PROTOKÓŁ NR V/2015
sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się
w dniu 30 stycznia 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.
Sesję rozpoczęto o godz. 1315, zakończono o godz. 1815.
Ustawowy skład Rady – 15 radnych.
Obecnych na sesji było 14radnych, tj. 93,3%. Nieobecny był radny Marek Dziadczyk. Lista
obecności stanowi załącznik NR 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli ponadto: Wójt Gminy Marceli Piekarek, Zastępca Wójta –
Krzysztof Jędrzejczyk, Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Moszczenicy
Bogdan Rogalski. Lista obecności stanowizałącznik NR 2 do niniejszego protokołu.
W sesji licznie uczestniczyli również mieszkańcy Gminy Moszczenica.
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 12 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
5 podpunktu 13 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości, a wprowadzenie w tym podpunkcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działek gruntu położonych w Gajkowicach
stanowiących mienie komunalne.
W głosowaniu jawnym wniosek ten przy 13 głosach za, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących został przyjęty. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali
obrad.
Wójt Gminy Marceli Piekarek złożył następnie wniosek o rozszerzenie porządku
obrad i wprowadzenie w punkcie 5 podpunktu 14 w brzmieniu: „14) zmiany Uchwały NR
I/3/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica”.
W głosowaniu jawnym wniosek ten przy 13 głosach za, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących został przyjęty. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali
obrad.
Radny Zdzisław Sitek, mając na uwadze liczny udział mieszkańców Gminy oraz
złożony protest, proponował przeniesienie punktu „Sprawy różne i informacje” na początek
sesji i omówienie go w punkcie 4 jako kolejny podpunkt. Nadmienił, iż Komisja Rewizyjna
zajmowała się sprawą przetargu na odbiór odpadów i po jej sprawozdaniu postulaty
mieszkańców powinny zostać omówione.
Radny Mirosław Kawnik złożył wniosek formalny o zmianę porządku obrad w ten
sposób, aby do punktu 4 jako podpunkt 3 przeniesiony został punkt „Sprawy różne i
informacje”.
Wniosek ten przy 13 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących został
przyjęty. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
Porządek obrad sesji, z uwzględnieniem przyjętych zmian, przy 14 głosach za, bez
głosów przeciwnych i wstrzymujących został przyjęty i przedstawiał się następująco:
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie:
1) Wójta Gminy o działalności między sesjami Rady;
2) Komisji Rewizyjnej z działalności między sesjami Rady;
3) Sprawy różne i informacje.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian budżetu Gminy na 2015 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025;
3) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy;
4) uchylenia uchwał dotyczących ogłoszenia tekstów jednolitych;
5) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Moszczenica na
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu wyborczym;
6) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych;
7) zmiany Uchwały Nr XXIX/197/08 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości;
8) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2015 rok;
9) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie geodezyjnym Kosów będącej własnością Gminy Moszczenica;
10) wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu
i przejazdu przez działkę nr 632/5 położoną w obrębie geodezyjnym Moszczenica;
11) wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na czas nieoznaczony nieruchomości
położonej w Babach;
12) przejęcie przez Gminę Moszczenica mienia Skarbu Państwa;
13) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działek gruntu
położonych w Gajkowicach stanowiących mienie komunalne;
14) zmiany Uchwały NR I/3/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady GminyMoszczenica.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Zakończenie sesji.
Mieszkaniec Gminy Moszczenica, który nie przedstawił się z imienia i nazwiska
proponował wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego obniżenia wynagrodzenia
Wójta Gminy i obniżenia diet radnych.
Propozycja ta przyjęta została brawami ze strony pozostałych mieszkańców
uczestniczących w obradach.
Punkt 3
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał wyciąg z protokołu IV
sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 roku. Radni nie
wnosili uwag do protokołu. Protokół został przyjęty.
Punkt 4
1)
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Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował, iż w okresie między sesjami wydał
zarządzenia w sprawach: 1) zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych dla pracowników i osób uprawnionych Urzędu Gminy w Moszczenicy, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z/s w Kosowie, Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Moszczenicy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy; 2) zmian
w budżecie gminy; 3) wprowadzenia planu finansowego w 2015 roku Gminnego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Moszczenica na lata 2012 – 2015; 4) zmian
w budżecie gminy; 5) wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2015
przez jednostki organizacyjne gminy; 6) wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica
na rok 2015 przez samorządowe instytucje kultury; 7) zmiany regulaminu organizacyjnego
Urzędu Gminy w Moszczenicy; 8) powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych; 9) powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości położonej w
Moszczenicy oznaczonej numerami 854/2, 861/22, 861/23; 10) ustalenia dodatkowych dni
wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w 2015 roku; 11) zmian w budżecie
gminy; 12) zatwierdzenia planu kontroli na rok 2015; 13) zmiany w składzie Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy;
14) zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy; 15) zmiany
Zarządzenia Nr 106/2013 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. sprzedaży
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzenia
regulaminu dokonywania przetargów na sprzedaż tych nieruchomości;
16) zmiany
Zarządzenia Nr 105/2013 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. najmu
i dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica
i wprowadzenia regulaminu dokonywania przetargów na najem i dzierżawę tych
nieruchomości.
Ponadto Pan Wójt poinformował, iż bieżące sprawy samorządowe wynikające z jego
kompetencji i obowiązków to tematy spotkań bądź uroczystości świeckich i kościelnych,
w których uczestniczył. Na szczególne omówienie zasługuje spotkanie z wójtami sąsiednich
gmin tj. Czarnocina, Wolborza i Grabicy w sprawie wykorzystania wód geotermalnych.
