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I. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI, OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA I SPRAWY OBRONNE
Głównym celem działania Wójta Gminy w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i
spraw obronnych było doskonalenie zasad i sposobów ochrony ludności przed skutkami zagrożenia
oraz współdziałanie w tym zakresie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, Starostwem Powiatowym, Państwową Strażą Pożarną, Policją,
Wojskową Komendą Uzupełnień, a także innymi instytucjami systemu obronnego państwa.
Główny wysiłek skupiony został na:
- dostosowaniu sił i środków obrony cywilnej do powszechnego systemu ochrony ludności,
- właściwym zabezpieczeniu logistycznym podstawowych zadań ochrony ludności,
- aktywnym udziale w tworzeniu nowoczesnego "Powszechnego Systemu Ochrony Ludności
i Ratownictwa",
- organizacji zespołów mających za zadanie ochronę ludności przed skutkami niebezpiecznych
zdarzeń i klęsk żywiołowych,
- doskonaleniu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- Aktualizacji "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Moszczenica w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" wraz z załącznikami –
ZASTRZEŻONE,
Wójt Gminy brał czynny udział w zapobieganiu i usuwaniu skutków zagrożeń występujących na
terenie gminy, związanych między innymi z:
- zatruciami rzek toksycznymi środkami przemysłowymi, głównie rzeki Wierzejki,
- podtopieniami spowodowanymi wiosennymi roztopami, długotrwałymi opadami deszczu oraz
niedrożnością kanałów, rowów przydrożnych i przepustów oraz innymi zagrożeniami wywołanymi
przez siły natury, np. huraganami, obfitymi opadami śniegu,
- zabezpieczaniem ruchu pielgrzymkowego, wyścigów kolarskich, festynów.
W ramach współdziałania ze Starostwem Powiatowym przeprowadzono:
- Utworzenie Międzygminnego magazynu ds. zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego,
- Utworzenie Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych – wspólnego dla gmin Czarnocin,
Moszczenica, Grabica, Wolbórz – budynek Zespołu Szkół Rolniczych w Wolborzu
- Aktualizację dokumentacji Akcji Kurierskiej
- „ Aktualizację Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Gminy Moszczenica” – zaktualizowanie wykazu zabytków ruchomych,
- „Narodowy kwestionariusz pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Moszczenica”,
- Bazę danych HNS z terenu Gminy Moszczenicy - cywilna i wojskowa pomoc świadczona w czasie
pokoju, w sytuacjach kryzysowych i podczas konfliktów, przez państwo, na którego terytorium
przemieszczają się lub są rozmieszczone i działają siły i organizacje NATO.
- Plan Reagowania Kryzysowego Gminy Moszczenica, w którym opracowano procedury działania
w sytuacjach konkretnych zagrożeń (przemysłowych, wojennych, klęsk żywiołowych, itp.).
W ramach zabezpieczenia gminy w okresie ruchu pielgrzymkowego, podczas wyścigów kolarskich,
rajdów rowerowych oraz festynów, Gminny Zespół Reagowania, którego działania koordynuje
Wójt Gminy, realizował zadania, mające na celu zapewnienie:- bezpieczeństwa i porządku,
- opieki medycznej,- sprawności służb komunalnych i utrzymanie w czystości gminy,- odpowiednie
zabezpieczenie ruchu drogowego, miejsc parkingowych.
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Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP z terenu Gminy w latach 2007-2010
lp

Nazwa jednostki

1

Moszczenica

2

Srock

3

Baby

4

Gajkowice

5

Gościmowice

6

Gazami Stara

7

Gazomia Nowa

8

Jarosty

10

Kosów

11

Kiełczówka

Kwota dotacji
gminy
9155,29
8059,96
4977,40
22.192,65
9702,15
3455,94
4595,23
1857,99
19.611,31
3.600,41
967,02
337,51
1.996,01
6.900,95
3.183,05
4.067,87
975,76
767,98
8994,66
4729,11
5199,52
2561,92
1476,01
13.966,56
5.796,71
3.090,64
705,00
9.592,35
2828,19
1241,59
645,00
1782,00
6.496,78
4.444,87
1.485,71
1.132,29
7.062,87
9.205,59
15.874,58
1.037,41
1.606,00
27.723,58
11.954,60
3.561,03
500,00
950,99
16.966,62
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2007
2008
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2007
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2010
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2010
2007
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2007
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2007
2008
2009
2010
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2010
2007
2008
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2010
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12

Podolin

13

Raciborowice

14

Sierosław

razem

11.279,91
160,50
2.226,13
513,00
14.179,54
3.861,15
372,19
830,94
5.064,28
3.914,57
2.957,05
970,99
1.782,00
9.624,61
168.376,76

2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2010

Na terenie Gminy Moszczenica funkcjonuje 14 jednostek OSP mających na swym stanie
samochody bojowe. W roku 2009 zostały zakupione 2 nowe samochody tj. dla OSP Moszczenica
samochód SCANIA- typ ciężki za ogólną kwotę 799.397,00zł, z czego dofinansowanie z WFOŚ i
GW stanowiła kwota 320.000,00zł, Gminy Moszczenica 479.000,00zł, OSP Moszczenica
397,00zł, dla OSP Kosów samochód MAN typ średni za ogólną kwotę 667.680,00zł, z czego
dofinansowanie z WFOŚiGW stanowiła kwota 240.000,00zł, Gminy Moszczenica 427.680,00zł, w
2010 r. został zakupiony samochód typ ciężki Mercedes dla OSP Rękoraj za ogólna kwotę
695.500,00zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW stanowiło 278.200,00zł, Gminy Moszczenica
417.300,00zł.
W drodze przetargowej w 2009r. został sprzedany samochód ratowniczo-gaśniczy typ
JELCZ za kwotę 3.100,00zł który użytkowany przez OSP Moszczenica. Również został sprzedany
samochód Star 660 który był własnością OSP Kosów.
W ramach systemu ostrzegania i alarmowania dokonano przeglądu syren alarmowych w
Srocku, Gajkowicach, Moszczenicy oraz zainstalowano system alarmowy DSP -50 w OSP Kosów
za kwotę gminy 2.198.90zł.
W latach 2007-2010 zorganizowano walne zebrania sprawozdawcze we wszystkich
jednostkach ochotniczych straży pożarnych gminy Moszczenica. Zmienił się skład zarządu w OSP
Podolin. Po zmarłym Prezesie Lesiak Eugeniuszu został wybrany Władysław Krawczyk oraz
zmienił się skład zarządu w OSP Raciborowicach z przyczyny rezygnacji Prezesa Misiaka
Ryszarda został wybrany Prezes Glonek Piotr.
Każdego roku jest organizowany Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega Pożarom” dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum. Za udział dzieci otrzymują
nagrody rzeczowe, dyplomy i mały poczęstunek.
W 2007 roku w Ręcznie odbyły się V Powiatowe zawody Strażackie. Młodzieżowa drużyna
chłopców z OSP Kosów zajęła II miejsce, męska drużyna seniorów z OSP Gajkowice zajęła VI
miejsce, Kobieca drużyna z OSP Srock zajęła V miejsce, młodzieżowa drużyna dziewcząt z OSP
Srock IV miejsce.
W czerwcu 2009 roku zostały przeprowadzone w Moszczenicy Gminne Zawody SportowoPożarnicze z Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wzięli w
nich udział 18 drużyn 12 męskich i 1 kobieca oraz trzy młodzieżowe męskie i 2młodzieżowe
żeńskie Koszt zorganizowanych zawodów wynosił 7.340,13zł. W Bujnach w 2009r. odbyły się
Powiatowe Zawody OSP w których wzięły udział 2 drużyny młodzieżowe ze Srocka. W wrześniu
2010 w Zgierzu odbyły się Wojewódzkie Zawody Drużyn Młodzieżowych, w których wzięła
udział jednostka OSP Srock.
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BUDŻET GMINY
ROK 2006
Budżet Gminy na rok 2006 został uchwalony uchwałą Nr XLI/262/2005 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 28 grudnia 2005 roku.
Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 20.796.918,00 zł, a wydatki budżetu
w wysokości 23.635.202,00 zł. Ustalono deficyt budżetu na kwotę 2.838.284,00 zł, który
planowano pokryć następującymi źródłami finansowania:
a) kredyty - 2.197.284,00 zł
b) pożyczki - 641.000,00 zł
Gmina Moszczenica otrzymała w roku 2006 dotacje na łączną kwotę 4 980 871,66 zł, w
tym:
a) na zadania zlecone (§ 2010)
Dział
010

