PROTOKÓŁ NR XXIV/2020
sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się
w dniu 12 maja 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy
Sesję rozpoczęto o godz. 1000, zakończono o godz. 1315.
Ustawowy skład Rady – 15 radnych.
Obecnych na sesji było 15 radnych, tj. 100,00 %. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli ponadto: Wójt Gminy Marceli Piekarek oraz Prezes
Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Moszczenicy. Lista obecności stanowi
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, jakie
radni mają uwagi bądź propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad sesji.
Żadnych propozycji ani zmian nie zgłoszono.
Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie uwag do protokołów z poprzednich 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. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Moszczenica za 2019 rok.
10. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.
11. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie Moszczenica.
12. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Moszczenica.
13. Sprawozdanie z działalności kulturalno – sportowej za rok 2019 oraz ocena funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy za 2019 rok.
14. Omówienie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy za 2019 rok.
15. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moszczenica za rok
2019.
16. Podsumowanie działań w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym
2019/2020.
17. Ocena stanu dróg gminnych.
18. Informacja o działalności i sytuacji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy za rok 2019.
19. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
2) zmian budżetu Gminy na rok 2020;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030;
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4) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2020 roku;
5) wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
geodezyjnym Srock Prywatny będącej własnością Gminy Moszczenica;
6) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Moszczenica
na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej;
7) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Moszczenica
na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej;
8) zmiany Uchwały Nr XL/255/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005
roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Moszczenicy i nadania jej statutu;
9) zmiany Uchwały Nr XXIII/203/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020
r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku Gminnego w Moszczenicy;
10) zmiany Uchwały Nr XXIII/200/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej
w użytkowaniu wieczystym Gminy Moszczenica na okres 10 lat w trybie przetargowym;
11) zmiany Uchwały Nr XXIII/201/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń biurowych
mieszczących się w budynku administracyjno-biurowo-usługowym w Moszczenicy
stanowiącym własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat w trybie przetargowym;
12) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Moszczenica pomocy rzeczowej od Gminy
Grabica;
13) nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Michałów;
14) przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Moszczenica na lata 2016-2019”;
15) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów obejmujących część miejscowości Białkowice, gm. Moszczenica;
16) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów obejmujących część miejscowości Wola Moszczenicka oraz Moszczenica,
gm. Moszczenica;
17) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów obejmujących część miejscowości Gazomia Nowa, gm. Moszczenica;
18) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów obejmujących część miejscowości Gazomia Stara, gm. Moszczenica;
19) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Moszczenica oraz Pomyków,
gm. Moszczenica.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie sesji.
Punkt 3
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Śmiechowicz odczytała wyciąg
z protokołu XXIII sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 20 lutego 2020
roku. Radni nie zgłosili żadnych uwag do protokołu. Protokół został przyjęty.
Punkt 4
W tym punkcie Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował, iż w okresie
międzysesyjnym wydał zarządzenia w sprawach: 1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspierania
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i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie
uczestnictwa w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Moszczenica w roku 2020; 2) zmiany składu komisji konkursowej powołanej w celu
przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
im św. Stanisława Kostki w Moszczenicy; 3) zmiany Zarządzenia Nr 133/2017 Wójta Gminy
Moszczenica z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy; 4) zmian
budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok; 5) przeznaczenia do oddania w dzierżawę
nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia
i publikacji wykazu nieruchomości; 6) przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości
wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu
nieruchomości; 7) powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora
Ochrony Danych; 8) powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. św.
Stanisława kostki w Moszczenicy, ul. Dworcowa 9, 97-310 Moszczenica; 9) zmiany
regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy; 10) szczegółowego sposobu
przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
w Urzędzie Gminy w Moszczenicy; 11) zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok;
12) wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy w Urzędzie Gminy
w Moszczenicy; 13) wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie
ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Moszczenicy;
14) wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy; 15) Kart Usług
świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy; 16) ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w
2020 roku; 17) powołania składu Komisji Odbiorowej; 18) powołania komisji ds. oceny
wniosków złożonych przez sołectwa w celu uzyskania dofinansowania zadań własnych gminy
w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich; 19)
aktualizacji Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych Gminy Moszczenica; 20) przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości
wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu
nieruchomości; 21) podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19;
22) zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok; 23) powołania koordynatora gminnego
ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10
maja 2020 roku; 24) powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na wsparcie
realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa
w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica
w roku 2020; 25) wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2020; 26)
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy
Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i
krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica w roku 2020; 27)
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2019; 28) zmian
budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok; 29) szczególnych form udzielania pomocy dla
mieszkańców Gminy Moszczenica na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej
lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem
wirusem SARS CoV-2; 30) zmiany Zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia
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17 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów
przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Moszczenica; 31) zmiany Zarządzenia Nr 31/2020 Wójta Gminy
Moszczenica z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19; 32) ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia
paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy; 33) ustalenia normy
eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy; 34)
ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w
Moszczenicy; 35) wyrażenia opinii dotyczącej projektu ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych na terenie Powiatu Piotrkowskiego; 36)
ograniczenia handlu na targowisku gminnym w Moszczenicy oraz zawieszenia poboru opłat
za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku gminnym w Moszczenicy; 37)
wstrzymania wystawiania upomnień do podatników; 38) wykonywania czynności pracy
zdalnej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy; 39) zmiany Zarządzenia nr 133/2018 w sprawie
powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie
komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzenia regulaminu dokonywania przetargów na
sprzedaż tych nieruchomości; 40) zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok; 41) zmian
budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok; 42) wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na
wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie
uczestnictwa w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ternu Gminy
Moszczenica w roku 2020; 43) zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok; 44)
uchylenia Zarządzenia Nr 46/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 6 kwietnia 2020 roku;
45) przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego
zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
Następnie p. Wójt poinformował o prowadzonych inwestycjach. Dodał, że 6 maja
2020 roku dokonano odbioru zadania „Modernizacja dróg w Gminie Moszczenica : Etap I –
poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego”, którego wartość wynosi około
3,5 mln zł, natomiast dofinansowanie zewnętrzne otrzymali w wysokości 2 113 700,00 zł. Ma
nadzieję, że wszyscy mieszkańcy gminy z tejże inwestycji są zadowoleni. Ponadto
kontynuowana jest rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska o
wartości ponad 5 mln 600 tys., a dofinansowanie zewnętrzne wynosi 4 mln 374 tys. W
ubiegłym roku przeprowadzono rewaloryzację parku w Moszczenicy, inwestycja została
zakończona zgodnie z przewidywanym harmonogramem, natomiast obecnie rozstrzygnięto
przetarg na usługę utrzymania parku w Moszczenicy. Ogłoszono również przetarg na
największe zadanie inwestycyjne w historii Gminy Moszczenica „Gospodarka wodnościekowa w Aglomeracji Moszczenickiej - Racjonalizacja gospodarki w zakresie
odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia
w wodę”. Szacowany koszt tejże inwestycji to ponad 27 mln zł., natomiast dofinansowanie
jest w wysokości 15 786 000,00 zł. Rozstrzygnięto także wstępnie przetarg na przebudowę
dróg na drogach gminy Moszczenica, czyli wykonanie nakładek bitumicznych na ul.