W spotkaniu tym uczestniczyli ponadto: Przewodniczący Sejmiku Województwa
Łódzkiego p. Marek Mazur i V-ce prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej p. Andrzej Czapla. Spotkanie miało charakter typowo organizacyjny.
Ustalono, iż następne spotkanie będzie już miało roboczy charakter i odbędzie się pod
koniec lutego 2015 roku. Pan Wójt przypomniał, iż temperatury wód geotermalnych są
następujące: Czarnocin – 99o, Moszczenica 95o, a w Grabicy 92 o.
Kolejne spotkanie zasługujące na omówienie to spotkanie w sprawie lokalu mieszkalnego
dla rodziny poszkodowanej w wyniku wybuchu butli gazowej i pożaru w Moszczenicy.
W związku z brakiem propozycji mieszkaniowych ze strony właściciela budynku p. Wójt
zaproponował lokal mieszkalny w miejscowości Srock położony przy ulicy Plac Rynek.
Poszkodowany odmówił przyjęcia tego lokalu tłumacząc swoją decyzję wolą dzieci,
które chcą ukończyć szkołę w Moszczenicy. W związku z taką sytuacją, na okres jednego
roku, w drodze najwyższego wyjątku, rodzina ta zostanie zakwaterowana w budynku
Gminnego Zdrowia Ochrony Zdrowia w Moszczenicy na koszt Urzędu Gminy. Gmina
będzie pokrywać koszty czynszu, ogrzewania, energii elektrycznej, wody i ścieków. W tym
czasie trzeba będzie znaleźć lokal zastępczy. Pan Wójt ma nadzieję, że właścicielka budynku,
w którym rodzina zamieszkiwała przed wypadkiem, również przedstawi swoje propozycje
i wtedy problem mieszkaniowy będzie zakończony.
2)
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przestawił przewodniczący tej Komisji Jan Kraska.
Poinformował, iż na ostatnim swoim posiedzeniu Komisja kontrolowała całościowo
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gospodarkę śmieciową pod kątem wzrostu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych na terenie naszej gminy.
W 2013 roku, przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, Urząd Gminy ogłosił przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych na terenie naszej gminy. Do przetargu zgłosiło się i złożyło swoje oferty
czterech oferentów. Komisja przetargowa wybrała najtańszą ofertę firmy JUKO za kwotę
256.216,87 zł na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku. W okresie tym Gmina zebrała
od osób i firm zadeklarowanych opłaty w kwocie 387.138,oo zł. Wynagrodzenie dwóch
pracowników wyniosło 40.500,oo zł. Inkaso dla Przedsiębiorstwa Komunalnego wypłacone
zostało w kwocie 12.500,oo zł. Pozostało z rozliczenia około 80.000,oo zł, przy stawce 5,- zł
za odpady segregowane i 10,- zł za niesegregowane. Od pojemników dla firm: 120 l – 18 zł
i 36 zł; 240 l – 30 zł i 60 zł; 1100 l – 66 zł i 132 zł; 7 000 l – 480 zł i 960 zł. Worek 15 l –
15 zł i 30 zł.
Ilość mieszkańców, którzy złożyli deklaracje to przeciętnie 11.626 osób, bo liczba ta
zmienia się.
Przed końcem 2013 roku Urząd Gminy ogłasza przetarg na wykonanie wyżej wymienionych
usług na 2014 rok. Pierwszy przetarg unieważniono ze względu na wygórowane ceny ofert.
Drugi również Wójt unieważnia ze względu na wygórowane oferty, które są od 880 tys.
złotych do 2 mln złotych. W ogłoszonym 13 grudnia 2013 roku trzecim przetargu oferty
złożyły dwie firmy. Wybrano najtańszą Firmę JUKO i podpisano umowę na kwotę 854.064
zł na okres jednego roku 2014.
W roku 2014 Gmina zebrała 860.373,20 złotych. Koszt całościowy obsługi to faktury Firmy
JUKO 854.064,oo zł, obsługa wynagrodzeń dwóch pracowników –81 tys. złotych; inkaso
gospodarki komunalnej – 25 tys. złotych. Razem koszt ogólny 960.064,- zł. Kwota zebrana
860.373 ,- zł. Powstał niedobór w kwocie 99.691,-zł, który pokryto z różnicy nadpłaty z
roku 2013. Wzrost kosztów firmy świadczącej usługę w roku 2014 do roku 2013 to około
67%.
21 listopada 2014 roku Urząd Gminy ogłasza pierwszy przetarg na wykonywanie wyżej
wymienionej usługi śmieciowej, który jest unieważniony z powodu braku ofert. Złożona
została jedna oferta.
4 grudnia Urząd Gminy ogłasza drugi przetarg. Oferty złożyły dwie firmy. Pierwsza firma za
1.192.320,- zł, a druga za 1.135.944,-zł. Komisja przetargowa wybrała najtańszą ofertę
Firmy JUKO. Po wykonanej analizie symulacji kosztów na 2015 przez tematowego
pracownika Urzędu Gminy, przedstawionej Wójtowi Gminy i Komisji Rewizyjnej, wynika,
że stawka 8 zł za odpady segregowane i 16zł za odpady niesegregowane jest stawką
minimalną i uzasadnioną do pokrycia kosztów obsługi wywozu i zagospodarowania odpadów
komunalnych jak i obsługi dwóch pracowników Urzędu Gminy i inkasa gospodarki
komunalnej. Łączna kwota wyniesie około 1.241.944,-zł. Wzrost kosztów firmy świadczącej
usługę w roku 2015 do roku 2013 to około 122%. Analizę opracowano według złożonych
deklaracji na odpady segregowane i niesegregowane. W przypadku zmiany deklaracji
z niesegregowanych (1 054 osób) na segregowane może wystąpić niedopłata, brak pokrycia,
w kwocie około 17.134,- zł.