Rozdział
01095

750

75011

751
751
754
852

75101
75101
75414
85212

852

85213

852

85214

852

85278

Wyszczególnienie
Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę
Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej-utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z
zakresu adm. rządowej, koszty transportu dowodów osobistych,
akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony
Dotacja na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
Dotacja na wybory samorządowe
Dotacja na obronę cywilną
Dotacja – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
Dotacje – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe– zasiłki stałe
Dotacja na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których
gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku

RAZEM

Kwota

42 042,43 zł

123 918,00 zł
2 015,00 zł
37 076,74 zł
199,99 zł

3 399 111,03 zł

20 012,36 zł
210 061,75 zł
318 040,00 zł

4 152 477,30
zł

b) na zadania własne (§ 2030)
Dział
801

Rozdział
80101

801

80195

852

85214

Przeznaczenie
Dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej
podręczniki szkolne o wartości100 zł dla uczniów podejmujących
naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym
2006/2007 Dotacja w ramach reformy oświaty wprowadzenia od
1.09.06 r. nauczania języka angielskiego w klasach I szkół
podstawowych
Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników
Dotacja – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe– zasiłki okresowe
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Kwota
9 619,72 zł

10 824,58 zł
182 051,90 zł

6
852
852

85219
85295

854

85415

Dotacja GOPS
Dotacje na zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym wg ustawy o systemie oświaty

180 426,00 zł
219 599,00 zł

RAZEM

783 394,36
zł

180 873,16 zł

c) na zadania bieżące (§ 6290)
Dział

Rozdział

900

90095

Przeznaczenie
Dotacje z WFOŚiGW na „Oczyszczenie zbiornika nr 2
w Moszczenicy

Kwota
45 000,00 zł

RAZEM

45 000,00 zł

W roku 2006 spłacono zgodnie z harmonogramem spłat:
a) kredyty przeznaczone na:
− budowę drogi do gruntów rolnych w Kosowie-Lewkówce
58 799,00 zł
− termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moszczenicy,
ul. Piotrkowska wraz z wymianą źródła ciepła, instalacji,
odwodnienie budynku
132 299,00 zł
− zagospodarowanie terenu wokół budynku Gimnazjum w Moszczenicy 249 898,00 zł
− modernizację wysypiska śmieci
49 000,00 zł
− budowę drogi gminnej Pomyków – Białkowice
400 000,00 zł
razem 889.996,00 zł
b) pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW

− budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów 169 000,00 zł
razem 169.000,00 zł

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wolne środki na rachunkach bankowych lokowano na odrębnym rachunku bankowym
Zarządzeniem Nr 224/2006 z dnia 19.04.2006 roku lokata na kwotę
717.290,00 zł
Zarządzeniem Nr 225/2006 z dnia 19.04.2006 roku lokata na kwotę
2.500.000,00 zł
Zarządzeniem Nr 229/2006 z dnia 23.05.2006 roku lokata na kwotę
2.700.000,00 zł
Zarządzeniem Nr 230/2006 z dnia 23.05.2006 roku lokata na kwotę
717.290,00 zł
3.000.000,00 zł
Zarządzeniem Nr 241/2006 z dnia 10.07.2006 roku lokata na kwotę
Zarządzeniem Nr 256/2006 z dnia 05.09.2006 roku lokata na kwotę
3.000.000,00 zł
Odsetki z tytułu tych lokat wyniosły 58.277,81 zł
W trakcie roku dokonano zmian w budżecie w zakresie kompetencji:
a) Rady Gminy 9-krotnie:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Uchwała Nr XLII/268/06 z dnia 13 marca 2006 roku,
Uchwała Nr XLIII/279/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku,
Uchwała Nr XLIV/288/06 z dnia 31 maja 2006 roku,
Uchwała Nr XLV/291/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku,
Uchwała Nr XLVI/304/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku,
Uchwała Nr XLVII/310/06 z dnia 27 września 2006 roku,
Uchwała Nr XLVIII/312/06 z dnia 26 października 2006 roku,
Uchwała Nr III/6/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku,
Uchwała Nr IV/7/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku,

b) Wójta Gminy 19-krotnie:

− Zarządzenie Nr 221/2006 z dnia 31 marca 2006 roku,
WERSJA ROBOCZA

7

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Zarządzenie Nr 228/2006 z dnia 23 maja 2006 roku,
Zarządzenie Nr 232/2006 z dnia 06 czerwca 2006 roku,
Zarządzenie Nr 240/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku,
Zarządzenie Nr 240/1/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku,
Zarządzenie Nr 243/2006 z dnia 18 lipca 2006 roku,
Zarządzenie Nr 245/2006 z dnia 28 lipca 2006 roku,
Zarządzenie Nr 251/2006 z dnia 22 sierpnia 2006 roku,
Zarządzenie Nr 254/2006 z dnia 04 września 2006 roku,
Zarządzenie Nr 259/2006 z dnia 29 września 2006 roku,
Zarządzenie Nr 262/2006 z dnia 12 października 2006 roku,
Zarządzenie Nr 264/2006 z dnia 19 października 2006 roku,
Zarządzenie Nr 268/2006 z dnia 02 listopada 2006 roku,
Zarządzenie Nr 273/2006 z dnia 08 listopada 2006 roku,
Zarządzenie Nr 274/2006 z dnia 14 listopada 2006 roku,
Zarządzenie Nr 277/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku,
Zarządzenie Nr V/1/2006 z dnia 07 grudnia 2006 roku,
Zarządzenie Nr V/2/2006 z dnia 18 grudnia 2006 roku,
Zarządzenie Nr V/11/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku,

Po tych zmianach na dzień 31 grudnia 2006 dochody i wydatki kształtowały się
w następujący sposób:
Dochody

Plan
23.160.251,00 zł

Wykonanie
22.724.383,41 zł

23.027.951,00 zł

22.525.328,26 zł

132.300,00 zł

199.054,55 zł

25.506.214,00 zł

23.674.642,98 zł

20.333.182 zł
5.173.032 zł

19.513.276,53 zł
4.161.366,45 zł

w tym:

− dochody bieżące
− dochody majątkowe
Wydatki
w tym:

− wydatki bieżące
− wydatki majątkowe

Deficyt budżetu pokryto:
1. nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 387 539,57 zł
2. wolnymi środkami – 562 720,00 zł
Na dzień 31 grudnia 2006 roku stan zadłużenia Gminy Moszczenica wynosił 1.002.983,61
zł, w tym:
− z tytułu pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Kosowie – I etap”
1.001.000,00 zł
− dostaw towarów i usług
1.983,61 zł

ROK 2007
Budżet Gminy na rok 2007 został uchwalony uchwałą Nr IV/8/06 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 28 grudnia 2006 roku.
Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 22.274.666,00 zł, a wydatki budżetu
zaplanowano w wysokości 26.074.666,00 zł. Ustalono deficyt budżetu na kwotę 3.800.000,00 zł,
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który planowano pokryć następującymi źródłami finansowania:
a) kredyty - 2.900.000,00 zł
b) pożyczki 900.000,00 zł
Gmina Moszczenica otrzymała w roku 2007 dotacje na łączną kwotę 5.795.311,50 zł
w tym:

a) na zadania zlecone (§ 2010)
Dział
010

Rozdział
01095

750

75011

751
751
754
852

75101
75109
75414
85212

852

85213

852

85214

852

85278

Wyszczególnienie
Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania
w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę
Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowejutrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm.
rządowej, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska i
świadczenia na rzecz obrony
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dotacja na wybory samorządowe
Dotacja na obronę cywilną
Dotacja – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
Dotacje – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe– zasiłki stałe
Dotacja na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których
gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku

RAZEM

Kwota

110 247,02 zł

127 846,00 zł
2 019,00 zł
17 482,00 zł
500,00 zł
3 842 201,47
zł
24 122,03 zł
237 626,67 zł
17 876,00 zł
4 379 920,19
zł

b) na zadania własne (§ 2030)
Dział

Rozdział

801

80101

801

80195

852

85214

852

85219

852

85295

854

85415

Przeznaczenie
Dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki
szkolne o wartości 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach I
szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 Dotacja w ramach
reformy oświaty wprowadzenia od 1.09.06 r. nauczania języka
angielskiego w klasach I szkół podstawowych
Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników
Dotacja – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe– zasiłki okresowe
Dotacja GOPS
Dotacje na zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym wg ustawy o systemie oświaty

RAZEM
c) pozostałe
WERSJA ROBOCZA

Kwota

23 354,14 zł

12 715,77 zł
189 090,77
zł
200 188,00
zł
377 942,70
zł
210 437,03
zł
1.013.728,41 zł
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Dział

Rozdział

600

60016

§

6260

600

60017

6260

754

75414

6310

853

85395

2440

921

92109

6298

Przeznaczenie
Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do gruntów
rolnych
Jarosty, ul. Miła – 45.000,00 zł
Białkowice – Gazomia Nowa – 10.000,00 zł
Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
z przeznaczeniem na przebudowę drogi ul. Poduchowna
w Moszczenicy
Dotacja na utworzenie gminnego zespołu reagowania
Pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy
miejsko – wiejskie
Dofinansowanie do projektu „Modernizacja budynku GOK
w M-cy objętego pomocą w zakresie działania „Odnowa wsi
oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

RAZEM

Kwota

55 000,00 zł

42 000,00 zł
10 000,00 zł
43 906,90 zł
250 756,00
zł
401 662,90
zł

W roku 2007 spłacono zgodnie z harmonogramem spłat:
a) pożyczki na łączną kwotę 374 834,00 zł zaciągnięte w WFOŚiGW zgodnie z umową nr:
−
−

128/OW/P/2005 z dnia 16 września 2005 roku na zadanie
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów – etap I
338 000,00 zł
015/OW/P/2007 z dnia 30 maja 2007 roku na zadanie
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy ul. Dworcowa
wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku GLKS w Moszczenicy 36 834,00 zł

razem 374.834,00 zł
W trakcie roku dokonano zmian w budżecie w zakresie kompetencji:
a) Rady Gminy 12-krotnie:
− Uchwała Nr V/21/07 z dnia 29 stycznia 2007 roku,
− Uchwała Nr VI/31/07 z dnia 21 lutego 2007 roku,
− Uchwała Nr VIII/43/07 z dnia 26 marca 2007 roku,
− Uchwała Nr X/54/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku,
− Uchwała Nr XI/67/07 z dnia 30 maja 2007 roku,
− Uchwała Nr XII/73/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku,
− Uchwała Nr XIII/87/07 z dnia 18 lipca 2007 roku,
− Uchwała Nr XIV/90/07 z dnia 3 września 2007 roku,
− Uchwała Nr XVI/97/07 z dnia 17 października 2007 roku,
− Uchwała Nr XVII/105/07 z dnia 14 listopada 2007 roku,
− Uchwała Nr XVIII/114/07 z dnia 5 grudnia 2007 roku,
− Uchwała Nr XX/118/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku,
b) Wójta Gminy 30-krotnie:
− Zarządzenie Nr V/15/2007 z dnia 16 stycznia 2007 roku,
− Zarządzenie Nr V/19/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku,
− Zarządzenie Nr V/24/2007 z dnia 27 lutego 2007 roku,
− Zarządzenie Nr V/27/2007 z dnia 22 marca 2007 roku,
− Zarządzenie Nr V/29/2007 z dnia 30 marca 2007 roku,
− Zarządzenie Nr V/30/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku,
− Zarządzenie Nr V/33/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku,
WERSJA ROBOCZA
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Zarządzenie Nr V/34/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/35/2007 z dnia 8 maja 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/38/2007 z dnia 21 maja 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/40/2007 z dnia 31 maja 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/42/2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/47/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/59/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/63/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/68/2007 z dnia 10 września 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/69/2007 z dnia 20 września 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/72/2007 z dnia 26 września 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/74/2007 z dnia 28 września 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/85/2007 z dnia 11 października 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/90/2007 z dnia 19 października 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/94/2007 z dnia 30 października 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/95/2007 z dnia 7 listopada 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/96/2007 z dnia 9 listopada 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/98/2007 z dnia 15 listopada 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/100/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/103/2007 z dnia 6 grudnia 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/106/2007 z dnia 14 grudnia 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/111/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku,
Zarządzenie Nr V/113/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku.

Po tych zmianach na dzień 31 grudnia 2007 dochody i wydatki kształtowały się
w następujący sposób:
Dochody

Plan
24.174.344,02 zł

Wykonanie
24.482.740,65 zł

w tym:

− dochody bieżące
− dochody majątkowe
Wydatki

23.766.588,02 zł

24.107.748,83 zł

407.756,00 zł

374.991,82 zł

29.131.401,05 zł

28.050.752,34 zł

w tym:

−
−
−
−
−
−
−
−

21.631.388,95 zł
20.938.081,74 zł
− wydatki bieżące
7.500.012,10
zł
7.112.670,60 zł
− wydatki majątkowe
Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 4.562.071,43 zł w tym:
pożyczki - 1.248.166,00 zł,
kredyty – 3.313.905,43 zł,
Zobowiązania bieżące wynoszą 754 305,24 zł i dotyczą:
dodatkowe wynagrodzenie roczne- 611.367,61 zł,
naliczone składki ZUS i Funduszu Pracy- 107.994,76 zł,
z tytułu towarów i usług – 34.942,87 zł.
Rok zamknął się deficytem budżetu w kwocie 3.568.011,69 zł. Deficyt budżetu pokryto:
nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 394 702,93 zł
wolnymi środkami z lat ubiegłych na sfinansowanie deficytu – 1 001 000,00 zł
zaciągniętymi kredytami 2 172 308,76 zł
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ROK 2008
Budżet Gminy na rok 2008 został uchwalony uchwałą Nr XX/120/07 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 24.364.955,00 zł, a wydatki budżetu
zaplanowano w wysokości 31.678.665,00 zł. Ustalono deficyt budżetu na kwotę 7.313.710,00 zł,
który planowano pokryć następującymi źródłami finansowania:
a) kredyty – 5 887 000,00 zł
b) pożyczki 1.426.710,00 zł
Gmina Moszczenica otrzymała w roku 2008 dotacje na łączną kwotę 5 827 491,16 zł, w
tym:
a) na zadania zlecone (§ 2010)
Dział
010

Rozdział
01095

750

75011

751
754
852

75101
75414
85212

852

85213

852

85214

852

85278

Wyszczególnienie
Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania
w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę
Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowejutrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm.
rządowej, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska i
świadczenia na rzecz obrony
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
Dotacja na obronę cywilną
Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów
o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby
otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz dotację na realizację
świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Dotacja – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej.
Dotacje – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe– zasiłki stałe
Dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla 18 rodzin poszkodowanych
w wyniku gwałtownych burz z huraganowym wichrem oraz
intensywnymi opadami deszczu, które przeszły w dniach 26-27 stycznia
2008 roku nad terenem woj. łódzkiego

RAZEM

Kwota

219 336,96 zł

129 873,00 zł
1 847,00 zł
500,00 zł

3 600 251,62 zł

24 816,85 zł
398 850,31 zł

15 860,00 zł

4 391 335,74
zł

b) na zadania własne (§ 2030)
Dział
801

Rozdział
80101

801

80195

852

85214

852
852

85219
85295

854

85415

Przeznaczenie
Dotacja na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty –
zakończenie dwuletniego programu
pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy
szkoły podstawowej I-VIII 2008 r.
Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników
Dotacja – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe– zasiłki okresowe
Dotacja na utrzymanie GOPS
Dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”
Dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym wg ustawy o systemie oświaty
WERSJA ROBOCZA
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28 489,16 zł
132 965,26 zł
264 737,20 zł
195 596,00 zł
272 834,72 zł
186 545,89 zł
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RAZEM

1 081 168,23
zł

c) na zadania bieżące
Dział
600

Rozdział
60016

§
6260

600

60017

6260

852

85212

6310

Przeznaczenie
Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do gruntów
rolnych Białkowice - Gazomia Nowa (etap II)
Dotacja na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do
gruntów rolnych – Podolin Kolonia
Dotacja na zakup stanowiska komputerowego do obsługi
funduszu alimentacyjnego

RAZEM

Kwota

55 000,00 zł
118 400,00 zł
4 000,00 zł

177 400,00
zł

d) na projekty realizowane ze środków UE
Dział
852

Rozdział
85295

§
2008

852

85295

2009

854

85412

2008

854

85412

2009

Przeznaczenie
Dotacja rozwojowa na realizację projektu
„ Mój czas – moja szansa” – środki EFS
Dotacja rozwojowa na realizację projektu
„ Mój czas – moja szansa” – udział krajowy.
Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na
sfinansowanie Projektu realizowanego przez SP Rękoraj
pn. "Letnia Integracja Dzieci Wiejskich" – środki EFS
Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na
sfinansowanie Projektu realizowanego przez SP Rękoraj
pn. "Letnia Integracja Dzieci Wiejskich" –udział krajowy

RAZEM

Kwota
87 870,61zł
4 651,97 zł

42 472,48 zł

7 495,13 zł

142 490,19
zł

e) pozostałe
Dział

Rozdział

853

85395

§
2440

Przeznaczenie
Dotacja z PFRON na realizację programu „ Uczeń na wsi” –
pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko
– wiejskie”

RAZEM

Kwota

35 097,00 zł

35 097,00 zł

W roku 2008 spłacono zgodnie z harmonogramem spłat:
a) kredyty wg umów nr:
− 604/09/2007/F/INW z dnia 20 września 2007 roku na zakup nieruchomości położonej w
Moszczenicy przy ul. Dworcowej – 259.631,00 zł,
− 162/09/2007/F/INW z dnia 10 września 2007 roku na „Budowę drogi gminnej ul.
Poduchowna wraz z parkingami” – 309.272,40 zł,
− 163/09/2007/1245/D/EFRWP z dnia 10 września 2007 roku na „Budowę drogi gminnej
ul. Poduchowna wraz z parkingami”- 187.500,00 zł,
− 21/07/Wn5/OW z dnia 8 października 2007 roku na „Budowę drogi gminnej ul.
Poduchowna wraz z parkingami”- 85.128,00 zł,
− 177/11/2007/1245/F/INW z dnia 12 listopada 2007 roku na „Przebudowę drogi
Białkowice – Gazomia Nowa – etap I” – 142.965,48 zł,
− 14/2007/D/EFRWP/245/OŁ z dnia 3 grudnia 2007 roku na „Przebudowę drogi
Białkowice – Gazomia Nowa – etap I”- 99.990,67 zł
razem 1.084.487,55 zł
b) pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW wg umowy nr:
WERSJA ROBOCZA
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− 128/OW/P/2005 z dnia 16 września 2005 roku na zadanie „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej we wsi Kosów – etap I” – 355.875,00 zł,
− 208/OW/P/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku na zadanie „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Kosowie ul. Batorówka” – 293.800,00 zł,
− 015/OW/P/2007 z dnia 30 maja 2007 roku na zadanie „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Moszczenicy ul. Dworcowa wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej
do budynku GLKS w Moszczenicy - 105.116,00 zł,
− 208/OW/P/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku na zadanie „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Kosowie ul. Północna” – 20.400,00 zł
razem 775.191,00 zł
Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej:
a) Uchwałą Nr XXVIII/184/08 z dnia 17 września 2008 roku udzieliła w formie dotacji
bezzwrotnej pomocy finansowej Gminie Gorzkowice - 10.000,00 zł
b) Uchwałą Nr XXVIII/185/08 z dnia 17 września 2008 roku udzieliła w formie dotacji
bezzwrotnej pomocy finansowej Gminie Rozprza – 7.000,00 zł z przeznaczeniem na
usuwanie skutków klęski żywiołowej (trąba powietrzna i burze).
W trakcie roku dokonano zmian w budżecie w zakresie kompetencji:
a) Rady Gminy 10-krotnie:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Uchwała Nr XXI/133/08 z dnia 11 lutego 2008 roku,
Uchwała Nr XXII/146/08 z dnia 31 marca 2008 roku,
Uchwała Nr XXIII/157/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku,
Uchwała Nr XXIV/163/08 z dnia 29 maja 2008 roku,
Uchwała Nr XXV/171/08 z dnia 13 czerwca 2008 roku,
Uchwała Nr XXVII/178/08 z dnia 11 sierpnia 2008 roku,
Uchwała Nr XXVIII/180/08 z dnia 17 września 2008 roku,
Uchwała Nr XXIX/204/08 z dnia 16 października 2008 roku,
Uchwała Nr XXX/209/08 z dnia 26 listopada 2008 roku,
Uchwała Nr XXXII/225/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku,

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Zarządzenie Nr V/116/2008 z dnia 11 stycznia 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/118/2008 z dnia 21 stycznia 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/125/2008 z dnia 12 lutego 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/127/2008 z dnia 26 lutego 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/129/2008 z dnia 17 marca 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/130/2008 z dnia 31 marca 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/132/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/134/2008 z dnia 15 maja 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/135/2008 z dnia 20 maja 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/137/2008 z dnia 03 czerwca 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/142/2008 z dnia 16 czerwca 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/143/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/147/2008 z dnia 16 lipca 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/148/2008 z dnia 24 lipca 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/153/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/156/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/161/2008 z dnia 09 września 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/163/2008 z dnia 22 września 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/167/2008 z dnia 30 września 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/172/2008 z dnia 20 października 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/175/2008 z dnia 31 października 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/176/2008 z dnia 13 listopada 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/179/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/180/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/183/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku,
Zarządzenie Nr V/185/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku,

−
b) Wójta Gminy 27-krotnie:
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−

Zarządzenie Nr V/186/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku.

