PROTOKÓŁ NR IV/2014
sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się
w dniu 30 grudnia 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.
Sesję rozpoczęto o godz. 1015, zakończono o godz. 1525.
Ustawowy skład Rady – 15 radnych.
Obecnych na sesji było 15 radnych, tj. 100%. Lista obecności stanowi załącznik NR 1 do
niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli ponadto: Wójt Gminy Marceli Piekarek, Skarbnik Gminy Anna
Kaźmierczak, radna Rady Powiatu Piotrkowskiego Halina Derach, 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
Iwona Pietrzkowska, która stwierdziła, iż na ustawowy skład 15 radnych w sesji bierze
w chwili obecnej udział 15 radnych, czyli jest quorum i Rada Gminy Moszczenica w dniu
dzisiejszym jest władna do podejmowania uchwał.
Punkt 2
W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała
proponowany porządek obrad sesji.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad w punkcie
6 ppkt. 12 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości, a wprowadzenie w tym podpunkcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica na
okres 29 lat.
W głosowaniu jawnym wniosek ten przyjęty został przy 15 głosach za.
Porządek obrad sesji, z uwzględnieniem przyjętej zmiany, przy 15 głosach za został
przyjęty i przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie uwag do protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie:
1) Wójta Gminy o działalności między sesjami Rady;
2) Komisji Rewizyjnej z działalności między sesjami Rady.
5. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Moszczenica.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian budżetu gminy na rok 2014;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025;
3) ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2014;
4) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025;
5) uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015, w tym:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
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b) odczytanie opinii Komisji Rady dotyczących projektu uchwały budżetowej, przy
czym opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów przedstawiana
jest jako ostatnia,
c) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zmianami wprowadzonymi przez
Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej,
d) dyskusja,
e) głosowanie;
6) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2015 rok;
7) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Moszczenica na
2015 rok;
8) zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego
Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy;
9) określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu
rozwoju sportu oraz kontroli ich wykorzystania przez Gminę Moszczenica;
10) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych;
11) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Moszczenica na
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu wyborczym;
12) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Moszczenica na okres 29 lat;
13) przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków;
14) zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością;
15) wprowadzenia regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form
wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez
osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Moszczenica oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania;
16) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2014-2017;
17) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku;
18) przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na I półrocze 2015 roku;
19) uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2015 roku.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne i informacje.
10. Zakończenie sesji.
Punkt 3
Radni nie wnosili uwag do protokołu NR II/2014 sesji Rady Gminy, która odbyła
się w dniu 9 grudnia 2014 roku. Protokół został przyjęty.
Radni nie wnosili również uwag do protokołu NR III/2014 nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2014 roku. Protokół został przyjęty.
Punkt 4
1)
Następnie Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował, iż w okresie między sesjami
wydał zarządzenia w sprawach: 1) przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, 2) zmian
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w budżecie gminy; 3) przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia
warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz
kontroli ich wykorzystania przez Gminę Moszczenica; 4) zmiany Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy; 5) powołania Komisji Przetargowej; 6)
zmian w budżecie gminy; 7) powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Moszczenica w 2015 roku; 8)
powołania Komisji Odbiorowej (dwa zarządzenia); 9) unieważnienia otwartego konkursu
ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Moszczenica w 2015 roku; 10) uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025; 11) autopoprawek do projektu
budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014-2025.
Ponadto Pan Wójt poinformował, iż oprócz bieżących spraw samorządowych wynikających
z obowiązków i kompetencji Wójta Gminy prowadził wiele rozmów z przedsiębiorcami i
przedstawicielami różnych instytucji. Uczestniczył w wielu uroczystościach i spotkaniach,
zarówno świeckich jak i kościelnych, reprezentując władzę samorządową naszej Gminy. Na
szczególną uwagę zasługuje ostatnie spotkanie z trzema wójtami gmin, które wchodzą w
skład konsorcjum, w sprawie zapewnienia prawidłowej eksploatacji wybudowanej sieci w
okresie trwałości projektu tj. przez 5 lat od daty zakończenia realizacji tj. od 1 kwietnia
2015 roku w następujący sposób: Gmina Moszczenica 46% ogólnych kosztów, Gmina
Ujazd 28% ogólnych kosztów, Gmina Czarnocin 14% ogólnych kosztów i Gmina Będków
12% ogólnych kosztów. Powyższymi kosztami Gmina Moszczenica, jako lider konsorcjum
będzie obciążała poszczególne gminy notami księgowymi. Na powyższe koszty będą składać
się wynagrodzenia informatyków zatrudnionych w poszczególnych gminach oraz
informatyków tzw. sieciowych, zatrudnionych w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka
z o.o. w Moszczenicy oraz koordynatora i nieprzewidziane inne koszty. Jest propozycja,
aby wykorzystać sieć internetową obok już funkcjonujących telefonów, faksów, internetu, za
które płacimy ¼ tej wartości, która była płacona dotychczas, aby wykorzystać tą sieć
internetową do monitorowania wszystkich obiektów, do których doprowadzony jest
światłowód. Dałoby to poczucie bezpieczeństwa w naszej Gminie.