Komisja Rewizyjna stwierdza, że na dzień 23.01.2015r. liczba mieszkańców gminy wynosi
12.792. Liczba osób zadeklarowanych do opłat za śmieci to 11.626 osób. Różnica wynosi
1.166 osób, co stanowi 9,1 % ogółu ludności w Gminie. Komisja Rewizyjna ma świadomość,
że jakiś procent mieszkańców nie przebywa w miejscu zameldowania z powodu nauki, pracy,
ale odsetek ten jest duży. Średnio na jedną miejscowość w gminie przypada 48,5takich
osób.
Komisja Rewizyjna wnioskuje do Wójta Gminy o uszczelnienie systemu deklarowanych
opłat śmieciowych.Wnioskuje również, aby po okresie półrocznym sprawdzić kwotę
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uzyskanych opłat oraz ilość osób zadeklarowanych i uzyskać informację odnośnie osób, na
których deklaracje nie zostały złożone.
Radny Tomasz Maciejek zwrócił uwagę, iż w budżecie gminy na gospodarowanie
odpadami zaplanowana jest kwota 1.350.000,- zł, a z informacji przekazanej przez Komisję
Rewizyjną wynika, iż ogólne koszty związane z odbiorem odpadów szacuje się na kwotę
1.241.944,-zł. Radny pytał, co jeszcze wzrasta do tej zaplanowanej kwoty 1.350.000,-zł.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kraska wyjaśnił, że ściągalność opłat za
śmieci wynosi 97% i część środków jeszcze nie wpłynęła na konto gminy, a Komisja
Rewizyjna przedstawiła stan aktualny na dzień kontroli.
Z uwagi na brak innych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję
w tym punkcie.
3)
Na wstępie tego punktu Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała
pismo - protest mieszkańców Gminy Moszczenica o następującej treści:
„My niżej podpisani mieszkańcy gminy Moszczenica, składamy stanowczy protest
przeciwko:
1) drastycznej 60% podwyżce opłaty za odbiór śmieci,
2) podwyżkom podatków: rolnego i od nieruchomości,
3) wprowadzeniu opłaty adiacenckiej.
Złożonymi pod tym protestem podpisami wyrażamy swoje niezadowolenie dotyczące
tych podwyżek i żądamy natychmiastowego przywrócenia poprzednich stawek.
Oczekujemy odczytania powyższego protestu, zajęcie stanowiska i podjęcie dyskusji
na początku V Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 30.01.2015r. oraz wprowadzenia w
życie tych zmian.
Niespełnienie tych postulatów skutkować będzie całkowitą utratą zaufania
społecznego do władz samorządowych gminy Moszczenica obecnej kadencji.
Mieszkańcy Gminy Moszczenica
W załączeniu listy podpisów mieszkańców Gminy:
- 77 kart z podpisami (1.297 podpisów) na dzień 29.01.2015r.”.
Mieszkaniec Woli Moszczenickiej przedłożył przewodniczącej Rady Gminy
dodatkowe listy podpisów złożonych przez mieszkańców popierających protest. Oświadczył,
iż wszystkich podpisów jest teraz 1600.
Obecni mieszkańcy wyrażali swoje niezadowolenie z powodu braku zainteresowania
władz gminy ich trudnymi sytuacjami życiowymi oraz wprowadzenia tak drastycznych
podwyżek podatków i opłat. W wypowiedziach swoich podkreślali, iż nie będą płacić
należności za odbiór odpadów komunalnych. Wskazywali przy tym, iż w ościennych gminach
opłaty z tego tytułu są znacznie niższe i zróżnicowane, w zależności od ilości osób
zamieszkujących daną posesję.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska udzieliła głosu Wójtowi Gminy
Marcelemu Piekarkowi w celu ustosunkowania się do złożonego protestu.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zaproponował, aby rozmowy prowadzone były w myśl
obowiązującego prawa. Prosił o opanowanie emocji. Poinformował, iż pisemną odpowiedź
na protest otrzyma pierwsza osoba z listy nr 1, gdyż w piśmie nie został wskazany adres do
korespondencji.
Ta wypowiedź Wójta Gminy wywołała duże niezadowolenie i komentarze wśród
obecnych mieszkańców, którzy podkreślali, iż oczekują na jednoznaczną odpowiedź na
pytanie, czy podwyżka będzie, czy nie.
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Wójt Gminy Marceli Piekarek odnosząc się do podnoszonej w złożonym proteście
drastycznej 60% podwyżki opłaty za odbiór śmieci podkreślił, iż szczegółowe wyjaśnienia
tej kwestii umieszczone są na stronie internetowej gminy, a ponadto na dzisiejszej sesji
przewodniczący Komisji Rewizyjnej wszystko jeszcze raz przedstawił.
Następnie Pan Wójt wskazał, iż na przeciągu całej ubiegłej kadencji podwyżki podatków
i opłat oscylowały w granicach 4%. Podatki w naszej gminie są na tym samym poziomie,
a może nawet niższe niż w ościennych gminach.
Ponadto Pan Wójt poinformował, iż opłata adiacencka w naszej gminie została wprowadzona
w dniu 18 maja 2011 roku. Opłata od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
została ustalona w wysokości 20%, a wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury na
kwotę 30% różnicy. Na wniosek mieszkańców i Wójta Gminy w dniu 24 maja 2013 roku
Rada Gminy obniżyła stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z 30% na 3%.
W podsumowaniu swojej wypowiedzi Pan Wójt zapewnił, że dobro mieszkańców gminy
Moszczenica zawsze leży całej władzy samorządowej na sercu.