Po tych zmianach na dzień 31 grudnia 2008 dochody i wydatki kształtowały się
w następujący sposób:
Dochody

Plan
26.988.913,16zł

Wykonanie
27.590.775,60zł

26.474.013,16 zł

27.044.364,60 zł

514.900,00 zł

546.411,00 zł

30.710.913,16zł

28.439.246,36zł

23.837.174,66 zł
6.873.738,50 zł

22 630 478,61
5 808 767,75

w tym:

− dochody bieżące
− dochody majątkowe
Wydatki
w tym:

− wydatki bieżące
− wydatki majątkowe
−
−
−
−
−
−

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 6.424.246,59 zł w tym:
pożyczki - 566.775,00 zł,
kredyty – 5.857.471,95 zł,
Zobowiązania bieżące wynoszą 825 632,06 zł i dotyczą:
dodatkowe wynagrodzenie roczne- 611.428,32 zł,
naliczone składki ZUS i Funduszu Pracy- 117.462,75 zł,
z tytułu towarów i usług – 46.606,99 zł,
podatku dochodowego od osób fizycznych – 134,00 zł

Rok zamknął się deficytem budżetu w kwocie 848.470,76 zł i pokryto go wolnymi
środkami z lat ubiegłych na sfinansowanie deficytu.

ROK 2009
Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony uchwałą Nr XXXII/227/08 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 26.510.261,00 zł, w tym:
− dochody bieżące 26.410.261,00 zł
− dochody majątkowe 100.000,00 zł.
Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 35.145.261,00 zł, w tym:
− wydatki bieżące 23.774.652,07 zł
− wydatki majątkowe 11.370.608,93 zł.
Ustalono deficyt budżetu na kwotę 8.635.000,00 zł, który planowano pokryć w całości kredytami.
Gmina Moszczenica otrzymała w roku 2009 dotacje na łączną kwotę 11 572 787,10 zł, w
tym:
a) na zadania zlecone (§ 2010)
Dział
010

Rozdział
01095

750

75011

751
751

75101
75101

Wyszczególnienie
Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania
w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę
Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowejutrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm.
rządowej, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska
i świadczenia na rzecz obrony
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego
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Kwota

283 031,83 zł

129 253,00 zł
2 071,00 zł
19 352,00 zł

15
754
852

75414
85212

852

85213

852

85214

Dotacja na obronę cywilną
Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów
o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby
otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz dotację na realizację
świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Dotacja – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej.
Dotacje – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe– zasiłki stałe

RAZEM

600,00 zł

3 610 690,44 zł

16 928,66 zł
162 261,44 zł

4 224 188,37
zł

b) na zadania własne (§ 2030)
Dział

Rozdział

801

80101

801

80195

852

85213

852

85214

852

85219

852

85295

854

85415

Przeznaczenie
Dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc
zabaw w szkole
Dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych
do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu
zawodowego
Dotacja - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Dotacja – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe– zasiłki okresowe
Dotacja na utrzymanie GOPS
Dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”
Dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym wg ustawy o systemie oświaty

RAZEM

Kwota
41 973,00 zł
660,00 zł

10 641,52 zł
362 033,87 zł
192 845,00 zł
140 000,00 zł
218 361,88 zł

966 515,27zł

c) na projekty realizowane ze środków UE
Dział

Rozdział

§

852

85295

2008

852

85295

2009

801

80195

2008

zł 801

80195

2009

854

85412

2008

854

85412

2009

900

90001

6028

900

90001

6028

Przeznaczenie
Dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Mój czas – moja
szansa” – środki EFS
Dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Mój czas – moja szansa”
– udział krajowy.

Dotacja rozwojowa na realizację projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego – udział UE
Dotacja rozwojowa na realizację projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego – udział krajowy
Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na
sfinansowanie Projektu realizowanego przez SP Rękoraj
pn. "Letnia Integracja Dzieci Wiejskich" - 85%
Wpływ środków z Budżetu Państwa na współfinansowanie
Projektu realizowanego przez SP Rękoraj
pn." Letnia Integracja Dzieci Wiejskich" - 15%
Dotacja na " Rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków do
Q = 1875 m3/d w Moszczenicy"
Dotacja na " Budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Baby i Kiełczówka, etap II"

RAZEM
d) pozostałe
WERSJA ROBOCZA

Kwota
152 348,70 zł
8 065,51 zł
344 750,63 zł
60 838,35 zł
81 326,06 zł

14 351,65 zł

2 905 097,20 zł
2 060 911,36 zł

5 627 689,46
zł
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Dział

Rozdział

§

600

60014

2310

853

85395

2440

900

90095

2440

926

92601

6300

926

92601

6630

Przeznaczenie
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań
z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
Dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego
realizowane w ramach obszaru A pilotażowego programu
"Uczeń na wsi"
Dotacja na realizację projektu ekologicznego pod hasłem
"Ratujmy naszą planetę" dofinansowanego ze
środków WFOŚiGW realizowanego przez SP Baby
Dotacja na realizację kompleksu boisk w ramach Programu
"Moje boisko Orlik 2012"
Dotacja na realizację kompleksu boisk w ramach Programu
"Moje boisko Orlik 2012"

RAZEM

Kwota
7 697,00 zł
77 022,00 zł

3 341,00 zł

333 334,00 zł
333 000,00 zł
754 394,00 zł

W roku 2009 spłacono zgodnie z harmonogramem spłat:
a) kredyty zgodnie z umowa nr :
− 604/09/2007/F/INWz dnia 20.09.2007 na zakup nieruchomości położonej w M-cy przy ul. Dworcowej
311 557,10 zł
− 177/11/2007/1245/F/INW z dnia 12.11.2007na zadanie pn. "Przebudowa drogi Białkowice - Gazomia
Nowa - etap I"
142 965,48 zł
− 14/2007/D/EFRWP/245/OŁ z dnia 03.12.2007r. na zadanie pn. "Przebudowa drogi Białkowice - Gazomia
Nowa - etap I"
100 000,00 zł
− 935/05/2008/1245/F/CEB/EIB2/10 z dnia 28.05.2008 r. na zadanie pn. "Przebudowa drogi Białkowice Gazomia Nowa - etap II"
84 685,32 zł
− 162/09/2007/1245/F/INW z dnia 10.09.2007 r. na zadanie pn. "Budowa drogi ul. Poduchowna w M-cy
wraz z parkingami
309 272,40
− 163/09/2007/1245/D/EFRWP na zadanie pn. " Budowa drogi ul. Poduchowna w Moszczenicy wraz z
parkingami"
187 500,00 zł
− 21/07/Wn5/OW z dnia 08.10.2007 r. na zadanie pn. "Budowa drogi ul. Poduchowna w Moszczenicy wraz z
parkingami
85 128,00 zł

razem 1.221.108,30 zł
b) pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW zgodnie z umową nr:
−