Radni nie mieli uwag ani zapytań do przedstawionego sprawozdania.
2)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kraska poinformował, iż Komisja na swoim
ostatnim posiedzeniu przygotowała plan kontroli na I półrocze 2015 roku oraz zapoznała się
ze skargami p. Józefy Kopańskiej. Skargi dotyczą tych samych spraw, które były już
wielokrotnie rozpatrywane przez Komisję Rewizyjną i Radę Gminy Moszczenica. Wykonane
ekspertyzy również potwierdziły, że skarżąca nie ma w tych sprawach racji. W związku
z powyższym Komisja uznała skargi za bezzasadne.
Punkt 5
W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała
stanowisko Rady Gminy Moszczenica na okoliczność skargi Pani Józefy Kopańskiej.
W głosowaniu jawnym radni przy 15 głosach za, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących przyjęli stanowisko, którego treść stanowi załącznik NR 3 do niniejszego
protokołu.
Punkt 6
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1)
Wójt Gminy Marceli Piekarek wskazał, iż na wczorajszym wspólnym posiedzeniu
komisji propozycje zmian budżetu Gminy na rok 2014 rok zostały bardzo szczegółowo
omówione.
Radny Sylwester Toma zapytał, czy gotowy jest już projekt techniczny na budowę
drogi Moszczenica – Rękoraj i czy ulica Rękorajska będzie modernizowana na całym
odcinku, czy tylko na części.
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze
pozwolenia na budowę drogi Moszczenica- Rękoraj. Jest to jednak inwestycja najważniejsza,
najdroższa i będzie kontynuowana.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok.
Radni nie zgłaszali uwag do treści uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Małgorzata Domańska oświadczyła, iż opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż opinia Komisji w tym temacie również jest pozytywna.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok przy
15 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik
NR 4 do niniejszego protokołu.
2)
Radni nie wnosili żadnych zapytań do projektu uchwały przedstawionej w tym
punkcie, która była bardzo szczegółowo omówiona na wczorajszym wspólnym posiedzeniu
stałych komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Dziadczyk odczytał projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Małgorzata Domańska oświadczyła, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
W wyniku głosowania jawnego uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2014 – 2025 przy 15 głosach za, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik NR 5 do niniejszego protokołu.
3)
Radni nie wnosili żadnych zapytań do przedstawionego w tym punkcie projektu
uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała projekt uchwały
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2014.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
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Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Małgorzata Domańska oświadczyła, iż opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż opinia Komisji w tym temacie również jest pozytywna.
`
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie ustalenia wydatków niewygasających
w roku budżetowym 2014 przy 15 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
została podjęta i stanowi załącznik NR 6 do niniejszego protokołu.
4)
Radni nie zgłaszali żadnych pytań do przedstawionego w tym punkcie projektu
uchwały, który był szczegółowo omówiony na posiedzeniu stałych komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska zapytała o opinie stałych komisji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Małgorzata Domańska oświadczyła, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2015-2025 przy 15 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
została podjęta i stanowi załącznik NR 7 do niniejszego protokołu.
5) a)
Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak odczytała uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do
projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz możliwości sfinansowania
planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica.