Dworcowej w Moszczenicy, ul. Słonecznikowej w Michałowie, i ul. Krótkiej w Srocku.
Następnie zaapelował do wszystkich, aby z wyremontowanych dróg tak korzystać, aby nie
były zniszczone. Ponadto poinformował, że czekają na ostateczne decyzje w sprawie
dofinansowania dróg, natomiast wstępnie otrzymał informację, że otrzymali dofinansowanie
na remont drogi powiatowej w Podolinie, drogi gminnej w Raciborowicach, Michałowie i
Rakowie łącząca ciąg komunikacyjny ulicy Południowej w Michałowie z drogą wojewódzką
716.
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W dalszej części wypowiedzi nadmienił, że ma nadzieję, iż doczekają inwestycji
niwelującej nieprzyjemne zapachy w gminie Moszczenica, a chcąc zniwelować wydobywany
wszelkiego rodzaju nieprzyjemny zapach należy przystąpić do budowy biogazowni.
Wybudowanie biogazowni i intensywne starania firm o budowę fotowoltaiki doprowadzą do
sytuacji, że mieszkańcy w gminie Moszczenica będą czuli się dużo bezpieczniej. Gmina
Moszczenica po komunalizacji jest właścicielem 14 ha gruntów w miejscowości Sierosław.
Pan Wójt jednak obiecał mieszkańcom, że od ich decyzji będzie zależało zagospodarowanie
tego terenu, ponieważ mieszkańcy przez wiele lat teren ten użytkowali. Zwrócił się więc z
prośbą do p. Sołtys i Rady Sołeckiej o ustosunkowanie się do propozycji firmy chcącej
wybudować w Sierosławiu biogazownie na około 3 ha gruntu, natomiast na pozostałym
obszarze inna firma chciała wybudować farmę fotowoltaiczną. Następnie odczytał odpowiedź
p. Sołtys Sołectwa Sierosław. Dodał, że ze strony mieszkańców nie ma zgody na
wybudowanie biogazowi na tymże terenie, jednak trudno jest podważać stanowisko
mieszkańców. Mieszkańcy Sierosławia po spełnieniu warunków odzyskają grunty. Nie będzie
prowadził rozmów z podmiotami, które nie mają umocowania prawnego. W dalszej części
wypowiedzi zwrócił się do radnego Tadeusza Kowary o ponowne rozpatrzenie sprawy przez
p. Sołtys i Radę Sołecką. Powtórnie zadeklarował, że wszystkie środki finansowe uzyskane z
wynajmu bądź sprzedaży części tego gruntu będą przeznaczone na potrzeby mieszkańców
Sierosławia.
Następnie poinformował o uroczystości Święta Narodowego 3-Maja. Dziękuje p.
dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, że pomimo obecnej sytuacji w kraju
młodzież śpiewała pieśni patriotycznie, a wszyscy mieli możliwość zobaczenia koncertu
online. Dziękuje również osobie prowadzącej wszelkiego rodzaju uroczystości religijne,
narodowe czy inne.
W dalszej części wypowiedzi nadmienił, że w związku z sytuacją epidemiologiczną
Urząd Gminy zakupił 5 tys. sztuk masek jednorazowego użycia, gdzie 2,5 tys. otrzymali:
Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Moszczenicy oraz Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Zakupiono również
10 kombinezonów, płyn dezynfekujący, żel oraz 70 przyłbic. Ponadto zakupiono 13 tys.
masek wielokrotnego użycia, które otrzymali wszyscy zameldowani mieszkańcy gminy.
Następnie podziękował radnej Małgorzacie Śmiechowicz za wspólne wybranie firmy, która
zaoferowała najniższą cenę uszycia maseczek, jednocześnie wspierając własnego
przedsiębiorcę. Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska przyczyniła się do
sprawnej akcji rozniesienia maseczek. Dziękuje również Sołtysom, Radom Sołeckim,
Stowarzyszeniu Wspólnie dla Gminy Moszczenica, druhom, radnym i pozostałym
wolontariuszom, którzy przyczynili się do rozdania maseczek wszystkim mieszkańcom
gminy. Sołtys Rakowa i Woli Moszczenickiej nie roznosili maseczek, pozostali sołtysi spełnili
swój obywatelski obowiązek.
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję do sprawozdania.
Radny Wojciech Jarzębowski zapytał czy przetarg „Gospodarka wodno-ściekowa
w Aglomeracji Moszczenickiej - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę” jest na całą
inwestycję i będzie jeden wykonawca. Ponadto zapytał o przetarg na usługę utrzymania parku
w Moszczenicy, czy kwota jest na rok czy wieloletnia? Uważa, że biogazownia w Sierosławiu
jest najlepszym miejscem i lepszego miejsca gmina nie ma i nie będzie miała, a biogazownia
kiedyś musi powstać i zapewne powstanie. Zapytał w związku z tym, na ile lat jest dzierżawa
gruntów w Sierosawiu. Dodał także, że dzieci do lat czterech maseczek ochronnych nie
otrzymały.