Mieszkańcy w swoich wypowiedziach podnosili, że skoro tak jest, to dlaczego
Wójt przyjął podwyżkę wynagrodzenia. Oświadczali, że mimo wszystko, mimo wyjaśnień
nie zgadzają się z podwyżkami i nie będą płacić należnych opłat.
Radny Wojciech Jarzębowski oraz radny Zdzisław Sitek uzasadniali, iż Rada Gminy
nie ma wpływu na wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Mieszkanka gminy zapytała, czy pan Wójt szukał innych firm do świadczenia usług
w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
Wójt Gminy Marceli Piekarek odpowiedział, iż ogłoszenie przetargu jest
równoznaczne z szukaniem firm. Na pewno byłby zadowolony, gdyby do przetargu
przystąpiło więcej firm, ale zastanawiające jest to, że nawet firma mająca siedzibę na
terenie naszej gminy do przetargu nie przystąpiła.
Mieszkaniec Woli Moszczenickiej w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, że gdyby
przetarg został ogłoszony w miesiącu lipcu 2014 roku to można przypuszczać, że
zgłosiłoby się wówczas więcej firm. Z uwagi na to, że przetarg został ogłoszony na
koniec listopada to żadna firma nie była już w stanie podjąć się realizacji takiej usługi.
Ponadto mieszkaniec zapytał, na jakiej podstawie stopnia inflacji ustalany był podatek na
rok 2015.
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż w kadencji 2010 – 2014 przyjęto zasadę,
iż wzrost podatków będzie następował corocznie o około 4%. Wysokość podatku na rok 2015
nie odbiega od średniej w innych gminach.
Mieszkańcy w swoich wypowiedziach twierdzili, że inne gminy ich nie interesują.
Podkreślali, że nie można wzorować się na gminach bogatych, gdyż sytuacja mieszkańców
w naszej gminie jest wyjątkowo trudna i gmina jest zadłużona.
Mieszkaniec gminy, który twierdził, że wcześniej pracował w firmie zajmującej się
odbiorem odpadów sugerował, iż wystarczy kupić dwie śmieciarki i dwa taśmociągi,
zatrudnić w gminie ludzi i we własnym zakresie prowadzić odbiór odpadów komunalnych,
a doły są za darmo. Uważa, że na śmieciach można zarabiać miliony.
Radny Sylwester Toma zwrócił uwagę na trudną sytuację w rolnictwie. Nadmienił, iż
Rada Gminy chcąc pomóc rolnikom obniżyła średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę
do obliczania podatku rolnego na 2015 rok wynikającą z komunikatu Prezesa GUS do kwoty
55,- zł za 1 dt. Nie można więc mówić, że Rada Gminy nie widzi trudnej sytuacji i potrzeb
mieszkańców.
Zastępca Wójta Krzysztof Jędrzejczyk poinformował, iż były już prowadzone
dyskusje i analizy na okoliczność uruchomienia odbioru odpadów komunalnych przez gminę.
Nie ma jednak takiej możliwości, gdyż nasze wysypisko jest wysypiskiem zapasowym i nie
można na nim systematycznie składować śmieci. Może być ono wykorzystywane jedynie
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w razie awarii wysypiska w Kamieńsku. Poza tym należy dodać, iż mieszkańcy osiedla
Nowy Świat protestowali i wielokrotnie występowali o likwidację wysypiska.
Jeden z mieszkańców proponował, aby może na następną sesję zaprosić posłów
z naszego terenu, skoro sejm decyduje o rozwiązaniach dotyczących gospodarki śmieciowej
w gminach.
Zastępca Wójta Krzysztof Jędrzejczyk zwrócił uwagę, iż posłowie zapraszani są na
różne organizowane imprezy i czasem przyjeżdżają.
Mieszkaniec Woli Moszczenickiej wnosił o wyjaśnienie, co by się stało, gdyby
żadna firma nie przystąpiła do przetargu.
Wójt Gminy Marceli Piekarek odpowiedział, iż w takiej sytuacji mieszkańcy mieliby
prawo 1 stycznia przywieźć śmieci i wyrzucić je przed urzędem gminy.
Radna Anna Kaźmierczak zapytała, czy w przypadku nierozstrzygnięcia kolejnych
przetargów gmina miała możliwość wykonania zlecenia zastępczego odbioru śmieci z wolnej
ręki i na jaki okres mogło to nastąpić.
Wójt Gminy Marceli Piekarek wskazał, iż umowa z firmą odbierającą odpady
kończyła się 31 grudnia 2014 roku i obowiązkiem gminy było rozstrzygnięcie do tego czasu
przetargu, aby można było podpisać nową umowę.
Radna Anna Kaźmierczak stwierdziła, iż nie otrzymała odpowiedzi na zadane
pytanie, gdyż pytała w jakim okresie gmina mogła działać na zasadzie odbioru zastępczego
w przypadku nierozstrzygnięcia przetargu i kto mógłby to wykonywać.
Wójt Gminy wskazał, iż na pewno mogłaby to wykonywać firma mająca uprawnienia
i przez okres minimalny potrzebny do zorganizowania i rozstrzygnięcia kolejnego przetargu.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska poinformowała o mających wejść
niebawem w życie maksymalnych stawkach opłat za śmieci. Nadmieniła, iż Trybunał
Konstytucyjny nakazał rządowi ustalenie maksymalnych stawek za śmieci. Według nowych
zasad jedna osoba winna płacić nie więcej niż 2% dochodu ustalonego przez GUS.
Mieszkanka gminy Anna Pietraszko zwróciła uwagę, iż omawiany problem nie
dotyczy tylko naszej gminy. Trzeba jednak dyskutować, rozważać wszystkie możliwe
rozwiązania i nie dać się sterroryzować przez działające na rynku firmy. Zapytała jak
z punktu widzenia Rady Gminy i obowiązujących przepisów prawnych możliwe jest
załatwienie złożonego protestu ku zadowoleniu mieszkańców. Podkreśliła, iż trzeba mieć
również na względzie to, że problem niebawem znów wróci, bo obecna umowa z firmą
podpisana jest przecież na jeden rok.