Następnie Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak odczytała uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2014 roku
w sprawie opinii do projektu budżetu Gminy Moszczenica na 2015 rok.
b)
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Małgorzata Domańska oświadczyła, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione
założenia do projektu budżetu Gminy na rok 2015.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja po dyskusji
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy na 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk nadmienił, iż Komisja stwierdziła, że budżet Gminy Moszczenica na rok 2015
został zaplanowany na miarę możliwości finansowych gminy. Priorytetem są inwestycje
służące poprawie warunków życia mieszkańców. Komisja pozytywnie i jednomyślnie
zaopiniowała przedłożony projekt budżetu Gminy na 2015 rok.
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c)
Projekt budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 wraz z wprowadzonymi
autopoprawkami Wójta Gminy szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak.
Nadmieniła, iż budżet po stronie dochodów wynosi 35.280.173,00 zł, w tym: dochody
bieżące 34.382.902,-zł, a dochody majątkowe 897.271,- zł.
Wydatki budżetu stanowią kwotę 35.801.248,- zł, w tym: wydatki bieżące 30.922.739,56
zł, a wydatki majątkowe 4.878.508,44 zł.
d)
W dyskusji nad projektem budżetu radny Tomasz Maciejek zapytał, dlaczego na
gospodarkę śmieciową zakłada się kwotę 1.350.000,-zł, skoro przetarg na odbiór odpadów
został rozstrzygnięty na kwotę 1.250.000,-zł.
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż oferta firmy, która wygrała przetarg
dotyczy tylko samych kosztów odbioru odpadów od mieszkańców. Gmina musi ponadto
zabezpieczyć środki na inne wydatki związane z obsługą tego działu. Są to między innymi:
koszty zatrudnienia dwóch pracowników, inkasentów, koszty egzekucji należności. Zasada
jest taka, że gmina nie może zarabiać ani dokładać do realizacji tego zadania.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska zapytała, jak kształtują się
w naszej gminie wpływy z podatku rolnego i z podatku od nieruchomości.
Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak wskazała, iż podatek od nieruchomości od osób
prawnych wynosi 5.530,000,- zł, a od osób fizycznych 1.730,000,- zł. Natomiast podatek
rolny od osób prawnych wynosi 8.700,-zł, a od osób fizycznych 916.000,-zł.
Radni nie podjęli dalszej dyskusji w tym punkcie.
e)
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała projekt uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica
na rok 2015 przy 15 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta
i stanowi załącznik NR 8 do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy Marceli Piekarek podziękował radnym za uchwalenie budżetu na rok
2015. Nadmienił, iż zdaje sobie sprawę z tego, że budżet nie zadowoli wszystkich, ale
obiecał, że zarówno władza wykonawcza jak i stanowiąca tak będzie nad nim przez cały
rok 2015 pracować, aby on wszystkich zadowolił.
6)
Wójt Gminy Marceli Piekarek przypomniał, iż Rada Gminy ma obowiązek
corocznego uchwalania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W związku z tym
stosowne uchwały w tym temacie zostały przygotowane i przedłożone Radzie Gminy
do uchwalenia.
Poprosił jednocześnie o oficjalne potwierdzenie dwóch kandydatów – przedstawicieli Rady
Gminy do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
wytypowanych na wczorajszym wspólnym posiedzeniu stałych komisji.
Kandydaturę radnej Iwony Pietrzkowskiej i radnego Waldemara Banaszczyka do
pracy w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy Rada
Gminy w głosowaniu jawnym zaopiniowała pozytywnie, przy 15 głosach za, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2015 rok.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Małgorzata Domańska oświadczyła, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2015 rok
przy 15 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi
załącznik NR 10 do niniejszego protokołu.
7)
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Dziadczyk odczytał projekt
uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy
Moszczenica na 2015 rok.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Małgorzata Domańska oświadczyła, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
W wyniku głosowania jawnego uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Moszczenica na 2015 rok przy 15 głosach za, bez
głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik NR 9 do
niniejszego protokołu.
8)
Wójt Gminy Marceli Piekarek przypomniał, iż zgodnie z wymogami Narodowego
Funduszu Zdrowia wiejskie ośrodki zdrowia powinny być filiami świadczeniodawcy.
W naszym przypadku Wiejski Ośrodek Zdrowia w Srocku winien być filią Gminnego
Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy. Proponowana zmiana statutu nie zmienia niczego
w dotychczasowym sposobie funkcjonowania tych placówek.
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał projekt uchwały
w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Małgorzata Domańska oświadczyła, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmiany statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w
Moszczenicy przy 15 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta
i stanowi załącznik NR 11 do niniejszego protokołu.