W odpowiedzi na pytania radnego p. Wójt poinformował, że maski ochronne
otrzymały osoby dorosłe. Następnie dodał, że mieszkańcy Sierosławia nie mają umowy
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dzierżawy, jest to oddanie do korzystania grunt wielkości 14,5 ha na cele statutowe na rzecz
sołectwa Sierosław. Natomiast usługa utrzymania parku w Moszczenicy wynosi 42 tys.
rocznie. Ponadto dodał, że będzie jeden wykonawca inwestycji „Gospodarki wodno-ściekowa
w Aglomeracji Moszczenickiej - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę”.
Radny Zdzisław Sitek zapytał czy przewidziana jest tylko jedna biogazownia na
terenie gminy. Ponadto zapytał czy są namiary na typ biogazowni oraz czy jej pobudowanie
jest jakby składnią całej inwestycji. Otrzymali wiadomość, że koło oczyszczalni ścieków
będzie budowany zbiornik, co byłoby bardzo dobre, ponieważ zapobiegłoby wypływowi wód
na łąki w porze deszczowej. Zbiornik gromadziłby zapas wody, która spływa z kanalizacji w
czasie ulewnych deszczy. Pyta, czy z takiego zbiornika będą nieprzyjemne zapachy, jak
będzie wyglądać i na kiedy przewidziane jest zakończenie zadania.
Pan Wójt w dopowiedzi na pytanie wrócił do dyskusji, która odbyła się na
posiedzeniach stałych komisji, co jest uciążliwe, a co nie. Z roku na rok jest nowsza
technologia. Biogazownia sprzed kilkoma laty nie ma nic wspólnego z biogazownią w
obecnej chwili. Firma chcąca zainwestować w naszej gminie jest ta sama, co inwestuje w
gminie Grabica. Rolnicy z gminy Grabica oglądali powstałą i funkcjonującą biogazownię
wybudowaną przez firmę, która chce wybudować biogazownię w Sierosławiu. Obecnie
biogazownia nie jest uciążliwa dla mieszkańców i nie ma nieprzyjemnego zapachu.
Stwierdzono, że na taką ilość trzody chlewnej w gminie Moszczenica jedna biogazownia jest
wystarczająca oczywiście w zależności od jej wielkości. W odpowiedzi na pytanie zbiornika
retencyjnego nadmienił, że zbiornik ma zabezpieczyć kapitalny remont oczyszczalni ścieków.
Po remoncie zobaczą pracę oczyszczalni ścieków, a wówczas będzie mógł więcej powiedzieć
na ten temat.
Radny Tadeusz Kowara zapytał, co będzie zrobione za otrzymaną dotację w
wysokości 25 mln zł. Zapytał także czy został poprawiony obwód elektryczny lamp
ledowych, o którym rozmawiano na zebraniu strażackim w Rękoraju. Ponadto zapytał czy
istnieje możliwość zmuszenia osoby-rolnika, która przyczynia się do niszczenia drogi o jej
naprawienie. Nadto dodał, że na zebraniu strażackim w Sierosławiu p. Wójt powiedział, że
na terenie gminy Moszczenica są trzy lokalizacje do wybudowania biogazowni, dlatego pyta
czy były rozpatrywane miejsca do wybudowania biogazowni poza Sierosławiem.
W odpowiedzi na pytania radnego p. Wójt powiedział, że inwestycja „Gospodarka
wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenickiej - Racjonalizacja gospodarki w zakresie
odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia
w wodę” wynosi 27 mln zł, a dotacja jest w wysokości 15 mln. Następnie dodał, że zakres
inwestycji obejmuje wykonanie następujących zadań: 1) rozbudowa stacji uzdatniania wody
w Moszczenicy; 2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich –
Powęziny; 3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich – Etap I; 4)
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej; 5) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Kiełczówce; 6) inwentaryzacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie
oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica; 7) przebudowa istniejącej przepompowni
ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy na bazie istniejącego systemu
monitoringu; 8) przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy w zakresie systemu
zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływu; 9) przebudowa
oczyszczalni ścieków w Moszczenicy w zakresie dwustronnego zasilania rezerwowego oraz
zasilania fotowoltaicznego; 10) budowa kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy, w ul. Lipowej;
11) budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w
Gajkowicach; 12) przebudowa istniejących przepompowni ścieków; 13) budowa odcinków
kanalizacji sanitarnej w Babach, Kiełczówce i Gajkowicach; 14) modernizacja systemu
sterowania i automatyki istniejących przepompowni ścieków; 15) stacja podnoszenia
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ciśnienia wody w Babach; 16) budowa kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż
budowanych kanałów kanalizacji sanitarnej.
W odpowiedzi na pytanie lokalizacji budowy biogazowni informuje, że są trzy punkty
w których może powstać, a są to okolice Nowalijki w Kosowie, niestety właściciele
prywatnych działek nie wyrazili zgody, Sierosław oraz pomiędzy Podolinem
a Gościmowicami. Przedstawi dziś przedstawicielowi firmy stanowisko mieszkańców
Sierosławia, nie wie, jakie kroki będzie podejmowała firma, ze zrozumiałych względów firma
jest bardzo mocno zainteresowana budową biogazowni w gminie Moszczenica, drugiej takiej
gminy w powiecie Piotrkowskiem jak w Moszczenicy nie ma, ponieważ głównym
składnikiem funkcjonowania biogazowni jest gnojowica. Natomiast na pytanie w sprawie
oświetlenia prosi o kontakt radnego z zastępcą wójta p. Krzysztofem Jędrzejczykiem, który
był przewodniczącym komisji odbiorowej zadania „Modernizacja dróg w Gminie
Moszczenica: Etap I – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego”.
Wszystkie usterki związane z funkcjonowaniem oświetlenia zostały do dnia 6 maja 2020 roku
usunięte.