128/OW/P/2005 z dnia 16.09.2005 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów –
Etap I
149 175,00 zł
208/OW/P/2006 z dnia 18.12.2006 na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie ul.
Leśna, ul. Batorówka
67 800,00 zł
208/OW/P/2007 z dnia 28.12.2007 r. na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie ul.
Północna
54 827,60 zł

−
−

razem 271.802,60 zł
Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej:
a) Uchwałą Nr XXXII/229/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku udzieliła Powiatowi
Piotrkowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 25.900,00 zł z
przeznaczeniem na zakup wyposażenia do międzygminnego magazynu zarządzania
kryzysowego,
b) Uchwałą Nr XXXVII/270/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku udzieliła Powiatowi
Piotrkowskiemu pomocy finansowej w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów dojazdu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Moszczenica na Warsztaty
Terapii Zajęciowej w Sulejowie,
c) Uchwałą Nr XXXVII/271/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku udzieliła dotacji dla Szpitala
Rejonowego w Piotrkowie Tryb. w wysokości 12.833,00 zł
z przeznaczeniem na doposażenie (zakup aparatury medycznej, sprzętu medycznego),
W trakcie roku dokonano zmian w budżecie w zakresie kompetencji:
a) Rady Gminy 11-krotnie:
−
−

Uchwała Nr XXXIV/247/09 z dnia 23 lutego 2009 roku,
Uchwała Nr XXXV/249/09 z dnia 04 marca 2009 roku,
WERSJA ROBOCZA
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−
−
−
−
−
−
−
−

Uchwała Nr XXXVII/260/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku,
Uchwała Nr XXXVIII/275/09 z dnia 20 maja 2009 roku,
Uchwała Nr XXXIX/280/09 z dnia 24 czerwca 2009 roku,
Uchwała Nr XL/294/09 z dnia 01 lipca 2009 roku,
Uchwała Nr XLIII/310/09 z dnia 30 września 2009 roku,
Uchwała Nr XLIV/322/09 z dnia 13 października 2009 roku,
Uchwała Nr XLV/323/09 z dnia 25 listopada 2009 roku,
Uchwała Nr XLVI/328/09 z dnia 10 grudnia 2009 roku,
Uchwała Nr XLVII/329/ z dnia 30 grudnia 2009 roku

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Zarządzenie Nr V/187/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku
Zarządzenie Nr V/189/2009 z dnia 26 stycznia 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/192/2009 z dnia 06 lutego 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/199/2009 z dnia 23 lutego 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/202/2009 z dnia 09 marca 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/206/2009 z dnia 25 marca 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/208/2009 z dnia 31 marca 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/213/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/216/2009 z dnia 05 maja 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/223/2009 z dnia 19 maja 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/225/2009 z dnia 26 maja 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/226/2009 z dnia 04 czerwca 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/231/2009 z dnia 08 czerwca 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/234/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/242/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/244/2009 z dnia 21 lipca 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/245/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/246/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/248/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/254/2009 z dnia 09 września 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/255/2009 z dnia 23 września 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/257/2009 z dnia 30 września 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/262/2009 z dnia 13 października 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/263/2009 z dnia 28 października 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/264/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/267/2009 z dnia 20 listopada 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/268/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/268/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/271/2009 z dnia 07 grudnia 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/276/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/279/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku,
Zarządzenie Nr V/280/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku.

−
b) Wójta Gminy 33-krotnie:

Po tych zmianach na dzień 31 grudnia 2009 dochody i wydatki kształtowały się
w następujący sposób:
Dochody

Plan
34.960.546,36 zł

Wykonanie
34.262.008,12 zł

28.922.338,53 zł

28.535.203,56 zł

6.038.207,83 zł

5.726.804,56 zł

40.748.055,33 zł

38.304.564,07 zł

25.343.404,09 zł

24.670.259,17 zł

15.404.651,24 zł

13.634.304,90 zł

w tym:

− dochody bieżące
− dochody majątkowe
Wydatki
w tym:

− wydatki bieżące
− wydatki majątkowe

WERSJA ROBOCZA
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Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 9.417.342,13 zł w tym:
− pożyczki – 2 925 978,48 zł,
− kredyty – 6.491.363,65 zł,
−
−
−
−
−

Zobowiązania bieżące wynoszą 889 908,77 zł i dotyczą:
dodatkowe wynagrodzenie roczne- 735.916,58 zł,
naliczone składki ZUS i Funduszu Pracy- 129.115,05 zł,
z tytułu towarów i usług – 24.877,14 zł,
Rok zamknął się deficytem budżetu w kwocie 4.042.555,95 zł. Deficyt budżetu pokryto:
wolnymi środkami z lat ubiegłych na sfinansowanie deficytu – 2 402 467,43 zł
zaciągniętymi kredytami 1 640 088,52 zł

ROK 2010
Budżet Gminy na rok 2010 został uchwalony uchwałą Nr XLVIII/345/10 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 27 stycznia 2010 roku.
Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 32.255.455,11 zł, w tym:
− dochody bieżące 27 540 540,98 zł
− dochody majątkowe 4 714 914,13 zł
Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 34.717.827,78 zł, w tym:
− wydatki bieżące 24.398.601,91 zł
− wydatki majątkowe 10.319.225,87 zł.
Ustalono deficyt budżetu na kwotę 2.462.372,67 zł, który planowano pokryć następującymi
źródłami finansowania::
a) kredyt – 1605703,92 zł
b) pożyczki 856 668,75 zł
Gmina Moszczenica otrzymała do 30 września 2010 roku dotacje na łączną kwotę
12.301.817,60 zł, w tym:
a) na zadania zlecone (§ 2010)
Dział
010

Rozdział
01095

750

75011

750

75056

751
751

75101
75107

754
852

75414
85212

852

85213

Wyszczególnienie
Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania
w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę
Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowejutrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm.
rządowej, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska
i świadczenia na rzecz obrony
Dotacja celowa na sfinansowanie prac związanych z przeprowadzeniem
Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku oraz na aktualizację
wykazów gospodarstw rolnych
Dotacja na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
Dotacja na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dotacja na obronę cywilną
Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów
o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby
otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz dotację na realizację
świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Dotacja – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
WERSJA ROBOCZA

Kwota

150 549,69 zł

99 710,00 zł

29 054,00 zł
1 584,00 zł
31 159,00 zł
700,00 zł

2 973 866,00 zł
4 889,00 zł
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świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej.

RAZEM

3 291 511,69
zł

b) na zadania własne (§ 2030)
Dział

Rozdział

852

85213

852

85214

852
852

85216
85219

852

85295

854

85415

Przeznaczenie
Dotacja - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej.
Dotacja – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe– zasiłki okresowe
Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
Dotacja na utrzymanie GOPS
Dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”
Dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym wg ustawy o systemie oświaty

RAZEM

Kwota
18 734,00 zł

177 603,00 zł
226 290,00 zł
147 351,00 zł
98 176,00 zł
151 268,00 zł

819 422,00 zł

c) na projekty realizowane ze środków UE
Dział

Rozdział

§

852

85295

2007

852

85295

2009

801

80195

2007

801

80195

2009

853

85395

2007

853

85395

2009

600

60016

6207

900

90001

6207

900

90001

6027

Przeznaczenie
Dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Mój czas – moja
szansa” – środki EFS

Kwota
235 928,38 zł

Dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Mój czas – moja szansa”
– udział krajowy.