Wójt Gminy Marceli Piekarek podkreślił, iż główną przyczyną zaistniałej sytuacji są
przepisy zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którą tworzy i
uchwala parlament. Proponował, aby na następną sesję przewodnicząca Rady Gminy
zaprosiła wszystkich posłów z naszego okręgu wyborczego w celu przeprowadzenia dyskusji
nad możliwościami zmiany tej ustawy. Ponadto Pan Wójt dodał, że gdyby była możliwość
powierzenia odbioru śmieci Przedsiębiorstwu Komunalnemu funkcjonującemu na terenie
gminy to takich problemów by nie było i usługa ta byłaby o wiele tańsza.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska zobowiązała się, iż na następną
sesję zaprosi wszystkich posłów z różnych opcji politycznych do podjęcia dyskusji
dotyczącej zmian w ustawie śmieciowej.
Radny Waldemar Banaszczyk wskazał, iż w obecnej sytuacji prawnej nie można
obiecywać obniżenia ustalonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Gmina nie może we
własnym zakresie zorganizować wywozu śmieci lecz musi korzystać z usług firmy
wyłonionej w drodze przetargu. Trudno też przewidzieć jakie będzie zachowanie firm
w przyszłym roku i czy kolejna podwyżka nie będzie konieczna. Radny uważa, że dobrym
rozwiązaniem jest propozycja zaproszenia parlamentarzystów na najbliższą sesję.
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Mieszkanka gminy w swojej wypowiedzi zwróciła uwagę, aby zobowiązać
wszystkich mieszkańców do wnoszenia opłat za śmieci, gdyż jej zdaniem wielu jeszcze
nie płaci. Gdyby płacili wszyscy, to opłaty byłyby niższe.
Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował, iż w chwili obecnej 3% mieszkańców
nie płaci za odpady.
Radny Zdzisław Sitek odniósł się do podnoszonej w dyskusji sprawy przesyłania
informacji do mieszkańców w formie okólników. Stwierdził, iż mieszkańcy zatrzymują
okólnik, nie przekazują go do sąsiada. Sam wie ile sztuk okólników rozsyła, a ma mnóstwo
uwag od mieszkańców, że informacje w tej formie do nich nie docierają.
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Moszczenicy Bogdan Rogalski
podkreślił, iż wszystkie przedstawiane w dzisiejszej dyskusji roszczenia winny być
skierowane do ustawodawcy, gdyż ustawa zmonopolizowała rynek odbioru odpadów
komunalnych. Jednocześnie zapewnił, iż odbiór odpadów komunalnych przez gminę nie
jest możliwy. Zwrócił uwagę, iż problem związany z odbiorem śmieci nie dotyczy tylko
naszej gminy, ale całego kraju i sugerowane spotkanie z parlamentarzystami winno być
zorganizowane. Dodał ponadto, że jeżeli tylko prawo na to pozwoli, to występujące
problemy będą możliwe do rozwiązania.
Mieszkanka Gajkowic wnosiła o wyjaśnienie, co to jest opłata adiacencka i ile trzeba
płacić. Nadmieniła, iż ludzie nie mają żadnej wiedzy na ten temat i na zebraniu
przedwyborczym Wójt Gminy też nic o tym nie mówił.
Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, że uchwała Rady Gminy w sprawie
uchwalenia opłaty adiacenckiej podjęta była w dniu 18 maja 2011 roku, a zebranie
przedwyborcze było w październiku 2014 roku. Czy w takim razie na zebraniu Wójt miał
mówić o wszystkich uchwałach podjętych w mijającej kadencji? Wójt Gminy odczytał
następnie uchwałę o ustaleniu stawek procentowych opłaty adiacenckiej i wyjaśnił zasady ich
naliczania.
Mieszkaniec Woli Moszczenickiej stwierdził, iż w dalszym ciągu nie otrzymał
odpowiedzi od Wójta Gminy i Rady Gminy na złożony protest. Nadmienił, iż mieszkańcy
oczekują na konkretne zajęcie stanowiska w sprawie postulatów wymienionych w złożonym
piśmie.
Wójt Gminy Marceli Piekarek oświadczył, że dwukrotnie udzielił odpowiedzi na trzy
punkty protestu w sposób przejrzysty, szczegółowy, jasny i zrozumiały dla wszystkich. Tak
jak wcześniej powiedział osobą, która otrzyma odpowiedź pisemną będzie osoba
umieszczona jako pierwsza na liście nr 1.
Mieszkanka Gajkowic zapytała, czy planowana jest podwyżka cen wody i ścieków.
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Moszczenicy Bogdan
Rogalski poinformował, iż dopiero po zbilansowaniu roku okaże się, czy podwyżka będzie
konieczna, czy nie.
Po tej wypowiedzi Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w sprawie
protestu mieszkańców i ogłosiła przerwę w obradach.