W odpowiedzi na pytanie dotyczące niszczenia drogi przez rolnika p. Wójt
powiedział, że jego marzeniem jest, aby takie prawo wyegzekwować. Niszczenie mienia
komunalnego np. drogi powinno się zgłosić organom ścigania.
Radny Bartłomiej Masiarek dodał, że temat biogazowni jest bardzo ważny. Tak jak p.
Wójt wspomniał Powiat Piotrkowski jest charakterystyczny, tak samo jak gmina
Moszczenica, która jest terenem rolniczym, a głównie rolnicy utrzymują się z hodowli trzody
chlewnej, co wiąże się z różnym oddziaływaniem na środowisko. W poprzednim roku
problem był z zakażoną wodą pitną bakterią coli, której najprawdopodobniej przyczyną było
nadmierne wywożenie gnojowicy, której nie pozbędziemy się, będzie jej tylko więcej. Jedyną
szansą, możliwością i naszym obowiązkiem jest, aby tego typu inwestycje jaką jest budowa
biogazowni rozwijać. Ważny jest kompromis i miejsce, w którym biogazownia mogłaby
powstać. Może warto byłoby, aby mieszkańcy zobaczyli biogazownię, a Komisja
Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
zobaczyła biogazownie w Grabicy, sporządziła protokół i przedstawiła Radzie Gminy. Uważa,
że temat ten powinien być załatwiony.
Radny Waldemar Banaszczyk zapytał w jakiej części gminy Moszczenica najwięcej
jest produkowane gnojowicy i trzody chlewnej.
Pan Wójt w odpowiedzi wskazał, że jest to rejon Rękoraj, Sierosław, Gościmowice,
Podolin.
Radny Mieczysław Wieczorek poruszył temat bobrów ścinających drzewka w parku
w Moszczenicy. Przypomniał, że członkowie Stowarzyszenia Wędkarskiego „Malik”
zadeklarowali, że nasadzenia wokół stawu ogrodzą siatką, jednak nie mają materiału do
wykonania. Zauważył także, że osoby z własnej inicjatywy ogradzają drzewka. Wie, że firma
wygrywająca przetarg będzie musiała zajmować się zabezpieczeniem drzewek przed bobrami,
dlatego należy pamiętać, żeby wykonawca to wykonał. Ponadto zapytał o podłączenie
fontanny.
P. Wójt przypomniał zakres obowiązków firmy wygrywającej przetarg. Dodał, że
piękną obywatelską postawą jest pomoc w utrzymaniu czystości w parku, a każda pomoc jest
mile widziana. W odpowiedzi na pytanie w sprawie działania fontanny wyjaśnił, że na pewno
fontanna będzie podłączona.
Radny Tadeusz Kowara zapytał czy gmina posiada grunty komunalne między
Gościmowiacami a Podolinem.
Pan Wójt wskazał, że nie posiada. Jest tylko bardzo wąska działka na skrzyżowaniu.
Radny Jacek Kozakowski zwrócił uwagę, że przez Podolin jeżdżą samochody
ciężarowe z betonem, więc za chwilę droga będzie zniszczona. Prosi o zainterweniowanie w
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tej sprawie w Starostwie Powiatowym, ponieważ jest to droga powiatowa, a znaku zakazu
wjazdu pojazdów do 10 t nikt nie respektuje. Ponadto poruszył temat parkowania na pasie
drogowym samochodów ciężarowych na Rynku w Srocku.
Pan Wójt po raz kolejny zaapelował do radnych, aby informować o takich sytuacjach
Inspektora ds. Dróg w Urzędzie Gminy, a wtenczas w sposób oficjalny zostaną
poinformowane odpowiednie jednostki.
Przewodnicząca Rady Gminy dodała, że radny także może wystosować pismo w tejże
sprawie.
Radni nie podjęli dalszej dyskusji do sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Punkt 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Kowara poinformował, że Komisja
Rewizyjna nie obradowała w okresie między sesjami.
Punkt 6
Przewodniczący Komisji Bartłomiej Masiarek poinformował, że w ostatnim okresie
czasu wpłynęła petycja, w najbliższym czasie zostanie zwołane posiedzenie komisji.
Punkt 7
W tym punkcie p. Wójt nadmienił, że na posiedzeniach stałych komisji punkt ten
został bardzo szczegółowo omówiony. Informował o obecnym funkcjonowaniu budynku i
terenów Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych. Został zatrudniony pracownik ds.
Zarządzania MTI. Ma nadzieję, że po podjętych w dniu dzisiejszym uchwałach dotyczących
zagospodarowania budynku jak i terenu wokół MTI będą przystępować do ogłoszenia
przetargu. Z niecierpliwością czekają na osoby chętne chcące zainwestować bądź posiadać
siedzibę w Moszczenicy.
Radni nie podjęli dyskusji do tego punktu.
Punkt 8, 9 i 10
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska nadmieniła, że sprawozdanie
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok, Sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w rodzinie w Gminie Moszczenica za 2019 rok oraz ocena Zasobów Pomocy Społecznej zostały bardzo szczegółowo omówione na posiedzeniach stałych komisji, co p. Wójt potwierdził.
Do żadnego sprawozdania oraz do oceny Zasobów Pomocy Społecznej radni nie
wnosili uwag, wobec tego zostały przyjęte.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Moszczenica za 2019 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu, natomiast
ocena zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Punkt 11
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska nadmieniła również, że ocena
stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie Moszczenica została bardzo szczegółowo przedstawiona na posiedzeniach stałych komisji przez Prezesa Zarządu Gminnego OSP RP w
Moszczenicy p. Dariusza Magacza.