9)
Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował, iż przedłożony w tym punkcie projekt
uchwały jest konsekwencją wcześniej podjętych uchwał dotyczących podziału środków
finansowych na funkcjonujące na terenie naszej gminy kluby sportowe.
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała projekt uchwały
w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu
rozwoju sportu oraz kontroli ich wykorzystania przez Gminę Moszczenica.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Małgorzata Domańska oświadczyła, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
W wyniku głosowania jawnego uchwała w sprawie określenia warunków i trybu
udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli ich
wykorzystania przez Gminę Moszczenica przy 14 głosach za, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik NR 12 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
10)
Wójt Gminy Marceli Piekarek przypomniał i podkreślił, iż jest ustawowy obowiązek
ogłaszania tekstów jednolitych uchwał, które w okresie minionych 12 miesięcy były
nowelizowane. Tekst jednolity absolutnie nie zmienia treści aktów obowiązujących. Uchwała
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania była w roku 2014 zmieniana i
dlatego występuje obowiązek ogłoszenia jej tekstu jednolitego.
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Dziadczyk odczytał projekt uchwały
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Moszczenica na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Małgorzata Domańska oświadczyła, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
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W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych przy 15 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta
i stanowi załącznik NR 13 do niniejszego protokołu.
11)
Wójt Gminy Marceli Piekarek potwierdził, iż identyczna sytuacja występuje
w przypadku uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. Uchwała ta również
była w 2014 roku zmieniana i jest konieczność ogłoszenia jej tekstu jednolitego.
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał projekt uchwały
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Moszczenica na
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Małgorzata Domańska oświadczyła, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic
i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym przy 15 głosach za,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik NR 14 do
niniejszego protokołu.
12)
Wójt Gminy Marceli Piekarek na wstępie tego punktu, na podstawie informacji
uzyskanej od firmy zainteresowanej wydzierżawieniem działek stanowiących drogi
wewnętrzne, odpowiedział na pytania radnych zgłaszane na wczorajszym wspólnym
posiedzeniu komisji, w odniesieniu do przedstawionego projektu uchwały.
Pytanie 1: Dlaczego chcemy zawrzeć umowę dzierżawy, a nie inną formę umowy np.
użyczenie?
Odpowiedź: Umowa dzierżawy z uwagi na przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawową
możliwość jej ujawnienia w księdze wieczystej jest formą bezpieczną, stabilną i powszechnie
akceptowaną, między innymi przez banki. W innych podobnych przypadkach tj.
przebudowywania dróg gminnych, dokonywania nakładów na mienie komunalne, płatności
czynszu nie stosuje się. Mając jednak na uwadze dobrą współpracę z samorządem oraz
pozytywny odbiór planowanej inwestycji przez społeczność lokalną WINDPROJEKT w toku
negocjacji przystał na propozycję gminy w zakresie zapłaty czynszu, z tym że umówiono
się na płatność i należało zastosować dzierżawę. Czynsz jest elementem przedmiotowo
istotnym dzierżawy. Dzierżawa jest formą odpłatną. Użyczenie jest formą bezpłatną, która
nie generuje dla gminy żadnego wynagrodzenia, a powoduje obowiązek podatkowy
w zakresie podatku dochodowego.
Ponadto Pan Wójt podkreślił, że dyskusja prowadzona jest nad wydzierżawieniem dróg
wewnętrznych. Status drogi jest w tym momencie rzeczą najważniejszą. Gdyby był to status
drogi gminnej, to dróg takich nie możemy wydzierżawić.
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Radny Waldemar Banaszczyk zapytał, czy po wydzierżawieniu drogi wewnętrznej
mieszkańcy będą mogli z niej w dalszym ciągu korzystać.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zapewnił, iż w zawartej umowie będzie zapis
o utrzymaniu, czyli konserwacji tej drogi przez okres 29 lat i umożliwieniu wszystkim
pozostałym zainteresowanym korzystania z tego odcinka drogi.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska pytała, czy dzierżawca może
uzyskać prawo własności do wydzierżawionych gruntów.
Wójt Gminy Marceli Piekarek w odpowiedzi wskazał, że nie ma takiej możliwości.
Radny Sylwester Toma pytał, czy firma przedstawiła wzór umowy dzierżawy.