Następnie
Przewodnicząca
Rady
Gminy
Iwona
Pietrzkowska
oraz
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma poinformowali radnych o pozostałych
pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy i tak:
 pismo Urzędu Gminy w Moszczenicy z dnia 13 stycznia 2015 roku informujące o opinii
Prezesa Sądu Rejonowego w zakresie wykonywania pracy przez skazanych oraz
podmiotach z terenu naszej gminy, w których wykonywana jest praca społecznie
użyteczna;
 przekazana do wiadomości Rady Gminy odpowiedź na pismo pracowników obsługi
i administracji w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy jakiej
udzielił Wójt Gminy;
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 pismo sołtysów Gminy Moszczenica dotyczące podwyższenia do kwoty 300,- zł
wynagrodzenia za comiesięczne spotkania z Wójtem Gminy;
 Uchwała Nr 1/3/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9
stycznia 2015r.stwierdzająca nieważność §1 pkt 7 Uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości;
 skarga Wojewody Łódzkiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na
uchwałę nr LVII/507/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 listopada 2014 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
położonych w południowej części gminy Moszczenica obejmujących sołectwa Karlin
i Jarosty;
 pismo Starostwa Powiatowego w PiotrkowieTrybunalskim przekazujące celem zapoznania
pismo Stowarzyszenia Aktywni dot.projektu poświęconego wspólnotom gruntowym pt.
„Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe II”;
 pisma Tytusa Pawła Kowalskiego dotyczące radnego Marka Dziadczyka - z uwagi na
konieczność usunięcia braków formalnych w złożonych pismach (brak podpisów) zostały
one odłożone do rozpatrzenia na kolejnej sesji.
Radny Wojciech Jarzębowski odniósł się do wniosku sołtysów dotyczącego
podwyższenia wynagrodzenia za spotkania z wójtem. Wnioskował, aby sprawę tej podwyżki
rozpatrzyć po wyborach sołtysów na nową kadencję.
Radna Anna Kaźmierczak poinformowała, iż posiada informacje o wynagradzaniu
sołtysów w innych gminach i jest gotowa je udostępnić. Ponadto zwróciła uwagę, iż
sformułowania zawarte w dotychczasowej uchwale nie są korzystne dla sołtysów. Pewne
zapisy są wręcz nieludzkie. Poza tym, zdaniem radnej, praca sołtysa jest o wiele cięższa niż
radnego. Obowiązująca aktualnie stawka może spowodować brak zainteresowania
kandydowaniem na sołtysa w najbliższych wyborach.
Radny Jan Kraska poparł wniosek radnego Wojciecha Jarzębowskiego.
Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował, iż zebrania związane
z przeprowadzeniem wyborów sołtysów zaplanowane są na miesiąc kwiecień 2015.
W związku z zadanym pytaniem wyjaśnił również, że wybory sołtysów muszą być
przeprowadzone w okresie pół roku od wyborów Rady Gminy.
Radny Sylwester Toma zapytał, czy jest możliwość przesunięcia wyborów sołtysów
na miesiąc luty i marzec.
Wójt Gminy Marceli Piekarek w odpowiedzi wskazał, iż nie widzi żadnego
uzasadnienia takiej propozycji. Nadmienił, iż obecnie odbywają się zebrania w jednostkach
ochotniczych straży pożarnych, które potrwają do świąt wielkanocnych.
Radny Zdzisław Sitek stwierdził, iż przesunięcie wyborów sołtysów jest niezbyt
fortunne, gdyż jedną z bardzo ciężkich prac sołtysa jest roznoszenie nakazów. Tym
sposobem niektórzy mogą wykonać za nowego sołtysa „czarną robotę”.
Radny Tomasz Maciejek przedstawił do rozważenia propozycję, aby inkaso opłat za
odpady komunalne cofnąć ze Spółki, a przekazać tą czynność sołtysom i wprowadzić
realizację tych płatności w okresie kwartalnym, a nie comiesięcznym. Radny uważa, że
taki sposób mógłby przynieść pewne oszczędności w zakresie gospodarki odpadami.
Radna Małgorzata Domańska uważa, że pomysł ten jest niezbyt trafny. Płatności
miesięczne są wygodniejsze dla mieszkańców. Nie każdego byłoby stać zapłacić jednorazowo
całą kwotę za kwartał.
Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował, iż zarówno inkaso podatków jak
i inkaso za zbiórkę opłat za odpady komunalne wynosi obecnie 5%. Skąd więc mają wziąć
się oszczędności.
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Radny Tomasz Maciejek nadmienił, iż sołtys za zbiórkę opłat za śmieci przykładowo
otrzyma 100,- zł cztery razy w roku. Da to łącznie kwotę około 10 tys. złotych. Zaoszczędzi
się wtedy 15 tys. złotych z inkasa prowadzonego przez Spółkę. Może to w jakiś sposób
zmniejszyć opłaty za śmieci.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zapraszał więc radnego na spotkanie z sołtysami
w celu przestawienia takiej propozycji.
Radna Anna Kaźmierczak zwróciła uwagę, iż pod względem prawnym propozycja
radnego jest do zrealizowania. W temacie tym powinni się jednak wypowiedzieć sołtysi.
Radny Jan Kraska uważa, że przed ewentualnym wprowadzeniem takiego rozwiązania
trzeba również porozmawiać z mieszkańcami.
Radny Zdzisław Sitek uzasadniał, że nowe propozycje zmian organizacyjnych
w pobieraniu opłat za odpady komunalne byłyby uciążliwe dla mieszkańców.
Radny Tomasz Maciejek jeszcze raz podkreślił, iż jest to tylko jego propozycja
na zaoszczędzenie środków przedstawiona do przedyskutowania.
Radny Mirosław Kawnik złożył wniosek, aby przed kolejną sesją wrócić do dyskusji
nad podwyżką wynagrodzenia dla sołtysów.
W głosowaniu jawnym wniosek radnego Wojciecha Jarzębowskiego przy 5 głosach
za, 5 przeciwnych i 4 wstrzymujących nie uzyskał większości.
Wniosek radnego Mirosława Kawnika przy 7 głosach za, 4 przeciwnych i 3
wstrzymujących został przyjęty.
Punkt 5
1)
W tym punkcie obrad Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż propozycje zmian
budżetowych były bardzo szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych.