Przedstawiona ocena stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie Moszczenica stanowi
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załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Radny Michał Lewicki zapytał o zakupy realizowane dla poszczególnych jednostek
OSP. Niektóre jednostki są dobrze wyposażone, natomiast inne nie, co może wpływać na
zdolność reakcji ochotników. Zdarza się, że jakaś jednostka posiada samochód bojowy, a nie
ma agregatu, gdzie inne jednostki posiadają agregat. Są sytuacje, gdzie jednostki posiadają
sprzęt, a mają jeden wyjazd w roku. Zapytał, czy każda jednostka samodzielnie rządzi, decyduje i wnioskuje, na co przekazać dotację czy jest zespół wydający opinię nt. zakupów. Statystyki niekoniecznie pokazują, że akcje są zasadne.
Pan Wójt w odpowiedzi poinformował, że w gminie Moszczenica jest 14 jednostek
OSP, gdzie 3 jednostki są w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym, które muszą być
bardzo dobrze wyposażone. Pozostałe to jednostki pomocnicze. Decyzje o zakupie zawsze
powinny być zatwierdzone przez Zarząd Gminny Związku OSP. W zdecydowanej większości
zakupy są realizowane, gdy dana jednostka posiada dofinansowanie zewnętrzne. Obecnie
jednostki są bardzo dobrze wyposażone. Nie widzi wydatków nieprzemyślanych, bądź wydatkowanie środków publicznych na niewskazany cel.
Radni nie podjęli dalszej dyskusji w tym temacie, a informacja została przyjęta.
Punkt 12
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, że w dniu
wczorajszym na wspólnym posiedzeniu trzech komisji Informacja o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie gminy Moszczenica została bardzo szczegółowo
przedstawiona przez Komendanta Policji w Wolborzu p. Adama Szalera. Powyższa
informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie, informacja została przyjęta.
Punkt 13
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, że sprawozdanie
z działalności kulturalno – sportowej za rok 2019 oraz ocena funkcjonowania Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy za 2019 rok zostało na
posiedzeniach komisji bardzo szczegółowo omówione. Powyższe sprawozdanie stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie,
sprawozdanie zostało przyjęte.
Punkt 14
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska wskazała, że na wspólnym
posiedzeniu trzech komisji dyrektor jednostki p. Tomasz Kempa omówił działalność Gminnej
Biblioteki Publicznej w Moszczenicy za 2019 rok, która stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu.
Punkt 15
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska wskazała, że temat ten także
został bardzo szczegółowo przedstawiony na posiedzeniach komisji.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moszczenica za
rok 2019 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie, a przedstawiona analiza została przyjęta.
Radna Małgorzata Śmiechowicz zapytała o pracę inkasentów.
W odpowiedzi Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego p. Bogdan Rogalski powiedział,
że powstało zamieszanie z uwagi na wstrzymane prace inkasentów, którzy już powrócili do
pracy, jednak harmonogram uległ zmianie. Osoby chętne mogą uiścić wpłaty w kasie, która
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jest już czynna, lub dokonać przelew na rachunek bankowy. Można również czekać na inkasenta.
Radny Wojciech Jarzębowski uważa, że informacja o czynnej kasie Urzędu Gminy
powinna być umieszczona na stronie Urzędu Gminy.
Pan Wójt wyjaśnił, że w piątek ukazała się taka informacja na stronie internetowej
Urzędu Gminy.
Radny Jacek Kozakowski zwrócił uwagę na legalizację wodomierzy. Zapytał, co jaki
okres czasu powinny być legalizowane wodomierze.
Prezes p. Bogdan Rogalski wyjaśnił, że legalizacja wodomierzy winna się odbywać co
pięć lat, jednak koszt legalizacji wynosi 70% kosztu nowego wodomierza. W sytuacji, gdy
jest podejrzenie, że wodomierz źle pokazuje jest wymieniany, natomiast wszystkich wodomierzy jest 3600, a to wiązałoby się z dużymi kosztami. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną do sprawy związanej z zaworami antyskażeniowymi powrócą później. W rejonie Gminy Moszczenica najbardziej zagrożonym zakażeniem wody jest bardzo dużo założonych zaworów antyskażeniowych.
Punkt 16
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska wskazała, że temat podsumowania działań w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2019/2020 także został omówiony na posiedzeniach komisji.
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie.
Punkt 17
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska wskazała, że ocena stanu dróg
gminnych także została przedstawiona na posiedzeniach stałych komisji.
Pan Wójt dodał, że w swoim sprawozdaniu bardzo szczegółowo przedstawił stan dróg
na terenie naszej gminy.
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie.
Punkt 18
Informacja o działalności i sytuacji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w
Moszczenicy za rok 2019 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodnicząca Rady
dwudziestominutową przerwę w obradach.

Gminy

Małgorzata

Domańska

ogłosiła

Punkt 19
1)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, iż projekt
uchwały w tymże punkcie został bardzo szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji.
Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował, że emisja obligacji to nic innego jak
nowoczesny kredyt. Gmina Moszczenica, jeżeli nadal ma się rozwijać i inwestować jak
dotychczas, to należy przystąpić do emisji obligacji, ponieważ muszą mieć środki finansowe,
a jeżeli ich nie mają to muszą przystąpić do emisji obligacji. W dniu wczorajszym dyrektor
firmy przygotowującej obligacje przedstawił temat merytorycznie. Z satysfakcją przyjął
informację ze strony przedstawiciela firmy zajmującej się oceną funkcjonowania gmin pod
względem racjonalizacji wydatków i przychodów w budżecie gminy. Okazuje się, że po
analizie gmina Moszczenica wypadła bardzo dobrze, co powinno nas wszystkich
satysfakcjonować. Po analizie wszystkich wydatków w najbliższych latach doszli do wniosku,
że za zgodą Rady Gminy przystąpią do emisji obligacji na kwotę 12 mln zł. Przygotowanie
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dokumentów do emisji obligacji i cała analiza wydatków i przychodów w gminie
Moszczenica to kwota netto 9 700 zł, natomiast po podjęciu stosownej uchwały nadzorowanie
nad emisją obligacji w ramach przetargu kwota powinna się kształtować w wysokości 3,2 tys.