Wójt Gminy odpowiedział, iż jest projekt umowy. Jest to umowa standardowa jaka
zawierana jest z każdym jednym podmiotem, który chce wydzierżawić nieruchomości
gminne.
Radny Sylwester Toma oświadczył, iż chciałby otrzymać ksero tej umowy.
Radny Maciejek Tomasz zapytał, czy do gminy będzie również wpływał od tej firmy
podatek od budowli stanowiący 2% ich wartości.
Wójt Gminy Marceli Piekarek potwierdził, że taki podatek będzie corocznie do
budżetu gminy wpływał.
Pytanie 2: Czas obowiązywania umowy 29 lat, dlaczego?
Odpowiedź: Zawieranie umów dzierżawy nieruchomości, na których planowane są:
wybudowanie i eksploatowanie elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
w tym między innymi dróg, na czas określony 29 lat jest powszechną praktyką Firmy
WINDPROJEKT od początku funkcjonowania. W toku realizacji wszystkich projektów w
relacjach ze Skarbem Państwa, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi
właścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Praktyka ta wynika w pierwszej
kolejności z restrykcyjnych wymogów instytucji finansujących tego typu inwestycje jak na
przykład z bardzo długiego okresu kredytowania. W okresie kredytowania instytucje
finansujące muszą mieć pewność, że kredytowana farma wiatrowa będzie produkowała
energię elektryczną, a tym samym generowała zysk, który stanowi w tym przypadku
zabezpieczenie. To z kolei wymaga stabilnego tytułu prawnego od nieruchomości pod
elektrownie wiatrowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, który zapewnia umowa dzierżawy
na okres 29 lat. Ponadto wytyczne producentów turbin wiatrowych wskazują, iż okres
eksploatacji elektrowni wiatrowych, a tym samym również infrastruktury tym elektrowniom
towarzyszącej, jak na przykład dróg wraz z czasem potrzebnym do uzyskania wszelkich
wymaganych pozwoleń na budowę oraz czas potrzebny do wybudowania inwestycji wynosi
sumarycznie około 29 lat. Wszystko to powoduje, że dla trwałości, bezpieczeństwa i
rentowności całego przedsięwzięcia potrzebny jest inwestorowi tytuł prawny do
nieruchomości na okres 29 lat. Zawarcie umowy na okres krótszy powodowałoby brak
możliwości uzyskania finansowania oraz ogromne ryzyko inwestycyjne, a tym samym
zablokowanie planowanego przedsięwzięcia. W konsekwencji również inwestor nie miałby
możliwości wypłaty czynszu dzierżawy.
Pytanie 3: Dlaczego płatność jednorazowa, a nie coroczna?
Odpowiedź: W przypadku infrastruktury towarzyszącej zawieranie umów z płatnością
jednorazową jest powszechną praktyką Firmy WINDPROJEKT oraz innych podmiotów
zajmujących się podobną działalnością. Z punktu widzenia gminy jest to forma
bezpieczniejsza oraz korzystniejsza w kontekście możliwości dysponowania środkami.
Płatność jednorazowa następuje bowiem na początkowym etapie realizacji inwestycji, a tym
samym również kredytowania, co daje właścicielom nieruchomości gwarancję wypłaty
umówionego czynszu. Ponadto czynsz coroczny powoduje, iż kwota jaką gmina może
faktycznie dysponować jest niewielka. Biorąc powyższe pod uwagę i mając na względzie
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dobrą współpracę z samorządem oraz pozytywny odbiór planowanej inwestycji przez
społeczność lokalną Firma WINDPROJEKT zaproponowała jednorazową płatność czynszu.
Radny Tomasz Maciejek pytał, czy w innych gminach firma ta również wydzierżawia
drogi wewnętrzne i jak to wygląda.
Wójt Gminy Marceli Piekarek proponował, aby skupić się na własnych problemach
i dyskutować nad faktami.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska zwróciła uwagę, iż najważniejsze
w tej sprawie jest to, że mieszkańcy są zadowoleni i nie są przeciwni realizacji planowanej
inwestycji.
Radny Tomasz Maciejek zapytał, czy w umowie jest taki zapis, że po 29 latach
następuje demontaż budowli i może powstać nowa w tym samym miejscu.
Wójt Gminy Marceli Piekarek jeszcze raz podkreślił, że ta umowa zawierana jest
na 29 lat. Kolejne decyzje będą podejmować nasi następcy.
