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Moszczenicy. W dalszej części wypowiedzi dodał, że
pacjentka tutejszego ośrodka zasłabła. Gdy zadzwoniono do przychodni po pomoc
pielęgniarki poinformowały, że w takiej sytuacji powinno być wykonane EKG
(elektrokardiografia), jednak w obecnej chwili nie ma lekarza. W związku z powyższym
wezwano pogotowie ratunkowe z Łodzi. Radny nadmienił, że powyższa sytuacja miała
miejsce w czwartek 17 września 2020r. w godzinach dopołudniowych.
Pan Wójt powiedział, że zwróci się z zapytaniem do dyrektora jednostki ponieważ
taka sytuacja nie może mieć miejsca.
Punkt 18
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Małgorzata Domańska zamknęła
obrady XXIX sesji Rady Gminy Moszczenica.
Protokolant
G. Jamrożek
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