Radny Tadeusz Kowara dodał, że spoglądając na budżet Gminy Moszczenica za samą
obsługę długu publicznego, którą spłacamy corocznie, płacimy 4 mln 800 tys, jeśli
wyemitujemy obligacje, które mają mieć wartość od 0,5 do 1,5 %. Przyjmując 1% w skali
roku za obligacje zapłacimy 120 tys. od 12 mln, które uzyska gmina do budżetu.
Radny Wojciech Jarzębowski sprostował słowa przedmówcy, że 4 mln 800 tys. to jest
dług z obsługą.
Radny Zdzisław Sitek dodał, że do tej pory obligacje uważane były z punktu widzenia
klienta, jako miejsce na lokatę pieniężną, a w obecnej chwili jest to zaciąganie pożyczki
poprzez obligacje.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych
komisji:
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski poinformował, 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.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu (załącznik nr 12 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 15
Liczba głosów „za”: 15 – Małgorzata Śmiechowicz, Bartłomiej Masiarek, Daniel Cichosz,
Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek, Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk,
Henryk Jończyk, Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska, Jacek
Kozakowski, Zdzisław Sitek, Michał Lewicki, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu przy 15 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została
podjęta i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
2)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, że w dniu
wczorajszym na wspólnym posiedzeniu komisji projekt uchwały został bardzo szczegółowo
omówiony przez Skarbnika Gminy p. Annę Kaźmierczak. Objaśnienia do zmian stanowią
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie oraz nie wnosili uwag do treści
proponowanej uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych
komisji:
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski poinformował, iż Komisja
pozytywnie zaopiniowała 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 zmian budżetu Gminy na
rok 2020 (załącznik nr 15 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 15
Liczba głosów „za”: 15 – Małgorzata Śmiechowicz, Bartłomiej Masiarek, Daniel Cichosz,
Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek, Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk,
Henryk Jończyk, Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska, Jacek
Kozakowski, Zdzisław Sitek, Michał Lewicki, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020 przy
15 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
3)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, że w dniu
wczorajszym na wspólnym posiedzeniu komisji projekt uchwały został bardzo szczegółowo
omówiony przez Skarbnika Gminy p. Annę Kaźmierczak oraz zapytała o opinie stałych
komisji:
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski poinformował, 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.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji
w tym temacie.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 (załącznik nr 17 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 15
Liczba głosów „za”: 15 – Małgorzata Śmiechowicz, Bartłomiej Masiarek, Daniel Cichosz,
Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek, Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk,
Henryk Jończyk, Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska, Jacek
Kozakowski, Zdzisław Sitek, Michał Lewicki, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020-2030 przy 15 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została
podjęta i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
4)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, iż projekt tejże
uchwały również został omówiony w dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu komisji.
Radni nie podjęli dyskusji oraz nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych komisji
w tym temacie.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski poinformował, 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.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Moszczenica w 2020 roku (załącznik nr 19 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 15
Liczba głosów „za”: 15 – Małgorzata Śmiechowicz, Bartłomiej Masiarek, Daniel Cichosz,
Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek, Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk,
Henryk Jończyk, Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska, Jacek
Kozakowski, Zdzisław Sitek, Michał Lewicki, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w
2020 roku przy 15 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i
stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
5)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, iż projekt tejże
uchwały również został omówiony w dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu komisji.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji
w tym temacie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych komisji
w tym temacie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski poinformował, 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.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Srock Prywatny będącej własnością Gminy Moszczenica (załącznik nr 21 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 15
Liczba głosów „za”: 15 – Małgorzata Śmiechowicz, Bartłomiej Masiarek, Daniel Cichosz,
Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek, Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk,
Henryk Jończyk, Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska, Jacek
Kozakowski, Zdzisław Sitek, Michał Lewicki, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału
w nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Srock Prywatny będącej
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własnością Gminy Moszczenica przy 15 głosach „za”, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
6)
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska poinformowała, iż projekt tejże
uchwały również został omówiony w dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu komisji.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji
w tym temacie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych komisji
w tym temacie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski poinformował, 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.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat w drodze
bezprzetargowej (załącznik nr 23 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 15
Liczba głosów „za”: 15 – Małgorzata Śmiechowicz, Bartłomiej Masiarek, Daniel Cichosz,
Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek, Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk,
Henryk Jończyk, Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska, Jacek
Kozakowski, Zdzisław Sitek, Michał Lewicki, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej przy
15 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi
załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
7)
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji
w tym temacie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych komisji
w tym temacie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski poinformował, 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.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat w drodze
bezprzetargowej (załącznik nr 25 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 15
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Liczba głosów „za”: 15 – Małgorzata Śmiechowicz, Bartłomiej Masiarek, Daniel Cichosz,
Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek, Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk,
Henryk Jończyk, Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska, Jacek
Kozakowski, Zdzisław Sitek, Michał Lewicki, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej przy
15 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi
załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
8)
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji
w tym temacie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych komisji
w tym temacie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski poinformował, 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.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XL/255/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia
gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i nadania jej
statutu (załącznik nr 27 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 15
Liczba głosów „za”: 15 – Małgorzata Śmiechowicz, Bartłomiej Masiarek, Daniel Cichosz,
Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek, Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk,
Henryk Jończyk, Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska, Jacek
Kozakowski, Zdzisław Sitek, Michał Lewicki, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/255/2005 Rady
Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i nadania jej statutu przy 15 głosach
„za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik nr 28 do
niniejszego protokołu.