Z uwagi na brak innych pytań Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska
zamknęła dyskusję w tym punkcie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Moszczenica na okres 29 lat.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 29 lat przy 14
głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi
załącznik NR 15 do niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni
na sali obrad.
13)
W tym punkcie Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Moszczenicy
Bogdan Rogalski poinformował, iż wystąpienie z wnioskiem o przedłużenie obowiązywania
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nastąpiło ze
względu na fakt, że aby wytworzyć fundusz rezerwowy w Spółce na ewentualne pokrycie
straty, należy przejść na rok gospodarczy obrachunkowy bilansowy, a nie typowy rok
kalendarzowy. Nowe taryfy planuje się więc wprowadzić w życie od 1 kwietnia 2015
roku.
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Małgorzata Domańska oświadczyła, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Dziadczyk odczytał projekt uchwały
w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przy 13 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.
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14)
Następnie Wójt Gminy Marceli Piekarek przypomniał, iż każda nowo wykonana
sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest przekazywana w użytkowanie Przedsiębiorstwu
Komunalnemu Spółce z o.o. w Moszczenicy. Przedłożony projekt uchwały przedstawia
składniki mienia proponowane do przekazania.
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Małgorzata Domańska oświadczyła, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
W wyniku głosowania jawnego uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98
w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy 13 głosach za, bez
głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik NR 17 do
niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
15)
Wójt Gminy Marceli Piekarek przypomniał, iż uchwała w sprawie wprowadzenia
regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania
przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne
i fizyczne na terenie Gminy Moszczenica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania była w bieżącym roku nowelizowana. W związku z powyższym istnieje
obowiązek ogłoszenia jej tekstu jednolitego. Z uwagi na fakt, że uchwała zawiera trzy
załączniki graficzne, treść tekstu jednolitego może stać się mało czytelna. Zasadnym jest
więc uchylenie uchwały obowiązującej i wprowadzenie nowej, uwzględniającej zmiany
z uchwały nowelizującej.
Jednocześnie Pan Wójt przypomniał o proponowanych autopoprawkach do przedstawionego
projektu uchwały informując, że w §7 zamiast odniesienia do §9 powinno być odniesienie
do §8, a w §11 ust. 2 zamiast wyrazu „przedszkola” winno być wyrażenie: „przedszkola
niepublicznego/innej formy wychowania przedszkolnego”.
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form
wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby
prawne i fizyczne na terenie Gminy Moszczenica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Małgorzata Domańska oświadczyła, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
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W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminu trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli
niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Moszczenica
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania przy 13 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.
16)
Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały przedstawionym w tym punkcie
obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Moszczenica na lata 2014 –
2017.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Małgorzata Domańska oświadczyła, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski wskazał, iż Komisja również
pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie uchwalenia Programu Ochrony
Środowiska dla gminy Moszczenica na lata 2014-2017 przy 11 głosach za, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik NR 19 do niniejszego
protokołu. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
17)
Propozycje planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku przedstawił
Zastępca przewodniczącego tej Komisji Andrzej Dróżdż.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku przy 14 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.
18)
Następnie Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski przedstawił
propozycje do planu pracy Komisji na I półrocze 2015 roku.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Małgorzata Domańska również poinformowała o proponowanych tematach do planu pracy
Komisji na I półrocze 2015 roku.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Waldemar
Banaszczyk również omówił tematykę proponowanego planu pracy tej Komisji na I półrocze
2015 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała projekt uchwały
w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na I półrocze 2015 roku
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji
Rady Gminy na I półrocze 2015 roku przy 14 głosach za, bez głosów przeciwnych
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i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik NR 21 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
19)
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska przedstawiła następnie propozycje
do planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2015 roku.
Radni nie wnosili uwag do przedstawionych propozycji.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał projekt uchwały
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2015 roku.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
W wyniku głosowania jawnego uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady
Gminy na I półrocze 2015 roku przy 14 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.
Punkt 7
Radni nie złożyli żadnych interpelacji ani zapytań.
Punkt 8
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych nie było, gdyż takowych nie złożyli.