Szczegółowe objaśnienia do tych zmian stanowią załącznik NR 3 do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
Opinie poszczególnych stałych Komisji do przedstawionego projektu uchwały były
następujące:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska - opinia nie została wypracowana.
`
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok przy 10
głosach za, 2 przeciwnych i 2 wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik NR 4 do
niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
2)
Następnie Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował, iż zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 również były bardzo szczegółowo omawiane na
posiedzeniu stałych komisji.
Opinie poszczególnych stałych Komisji do przedstawionego projektu uchwały były
następujące:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska - opinia pozytywna.
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Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015 – 2025 przy 13 głosach za, bez głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym została
podjęta i stanowi załącznik NR 5 do niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział
wszyscy radni obecni na sali obrad.
3)
Wójt Gminy Marceli Piekarek w tym punkcie nadmienił, że temat powołania Rady
Społecznej Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy został szczegółowo
przedyskutowany na posiedzeniu komisji. W uzupełnieniu dodał, iż termin pierwszego
posiedzenia Rady Społecznej proponowany jest na dzień 5 lutego 2015 roku tj. czwartek
o godzinie 13-tej.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska przypomniała, iż na członków
Rady Społecznej ze składu Rady Gminy zostali zgłoszeni radni: Waldemar Banaszczyk.
Iwona Pietrzkowska i Sylwester Toma.
Opinie poszczególnych stałych Komisji do przedstawionego projektu uchwały były
następujące:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska - opinia pozytywna.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała projekt uchwały
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.
Radni nie zgłaszali uwag do treści proponowanej uchwały.
W wyniku głosowania jawnego uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony
Zdrowia w Moszczenicy przy 12 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
została podjęta i stanowi załącznik NR 6 do niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli
udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
4)
Następnie Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż w uchwałach dotyczących
ogłoszenia tekstów jednolitych, podjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku wystąpił
błąd techniczny, który należy naprawić. W związku z tym uchwały wprowadzające teksty
jednolite uchwał w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz na okręgi
wyborcze proponuje się uchylić w całości i podjąć nowe uchwały w sprawie wprowadzenia
tekstów jednolitych tych dwóch uchwał.
Opinie poszczególnych stałych Komisji do przedstawionego projektu uchwały były
następujące:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska - opinia pozytywna.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała projekt uchwały
w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ogłoszenia tekstów jednolitych.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ogłoszenia
tekstów jednolitych przy 12 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została
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podjęta i stanowi załącznik NR 7 do niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział
wszyscy radni obecni na sali obrad.
5)
Wyjaśnienie do uchwały przedstawionej w tym punkcie obrad przedstawił Wójt
Gminy w podpunkcie 4.
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.
Opinie poszczególnych stałych Komisji do przedstawionego projektu uchwały były
następujące:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska - opinia pozytywna.
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 14 głosach za,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik NR 8 do
niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
6)
Wyjaśnienie do uchwały przedstawionej w tym punkcie obrad przedstawił Wójt
Gminy w podpunkcie 4.
Opinie poszczególnych stałych Komisji do przedstawionego projektu uchwały były
następujące:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska - opinia pozytywna.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma 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.
W wyniku głosowania jawnego uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych przy 14 głosach za, bez
głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik NR 9 do
niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
7)
W tym punkcie Wójt Gminy Marceli Piekarek przypomniał, iż przedłożony projekt
uchwały dotyczy powołania w sołectwie Moszczenica Wola i Jarosty inkasentów podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości, gdyż sołtysi z tych sołectw są radnymi i nie mogą
być inkasentami. W Sołectwie Moszczenica Wola na inkasenta proponuje się p. Marię Sitek,
a w Jarostach p. Patryka Jarosińskiego.
Opinie poszczególnych stałych Komisji do przedstawionego projektu uchwały były
następujące:
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Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska - opinia pozytywna.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/197/08 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/197/08
w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości przy 14 głosach za, bez
głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik NR 10 do
niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
8)
Następnie Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż sprawa zmiany uchwały
w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych została szczegółowo omówiona na posiedzeniu stałych komisji. Dodał, iż
projekt uchwały przygotowany został przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska zwróciła uwagę na szeroki zakres
obowiązków wymienionej na wstępie Komisji i w jej imieniu prosiła o podjęcie przedłożonej
w tym punkcie uchwały.
Opinie poszczególnych stałych Komisji do przedstawionego projektu uchwały były
następujące:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów - opinia nie została
wypracowana.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – opinia nie została
wypracowana.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska - opinia nie została wypracowana.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2015 rok.
W głosowaniu jawnym uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Moszczenica na 2015 rok przy 5 głosach za, 8 przeciwnych i 1 wstrzymującym nie została
podjęta. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
9)
W tym punkcie Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż przedłożony w tym
punkcie projekt uchwały ma na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonej
w Kosowie. Wszystkie koszty z tym związane poniosą zainteresowani.
Opinie poszczególnych stałych Komisji do przedstawionego projektu uchwały były
następujące:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska - opinia pozytywna.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie geodezyjnym Kosów będącej własnością Gminy Moszczenica.
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Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kosów będącej
własnością Gminy Moszczenica przy 14głosach za, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik NR 11 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sali obrad.
10)
Wójt Gminy Marceli Piekarek przypomniał, że przedłożony w tym punkcie projekt
uchwały wynika ze złożonego wniosku o zakup nieruchomości położonej w Moszczenicy.
Temat ten był szczegółowo omówiony na posiedzeniu stałych komisji i nie uzyskał
akceptacji.