9)
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji
w tym temacie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych komisji
w tym temacie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski poinformował, iż Komisja
pozytywnie zaopiniowała 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 zmiany Uchwały Nr
XXIII/203/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu
korzystania z Parku Gminnego w Moszczenicy (załącznik nr 29 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 15
Liczba głosów „za”: 14 – Małgorzata Śmiechowicz, Bartłomiej Masiarek, Daniel Cichosz,
Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek, Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk,
Henryk Jończyk, Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska, Jacek
Kozakowski, Zdzisław Sitek, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 1 - Michał Lewicki
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/203/2020 Rady
Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku
Gminnego w Moszczenicy przy 14 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i 1 głosie
wstrzymującym została podjęta i stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
10)
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji
w tym temacie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych komisji
w tym temacie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski poinformował, 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.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXIII/200/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy
Moszczenica na okres 10 lat w trybie przetargowym (załącznik nr 31 do niniejszego
protokołu):
Liczba obecnych radnych: 15
Liczba głosów „za”: 15 – Małgorzata Śmiechowicz, Bartłomiej Masiarek, Daniel Cichosz,
Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek, Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk,
Henryk Jończyk, Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska, Jacek
Kozakowski, Zdzisław Sitek, Michał Lewicki, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/200/2020 Rady
Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Moszczenica na
okres 10 lat w trybie przetargowym przy 15 głosach „za”, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
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11)
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji
w tym temacie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych komisji
w tym temacie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski poinformował, 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.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXIII/201/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w najem pomieszczeń biurowych mieszczących się w budynku
administracyjno-biurowo-usługowym w Moszczenicy stanowiącym własność Gminy
Moszczenica na okres 10 lat w trybie przetargowym (załącznik nr 33 do niniejszego
protokołu):
Liczba obecnych radnych: 15
Liczba głosów „za”: 15 – Małgorzata Śmiechowicz, Bartłomiej Masiarek, Daniel Cichosz,
Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek, Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk,
Henryk Jończyk, Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska, Jacek
Kozakowski, Zdzisław Sitek, Michał Lewicki, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/201/2020 Rady
Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
pomieszczeń biurowych mieszczących się w budynku administracyjno-biurowo-usługowym
w Moszczenicy stanowiącym własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat w trybie
przetargowym przy 15 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została
podjęta i stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
12)
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji
w tym temacie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych komisji
w tym temacie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski poinformował, 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.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie przez Gminę Moszczenica pomocy rzeczowej od Gminy Grabica (załącznik nr 35
do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 15
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Liczba głosów „za”: 15 – Małgorzata Śmiechowicz, Bartłomiej Masiarek, Daniel Cichosz,
Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek, Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk,
Henryk Jończyk, Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska, Jacek
Kozakowski, Zdzisław Sitek, Michał Lewicki, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę
Moszczenica pomocy rzeczowej od Gminy Grabica przy 15 głosach „za”, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik nr 36 do niniejszego
protokołu.
13)
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji
w tym temacie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych komisji
w tym temacie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski poinformował, 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.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
położonej w miejscowości Michałów (załącznik nr 37 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 15
Liczba głosów „za”: 15 – Małgorzata Śmiechowicz, Bartłomiej Masiarek, Daniel Cichosz,
Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek, Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk,
Henryk Jończyk, Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska, Jacek
Kozakowski, Zdzisław Sitek, Michał Lewicki, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej
w miejscowości Michałów przy 15 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
została podjęta i stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
14)
Radny Tadeusz Kowara zwrócił uwagę, że tytuł uchwały powinien brzmieć: w sprawie
przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Moszczenica za lata 2016-2019”, aby Nadzór Prawny Wojewody nie zakwestionował tytułu
uchwały.
Pan Wójt nadmienił, że wkradł się typowo błąd pisarski. Następnie zgłosił
autopoprawkę do nazwy projektu uchwały.
Radny Daniel Cichosz jednak uważa, że nazwa projektu uchwały jest poprawna.
Słowa radnego poparła radna Małgorzata Śmiechowicz i Małgorzata Domańska.
Pan Wójt dodał, że argumenty radnych są słuszne. Projekt uchwały został sprawdzony
przez radcę prawnego w związku z powyższym wycofuje złożoną autopoprawkę.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych komisji
w tym temacie.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski poinformował, 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.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Moszczenica na lata 20162019” (załącznik nr 39 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 15
Liczba głosów „za”: 15 – Małgorzata Śmiechowicz, Bartłomiej Masiarek, Daniel Cichosz,
Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek, Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk,
Henryk Jończyk, Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska, Jacek
Kozakowski, Zdzisław Sitek, Michał Lewicki, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
„Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Moszczenica na lata 2016-2019” przy
15 głosach „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi
załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
15)
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji
w tym temacie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych komisji
w tym temacie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski poinformował, 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.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
obejmujących część miejscowości Białkowice, gm. Moszczenica (załącznik nr 41 do
niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 15
Liczba głosów „za”: 15 – Małgorzata Śmiechowicz, Bartłomiej Masiarek, Daniel Cichosz,
Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek, Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk,
Henryk Jończyk, Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska, Jacek
Kozakowski, Zdzisław Sitek, Michał Lewicki, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część
miejscowości Białkowice, gm. Moszczenica przy 15 głosach „za”, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
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16)
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji
w tym temacie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych komisji
w tym temacie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski poinformował, 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.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
obejmujących część miejscowości Wola Moszczenicka oraz Moszczenica, gm. Moszczenica
(załącznik nr 43 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 15
Liczba głosów „za”: 15 – Małgorzata Śmiechowicz, Bartłomiej Masiarek, Daniel Cichosz,
Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek, Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk,
Henryk Jończyk, Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska, Jacek
Kozakowski, Zdzisław Sitek, Michał Lewicki, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część
miejscowości Wola Moszczenicka oraz Moszczenica, gm. Moszczenica przy 15 głosach „za”,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik nr 44 do
niniejszego protokołu.
17)
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji
w tym temacie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych komisji
w tym temacie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski poinformował, 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.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
obejmujących część miejscowości Gazomia Nowa, gm. Moszczenica (załącznik nr 45 do
niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 15
Liczba głosów „za”: 15 – Małgorzata Śmiechowicz, Bartłomiej Masiarek, Daniel Cichosz,
Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek, Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk,
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Henryk Jończyk, Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska, Jacek
Kozakowski, Zdzisław Sitek, Michał Lewicki, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część
miejscowości Gazomia Nowa, gm. Moszczenica przy 15 głosach „za”, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik nr 46 do niniejszego
protokołu.
18)
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji
w tym temacie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych komisji
w tym temacie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski poinformował, 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.