Punkt 9
W sprawach różnych radna Anna Kaźmierczak zgłosiła wniosek formalny, aby przy
negocjacjach dotyczących podpisania umowy dzierżawy z Firmą WINDPROJEKT
uczestniczył radny Sylwester Toma, jako przedstawiciel mieszkańców.
Radny Zdzisław Sitek zapytał, czy i jeżeli tak to w jakiej wysokości wpłynęły środki
finansowe ze Stowarzyszenia „BUD-UJ RAZEM” na budowę Miasteczka Ruchu Drogowego
w Woli Moszczenickiej.
Radny Wojciech Jarzębowski pytał o stan przygotowania Przedsiębiorstwa
Komunalnego Spółka z o.o. w Moszczenicy do zimowego utrzymania dróg.
Radny Zdzisław Sitek był zainteresowany, jakie są wyniki kontroli nielegalnego
odprowadzania wód deszczowych do sieci kanalizacyjnej, przeprowadzanych przy użyciu
zadymiarki.
Mieszkaniec Moszczenicy Błażej Kuchta pytał, dlaczego tak późno, bo dopiero 21
listopada ukazało się ogłoszenie o przetargu na odbiór odpadów z terenu Gminy Moszczenica.
Nadmienił, iż inne gminy zrobiły to znacznie wcześniej i firmy złożyły tam oferty
korzystniejsze. Opłaty obciążające mieszkańców też są tam niższe niż w naszej gminie oraz
stosowane są zróżnicowania opłaty w zależności od liczby osób zamieszkujących
w danej posesji. U nas obowiązująca dotychczas stawka opłaty za odbiór odpadów wzrosła
o 60%. Mieszkaniec Moszczenicy kwestionował również fakt braku w terenie informacji
o podwyższeniu opłaty pomimo tego, że Rada Gminy podjęła uchwałę w tej sprawie na
sesji w dniu 18 grudnia 2014 roku. Uchwały tej nie ma również na stronie internetowej
gminy. Mieszkaniec pytał, w jaki inny sposób gmina zamierza poinformować mieszkańców
o tej zmianie oraz czy zamierza wprowadzić niższe stawki opłat dla rodzin wieloosobowych.
Mieszkaniec Moszczenicy poinformował, iż od mieszkańców wpłynie zażalenie na uchwałę
Rady Gminy w sprawie uchwalenia stawki opłaty za odbiór odpadów i sprawa ta winna
znaleźć się w porządku obrad kolejnej sesji Rady Gminy.
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Odpowiadając na powyższe pytania Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował, iż
chętnie widzi udział radnych w negocjacjach przy podpisywaniu umowy z Firmą
WINDPROJEKT.
W głosowaniu jawnym wniosek radnej Anny Kaźmierczak przy 14 głosach za, bez
głosów przeciwnych i wstrzymujących został przyjęty. W głosowaniu wzięli udział wszyscy
radni obecni na sali obrad.
Następnie Pan Wójt wyjaśnił, iż wniosek o dofinansowanie budowy Miasteczka
Ruchu Drogowego zaopiniowany został pozytywnie. Na następnej sesji szczegółowo
odpowie, czy środki już wpłynęły i w jakiej wysokości.
W odpowiedzi na pytanie mieszkańca Moszczenicy Pan Wójt wyjaśnił, iż na odbiór
odpadów z terenu Gminy Moszczenica ogłoszone były dwa przetargi. Pierwszy nie doszedł
do skutku, gdyż zgłosiła się jedna firma. W drugim przetargu zgłosiły się dwie firmy.
Następnie Pan Wójt zwrócił uwagę, iż terminy rozstrzygania przetargów w innych gminach
są różne, bo w różnych terminach wygasają umowy gdyż na różne okresy są zawierane.
Nowe przetargi ogłaszane są wtedy, gdy kończy się dana umowa. Nowa opłata za odbiór
odpadów w naszej gminie jest wysoka, ale innego wyjścia w tej sprawie nie było. Ciągłość
odbioru odpadów musi być zachowana.
Następnie Pan Wójt wyjaśnił zasady publikowania dokumentów na stronie internetowej
gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Mieszkaniec Moszczenicy Błażej Kuchta pytał, dlaczego w naszej gminie nie
rozważa się możliwości uzależnienia wysokości opłaty za odbiór odpadów od ilości osób
zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym.
Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował, iż w naszej gminie jest inna specyfika.