Opinie poszczególnych stałych Komisji do przedstawionego projektu uchwały były
następujące:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów - opinia negatywna.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – opinia negatywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska - opinia negatywna.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i
przejazdu przez działkę nr 632/5 położoną w obrębie geodezyjnym Moszczenica.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę nr 632/5 położoną
w obrębie geodezyjnym Moszczenica przy 0 głosów za, 14 przeciwnych, bez głosów
wstrzymujących nie została podjęta. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na
sali obrad.
11)
Następnie Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował, iż projekt uchwały
przedstawiony w tym punkcie dotyczy obiektu sportowego użytkowanego przez Ludowy
Klub Sportowy PIONIER Baby. Po podjęciu uchwały majątek ten w formie aktu notarialnego
przejmie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy.
Opinie poszczególnych stałych Komisji do przedstawionego projektu uchwały były
następujące:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska - opinia pozytywna.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na czas nieoznaczony
nieruchomości położonej w Babach.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
użytkowania na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Babach 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.
12)
W tym punkcie Wójt Gminy Marceli Piekarek wyjaśnił, iż przedłożony projekt
uchwały dotyczy przejęcia od Skarbu Państwa działki gruntu położonej w Moszczenicy przy
ulicy Kolejowej i przeznaczenie jej następnie pod budowę przepompowni ścieków.
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Opinie poszczególnych stałych Komisji do przedstawionego projektu uchwały były
następujące:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska - opinia pozytywna.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał projekt uchwały
w sprawie przejęcia przez Gminę Moszczenica mienia Skarbu Państwa.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
W wyniku głosowania jawnego uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę
Moszczenica mienia Skarbu Państwa przy 14 głosach za, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik NR 13 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu udział wzięli wszyscy radni obecni na sali obrad.
13)
Wójt Gminy Marceli Piekarek zwrócił uwagę, iż projekt uchwały zawarty w tym
punkcie nie był omawiany na posiedzeniach stałych komisji, chociaż sam temat był już
wszystkim znany. Na poprzedniej sesji było bowiem ustalenie, że jeżeli zostaną złożone
oferty kupna na nieruchomości położone w Gajkowicach, to projekt uchwały na zamianę
nieruchomości zostanie z porządku obrad sesji wycofany. Oferty na kupno działek zostały
złożone i dlatego do porządku obrad w miejsce punktu dotyczącego zamiany został
wprowadzony punkt dotyczący sprzedaży działek położonych w Gajkowicach.
Mieszkanka gminy Anna Pietraszko zapytała, czy środki finansowe uzyskane ze
sprzedaży dwóch działek w Gajkowicach zostaną przeznaczone na zakup działki
w Michałowie.
Wójt Gminy Marceli Piekarek w odpowiedzi wskazał, iż transakcje uzależnione są
od zgody stron w nich uczestniczących. Nie wiadomo, czy właściciel nieruchomości
w Michałowie zainteresowany jest sprzedażą, czy tylko zamianą gruntów. Trzeba będzie
prowadzić dalsze rozmowy w tym temacie.
Mieszkanka gminy Anna Pietraszko zapytała, jaki jest cel zakupu działki
w Michałowie i czy faktycznie w tym momencie jest to tak ważnym priorytetem.
Wójt Gminy Marceli Piekarek wskazał, iż wcześniej już odpowiedział na to pytanie.
Potwierdził, iż do transakcji musi być zgoda obydwu stron, a nie wie jaka będzie decyzja
strony zainteresowanej. W planie zagospodarowania przestrzennego jest przewidziana droga
o szerokości 12 mb i jest potrzeba pozyskania gruntów na jej poszerzenie.
Mieszkanka gminy Anna Pietraszko zwróciła uwagę, iż w planie przestrzennym jest
wiele zapisów, które mogą być zrealizowane, bądź nie. Wskazała, iż na terenie gminy jest
wiele dróg wymagających remontu i nie ma na to pieniędzy, a rozważa się coś co może
powstać dopiero w odległej przyszłości. Mieszkanka ma więc wątpliwości, czy faktycznie
nabycie gruntów na poszerzenie drogi w Michałowie jest priorytetem już w tym momencie.
Wójt Gminy Marceli Piekarek stwierdził, iż nie mówi się przecież o budowie
jakiejkolwiek drogi. Mówi się jedynie o wykupie bądź zamianie gruntów pod drogę.
Po tej wypowiedzi Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska zamknęła
dyskusję w tym temacie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Toma odczytał projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działek gruntu
położonych w Gajkowicach stanowiących mienie komunalne.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego działek gruntu położonych w Gajkowicach stanowiących mienie
komunalne przy 13 głosach za, bez głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym została podjęta
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i stanowi załącznik NR 14 do niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział wszyscy
radni obecni na sali obrad.
14)
Wójt Gminy Marceli Piekarek wskazał, iż na ostatnim posiedzeniu stałych komisji
radny Maciejek Tomasz przedłożył informację o założeniu Klubu Radnych. W związku
z taką sytuacją jest obowiązek powołania przedstawiciela Klubu do składu Komisji
Rewizyjnej. Stosowny projekt uchwały został więc na dzisiejszą sesję przygotowany.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała pismo złożone przez
Klub Radnych „Wspólnota”.
Przewodniczący Klubu Radnych Tomasz Maciejek wskazał swoją osobę do Komisji
Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały NR I/3/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica.
Radni nie wnosili uwag do treści proponowanej uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR I/3/14 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica przy 14 głosach za, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik NR 15 do niniejszego protokołu.
Punkt 6
Radni nie złożyli żadnych interpelacji ani zapytań.
Punkt 7
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych nie było, gdyż radni takowych nie
złożyli.
Punkt 8
W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska zamknęła obrady
V sesji Rady Gminy Moszczenica.

Protokolant
T.Jaros