Imienny wykaz z głosowania jawnego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
obejmujących część miejscowości Gazomia Stara, gm. Moszczenica (załącznik nr 47 do
niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 15
Liczba głosów „za”: 15 – Małgorzata Śmiechowicz, Bartłomiej Masiarek, Daniel Cichosz,
Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek, Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk,
Henryk Jończyk, Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska, Jacek
Kozakowski, Zdzisław Sitek, Michał Lewicki, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część
miejscowości Gazomia Stara, gm. Moszczenica przy 15 głosach „za”, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik nr 48 do niniejszego
protokołu.
19)
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały oraz nie podjęli dyskusji
w tym temacie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zapytała o opinie stałych komisji
w tym temacie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk wskazał, iż Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski poinformował, iż Komisja
pozytywnie zaopiniowała 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 przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
obejmujących część obrębu geodezyjnego Moszczenica oraz Pomyków, gm. Moszczenica
(załącznik nr 49 do niniejszego protokołu):
Liczba obecnych radnych: 15
Liczba głosów „za”: 15 – Małgorzata Śmiechowicz, Bartłomiej Masiarek, Daniel Cichosz,
Tadeusz Kowara, Mieczysław Wieczorek, Wojciech Jarzębowski, Waldemar Banaszczyk,
Henryk Jończyk, Janusz Banaszczyk, Marianna Zielonka, Małgorzata Domańska, Jacek
Kozakowski, Zdzisław Sitek, Michał Lewicki, Mariusz Pomazany.
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część
obrębu geodezyjnego Moszczenica oraz Pomyków, gm. Moszczenica przy 15 głosach „za”,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik nr 50 do
niniejszego protokołu.
Punkt 20
W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska
poinformowała o korespondencji, jaka wpłynęła do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,
a mianowicie:
1) Uchwała Nr 8/50/2020 podjęta na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi w dniu 4 marca 2020 r. dotycząca Uchwały Nr XXI/190/20 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na
2020 rok.
2) pismo mieszkanki gminy Moszczenica z dnia 18 lutego 2020 r. skierowane do wiadomości
Rady Gminy o zwolnienie z podatku od nieruchomości i podatku z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej;
3) pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego skierowane do wiadomości Rady Gminy informujące o możliwości składania rocznych oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby
obowiązane w terminie do dnia 31 maja 2020 roku;
4) pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zwoływania sesji w okresie stanu
zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
5) pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (PNIK-I.4131.298.2020) w sprawie zwoływania
sesji oraz obradowania w trybie zdalnym w związku z sytuacją epidemiologiczną;
6) pismo w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
7) pismo w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia wyborów;
W dalszej części tego punktu radny Zdzisław Sitek z okazji Światowego Dnia Pielęgniarek złożył życzenia wszystkim pielęgniarkom, które stoją w pierwszej linii w walce z
koronawirusem COVID 19. Wypowiedź została przyjęta brawami ze strony radnych. Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska dołączyła się do życzeń.
Radny Michał Lewicki zapytał, kiedy zostanie otworzony Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Niezrozumiałe dla radnego jest to, że mieszkańcy Rękoraja występują o warunki zabudowy na budowę budynków inwentarskich – chlewni, a nie zgadzają się
na budowę biogazowni w Sierosławiu, która może pomóc całej gminie.
22

Pan Wójt w odpowiedzi wskazał, że wspólnie z firmą Juko Sp. z o .o. czynią starania,
aby Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został uruchomiony w najbliższą
sobotę, nie wie jednak czy się uda. Następnie poinformował, że jest zaskoczony decyzją
mieszkańców Sierosławia. Nie wie, jednak czy ten teren przynosi duże korzyści finansowe
rolnikom, ponieważ jest to ziemia klasy V. Uważa, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby
zagospodarowanie tych gruntów na inne cele.
Radny Zdzisław Sitek zapytał o budowę chlewni przed miejscowością Baby.
Pan Wójt w odpowiedzi wskazał, że są problemy, ponieważ ku naszemu zaskoczeniu
firma nie wycofała odpowiednich dokumentów złożonych w Urzędzie Gminy pomimo tego,
że powiedziała, że się wycofuje. Jedynym sposobem zablokowania takiej inwestycji to kontynuacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Radny Janusz Banaszczyk zapytał, czy gmina Moszczenica skorzystała z pomocy zakupu komputerów dla szkół.
Pan Wójt powiedział, że gmina Moszczenica otrzymała dofinansowanie dotyczące
pomocy teletechnicznej dla poszczególnych szkół, o które ubiegała się. Za kwotę około 70
tys. zł zakupiono komputery oraz maszty, które usprawnią działania.
Mieszkanka gminy Moszczenica zapytała o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Woli Moszczenickiej dla ul. Ogrodowej. Czy już przyjęto, że plan zagospodarowania powstanie i będzie możliwość budowy domu w Woli Moszczenickiej.
Pan Wójt powiedział, że przystępują do realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie ma powstać farma wiatrowa składająca się z pięciu masztów. Każdy
maszt ma mieć wysokość 180 m, czyli w promieniu 1 km 800 m, a średnicy 3 km 600 m, brak
jest możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego,
dlatego konieczne jest sporządzenie planów miejscowych, aby właściciele działek mogli wybudować domy jednorodzinne, ponieważ dla pozostałych budynków ograniczenia nie występują. Działania Rady Gminy zmierzają ku temu, aby do miesiąca lipca 2021 roku został
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na tym terenie.
Mieszkanka rozumie, że to może być przyjęte.
Pan Wójt powiedział, że w dniu dzisiejszym zostały podjęte poszczególne uchwały.
Na następnej sesji zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy
na rok 2020, następnie zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy - urbanisty, który wykona miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Działania Wójta Gminy i Rady Gminy zmierzają do tego, aby mieszkańcy tych terenów nic nie stracili na wartości swoich własnych działek.
Punkt 21
W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska zamknęła obrady
XXIV sesji Rady Gminy Moszczenica.

Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica
/-/ Małgorzata Domańska
Protokolant
G. Jamrożek
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