Nie ma tak dużej ilości rodzin wieloosobowych. Jeżeli jest natomiast taka potrzeba, to rodziny
te otrzymują pomoc w różnych możliwych formach.
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Moszczenicy Bogdan Rogalski
zwrócił uwagę, iż w przyszłości należy pomyśleć o przygotowaniu Spółki do zastępczego
wykonywania wywozu odpadów.
Ponadto Pan Prezes wyjaśnił zasady wykorzystywania zadymiarki. Nadmienił, iż Spółka
nie ma możliwości egzekwowania kar za bezprawne odprowadzanie ścieków do kanalizacji
burzowej. Poinformował ponadto o przygotowaniu Spółki do zimowego utrzymania dróg.
Wójt Gminy Marceli Piekarek wrócił do przedstawionej w swoim sprawozdaniu
propozycji zainstalowania monitoringu i prosił o przychylność Rady Gminy w tej sprawie.
Nadmienił, iż osobiście jest przeciwnikiem dofinansowywania policji.
Wystąpił ponadto o wytypowanie przedstawiciela Rady Gminy do komisji przetargowej.
Poinformował również, że w dniu dzisiejszym oddano w opiekę ponad 80 bezdomnych psów
z terenu naszej gminy ze schroniska w Wojtyszkach do schroniska w Grudziądzu za
jednorazową opłatą w kwocie 300 tys. złotych. Dotychczas corocznie wydatkowano na ten
cel kwotę około 220 tys. złotych.
Następnie Pan Wójt nadmienił, iż otrzymał postanowienie Prokuratury Rejonowej w
Radomsku dotyczące umorzenia postępowania w sprawie Sklave.
Radny Waldemar Banaszczyk przypomniał, iż w poprzedniej kadencji były już
prowadzone dyskusje nad zainstalowaniem monitoringu i wtedy w większości była
przychylność Rady Gminy do podjęcia takich działań. Obecnie, gdy pojawiła się szansa
wykorzystania do tego celu sieci światłowodowej, to należałoby do tematu wrócić.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zwrócił uwagę, iż nie widzi głosów przeciwnych
i dlatego uważa, że temat ten jest przez Radę akceptowany.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska przedstawiła i omówiła pisma
skierowane do Rady Gminy Moszczenica tj.
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1) pismo mieszkańców Gajkowic wyrażających sprzeciw odnośnie sprzedaży lub zamiany
działek aktualnie przez nich użytkowanych - temat ten został odłożony do następnej
sesji;
2) pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 11 grudnia 2014 roku
zawiadamiające o wszczęciu postępowania w celu kontroli legalności uchwały Rady
Gminy Moszczenica z dnia 6 listopada 2014 roku NR LVII/507/14 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych
w południowej części gminy Moszczenica obejmujących sołectwa Karlin i Jarosty;
3) pismo Katarzyny i Pawła Antczak oraz mieszkańców Srocka sprzeciwiających się wydaniu
pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji w Srocku (chlewni
wraz z infrastrukturą towarzyszącą);
4) pisma Komisariatu Policji w Wolborzu dotyczące dofinansowania zakupu pojazdu
służbowego marki Opel Astra oraz sfinansowania w 2015 roku patroli
ponadnormatywnych na łączną kwotę 6 tys. złotych;
5) pismo pracowników Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy
zawierające prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie regulacji oraz wyrównania
wynagrodzeń.
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż z opisanej w pkt. 5 sytuacji są dwa
wyjścia. Albo zmniejszy się zatrudnienie i wtedy zarobki będą wyższe, albo będą
pracować wszyscy dotychczas zatrudnieni i zarobki będą takie jak obecnie. Wybór należy
do pracowników.
Radna Małgorzata Domańska zwróciła uwagę, iż Gimnazjum w Moszczenicy ma
dużo większy metraż do sprzątania niż w Szkole Podstawowej w Moszczenicy,
a pracowników obsługi w „podstawówce” jest więcej.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska podkreśliła, iż zakres obowiązków
pracowników obsługi w szkole podstawowej nie może być porównywany do zakresu
obowiązków obsługi w gimnazjum. W szkole podstawowej jest zupełnie inna specyfika. Jest
to praca z małymi dziećmi, wymagającymi pomocy przy wielu czynnościach.
Punkt 10
W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska zamknęła obrady
IV sesji Rady Gminy Moszczenica.

Protokolant
T.Jaros