Dotacja rozwojowa na realizację projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego – udział UE
Dotacja rozwojowa na realizację projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego – udział krajowy
Dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Inicjatywa
warunkiem rozwoju”- środki EFS
Dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Inicjatywa
warunkiem rozwoju”- udział krajowy
Dotacja na „Przebudowę drogi Białkowice-Gazomia Nowa”
Dotacja na " Rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków do
Q = 1875 m3/d w Moszczenicy"
Dotacja na " Budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Baby i Kiełczówka, etap II"

RAZEM

12 490,33 zł
1 439 983,46 zł
254 114,74 zł
597 550,00 zł
105 450,00 zł
1 302 709,88 zł
2 432 687,81 zł
1 782 226,32 zł

8 163 140,92
zł

d) pozostałe
Dział

Rozdział

§

801

80101

2440

801

80101

6630

Przeznaczenie
Dotacja na realizację projektu ekologicznego pod hasłem
"Ratujmy naszą planetę" dofinansowanego ze
środków WFOŚiGW realizowanego przez SP Baby
Dotacja na dofinansowanie programu rządowego „Radosna
szkoła” realizowanego przez SP Baby

RAZEM

Kwota
6 771,99 zł

20 971,00 zł
27 742,99 zł

Do dnia 30 września 2010 roku spłacono zgodnie z harmonogramem spłat:
a) kredyty zgodnie z umową nr:
−

177/11/2007/1245/F/INW z dnia 12.11.2007na zadanie pn. "Przebudowa drogi Białkowice - Gazomia
Nowa - etap I"
107 224,11 zł
WERSJA ROBOCZA
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

14/2007/D/EFRWP/245/OŁ z dnia 03.12.2007r. na zadanie pn. "Przebudowa drogi Białkowice Gazomia Nowa - etap I"
74 999,97 zł
935/05/2008/1245/F/CEB/EIB2/10 z dnia 28.05.2008 r. na zadanie pn. "Przebudowa drogi Białkowice Gazomia Nowa - etap II"
63 513,99 zł
162/09/2007/1245/F/INW z dnia 10.09.2007 r. na zadanie pn. "Budowa drogi ul. Poduchowna w M-cy
wraz z parkingami
206 181,86 zł
163/09/2007/1245/D/EFRWP z dnia 10.09.2007 r. na zadanie pn." Budowa drogi ul. Poduchowna w Mcy wraz z parkingami"
125 000,00
21/07/Wn5/OW z dnia 08.10.2007 r. na zadanie pn. "Budowa drogi ul. Poduchowna
w Moszczenicy wraz z parkingami
56 744,00
300/I/08 z dnia 07.11.2008 r. na zadanie pn. "Budowa drogi w Podolinie Kolonii" 70 535,00 zł
299/I/08 z dnia 07.11.2008 r. na zadanie pn. "Budowa drogi w Babach ul. Sieradzka" 92 369,00
303/I/08 z dnia 12.11.2008 r. na zadanie pn. "Budowa drogi w Babach ul. Wąska"
68 848,00
11/Kfw/PIK/2009 z dnia 23.07.2009 r. na zadanie pn. "Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w
Moszczenicy"
73 503,00
383/I/09 z dnia 14.12.2009 r. na zadanie pn. "Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik
2012"
81 109,00

razem 1.020.027,93 zł
b) pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW wg umowy nr
−
−

a)

b)

c)

d)

045/OW/P/2009 z dnia 20.08.2009 na zadanie
pn.” Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Moszczenicy”
47/OW/P/2009 z dnia 24.08.2009 r. na zadanie
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baby i Kiełczówka"

84 022,57 zł
42 375,00 zł

razem 126.397,57 zł
Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej:
Uchwałą Nr XLIX/353/10 z dnia 3 marca 2010 roku w formie dotacji celowej na zakup
jednego samochodu oznakowanego dla KMP w Piotrkowie Trybunalskim
z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Wolborzu w kwocie 12.000,00 zł,
Uchwałą Nr XLIX/353/10 z dnia 3 marca 2010 roku w formie dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli policyjnych funkcjonariuszy Posterunku
Policji w Moszczenicy przy wsparciu funkcjonariuszy KMP w Piotrkowie Trybunalskim w
kwocie 7.500,00 zł,
Uchwałą Nr LIII/403/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku w formie dotacji dla Szpitala
Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z przeznaczeniem na zakup aparatury cyfrowej
RTG dla potrzeb pracowni rentgenodiagnostyki w kwocie 2.500,00 zł,
Uchwałą Nr LIII/402/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku Gminie Wilków w formie dotacji
celowej na usuwanie skutków powodzi w wysokości 20.000,00 zł.
W trakcie roku dokonano zmian w budżecie w zakresie kompetencji:

a) Rady Gminy 4-krotnie:
− Uchwała Nr XLIX/353/10 z dnia 03 marca 2010 roku,
− Uchwała Nr L/362/10 z dnia 29 marca 2010 roku,
− Uchwała Nr LIII/404/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku,
− Uchwała Nr LV/437/10 z dnia 15 września 2010 roku.
b) Wójta Gminy 24-krotnie:
− Zarządzenie Nr V/283/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku
− Zarządzenie Nr V/285/2010 z dnia 05 marca 2010 roku
− Zarządzenie Nr V/286/2010 z dnia 17 marca 2010 roku
− Zarządzenie Nr V/289/2010 z dnia 30 marca 2010 roku
− Zarządzenie Nr V/292/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 roku
− Zarządzenie Nr V/293/2010 z dnia 04 maja 2010 roku
− Zarządzenie Nr V/296/2010 z dnia 17 maja 2010 roku
− Zarządzenie Nr V/297/2010 z dnia 24 maja 2010 roku
− Zarządzenie Nr V/303/2010 z dnia 31 maja 2010 roku
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Zarządzenie Nr V/306/2010 z dnia 01 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr V/307/2010 z dnia 01 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr V/308/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr V/310/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr V/314/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr V/317/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr V/318/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku
Zarządzenie Nr V/324/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku
Zarządzenie Nr V/326/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku
Zarządzenie Nr V/327/2010 z dnia 06 sierpnia 2010 roku
Zarządzenie Nr V/330/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku
Zarządzenie Nr V/335/2010 z dnia 16 września 2010 roku
Zarządzenie Nr V/336/2010 z dnia 21 września 2010 roku
Zarządzenie Nr V/337/2010 z dnia 21 września 2010 roku
Zarządzenie Nr V/340/2010 z dnia 30 września 2010 roku

Po tych zmianach na dzień 30 września 2010 roku dochody i wydatki kształtowały się w
następujący sposób:
Dochody

Plan
37 098 850,23 zł

Wykonanie
31 243 346,71 zł

31 186 972,86 zł

24 406 799,78 zł

5 911 877,37 zł

6 836 546,93 zł

42 855 518,98 zł

26 458 970,72 zł

27 729 608,21 zł
15 125 910,77 zł

19 951 891,52 zł
6 507 079,20 zł

w tym:

− dochody bieżące
− dochody majątkowe

Wydatki
w tym:

− wydatki bieżące
− wydatki majątkowe

Zadłużenie Gminy na dzień 30 września 2010 roku wynosi 8.874.048,77 zł w tym:
− pożyczki – 3 402 713,05 zł,
− kredyty – 5.471.335,72 zł,
Otrzymane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi

w 2006 r.
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów, Gm. Moszczenica,
etap I – 1.170.000 zł z czego realizacja w 2006r. w kwocie - 641.000 zł
w 2007 r.
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie, ul. Leśna, ul. Batorówka, Gm. Moszczenica, etap
II - 452.000 zł
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Moszczenicy wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej
do budynku szatni GLKS Moszczenica, Gm. Moszczenica – 170.000 zł
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie, ul. Północna, Gm. Moszczenica etap III, WERSJA ROBOCZA
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przyznano pożyczkę w wysokości 93.800 zł, z realizacją w 2008r.
w 2008 r.
1. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do Q=1875m3/d w Moszczenicy, gm. Moszczenica,
pow. piotrkowski, woj. łódzkie – pożyczka pomostowa na kwotę:440 573,29 zł.
Wniosek nie uzyskał pozytywnej opinii Zarządu z przedmiocie finansowania zadnia pożyczką
pomostową ze środków Funduszu w ramach drugiej sesji.
2. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do Q=1875m3/d w Moszczenicy, gm. Moszczenica,
pow. piotrkowski, woj. łódzkie – 1.000.000,00 zł. Wniosek nie uzyskał pozytywnej opinii Zarządu
z przedmiocie finansowania zadnia pożyczką ze środków Funduszu w ramach drugiej sesji.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i Kiełczówka, etap II, gm.
Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie. Wniosek nie uzyskał pozytywnej opinii Zarządu z
przedmiocie finansowania zadnia pożyczką ze środków Funduszu w ramach drugiej sesji.
4. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Moszczenica – 66 556,00
zł. Zadanie nie uzyskało pozytywnej decyzji Zarządu.
w 2009 r.
1.Wniosek na zadnie pn.” Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do Q=1875m3/d w
Moszczenicy, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie” został rozpatrzony pozytywnie
przez Zarząd WFOŚiGW w Łodzi i podpisano umowę pożyczki na kwotę : 6.695.000 zł. W
związku z otrzymaniem dofinansowania z EFRR WŁ na lat 2007-2013. Wójt zwrócił się z prośbą o
przekwalifikowanie pożyczki na pożyczkę nieumarzalną zabezpieczającą pokrycie wkładu
własnego w kwocie: 1.906.188,22 zł.. W dniu 03 grudnia 2009r. został zawarty aneks do umowy
pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, a Gminą Moszczenica zmieniający wysokość pożyczki do kwoty:
1.906.188,22 zł
2. Wniosek na zadnie pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i
Kełczówka, etap II, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”, został rozpatrzony
pozytywnie przez Zarząd WFOŚiGW w Łodzi i podpisano umowę pożyczki na kwotę :
1.900.000,00 zł. W związku z otrzymaniem dofinansowania z EFRR WŁ na lat 2007-2013. Wójt
zwrócił się z prośbą o przekwalifikowanie pożyczki na pożyczkę nieumarzalną zabezpieczającą
pokrycie wkładu własnego w kwocie: 1.356.000,00 zł .
W dniu 28 sierpnia 2009r. został zawarty aneks do umowy pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, a
Gminą Moszczenica zmieniający wysokość pożyczki do kwoty: 1.356.000,00 zł.

Umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi
w 2006 r.
1.Rozliczono umorzenie w kwocie 65.000,00 zł pożyczki z zadania pn.” Budowa sieci kan. san. w
Gajkowicach, etap III” na zadaniu pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy, ul.
Poduchowna, ul. Kolejowa”.
2. Rozliczono umorzenie w kwocie 155.000,00 zł pożyczki z zadania pn.” Budowa sieci kan. san. w
Woli Moszczenickiej ” na zadaniu pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów, etap I”.
3. Rozliczono umorzenie w kwocie 149.392,00 zł pożyczki z zadania pn.” Budowa sieci kan. san. w
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m. Moszczenica, Baby, Gościmowice” na zadaniu pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi
Kosów, etap I”.
w 2007 r.
1.Rozliczono umorzenie w kwocie 31.388,00 zł pożyczki z zadania pn.” Modernizacja źródła ciepła
dla Gimnazjum w Moszczenicy” na zadaniu pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie,
ul. Leśna, ul. Batorówka, etap II”.
2.Rozliczono umorzenie w kwocie 34.360,00 zł pożyczki z zadania pn.” Termomodernizacja
budynku Urzędu Gminy w Moszczenicy” na zadaniu pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Kosowie, ul. Leśna, ul. Batorówka, etap II”.
3. Rozliczono umorzenie w kwocie 16.870,00 zł pożyczki z zadania pn.” Budowa przyłącza
kanalizacji sanitarnej do budynku Gimnazjum w Moszczenicy, ul. Spacerowa” na zadaniu pn.
”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie, ul. Leśna, ul. Batorówka, etap II”.
w 2008 r.
1. Rozliczono umorzenie w kwocie 185.850,00 zł pożyczki z zadania pn.” Modernizacja
istniejącego źródła ciepła oraz zmiana nośnika energii a węgla na olej, docieplenie ścian, dachu w
Zespole Szkół w Moszczenicy, ul. Piotrkowska” na zadaniu pn. ”Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Kosowie, ul. Północna, etap III”.
w 2009 r.
1. Rozliczono umorzenie w kwocie 28.050,00 zł pożyczki z zadania pn.” Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Moszczenicy, ul. Dworcowa wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej do
budynku szatni GLKS Moszczenica” na zadaniu pn. ”Budowa sieci wodociągowej KosówLewkówka”.
Otrzymane dotacje
W 2007r.
1.Budowa drogi do gruntów rolnych w Jarostach, ul. Miła dotacja kwocie 45.000 zł
z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego.
2.Budowa drogi do gruntów rolnych w Moszczenicy, ul. Poduchowna i przebudowa drogi
Białkowice –Gazomia Nowa z w kwocie 52.000 zł z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych Województwa Łódzkiego
3.Europejski Fundusz Społeczny
„Pracownie komputerowe dla szkół”- Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Srocku - 41.797,44
zł
W 2008r.
1. Przebudowa drogi do gruntów rolnych Białkowice –Gazomia Nowa, etap II w kwocie 55.000 zł
z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego
2. Budowa drogi do gruntów rolnych Kolonia Podolin w kwocie 118.400,00 zł z terenowego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego
3.Złożono wniosek w ramach I konkursu na dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych na
kwotę: 6233 397,32 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013 na zadnie pn. ”Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do Q=1875m3/d w
Moszczenicy, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”.
Wniosek nie został wyłoniony do dofinansowania.
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4. Złożono wniosek w ramach II konkursu na dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych na
kwotę: 6 547 281,66 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013 na zadnie pn. ”Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do Q=1875m3/d w
Moszczenicy, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”.
Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, jednakże z uwagi na „szczupłość
środków” Zarząd Województwa Łódzkiego nie wyłonił go do dofinansowania.
5. Złożono wniosek w ramach I konkursu na dofinansowanie 81,30% kosztów kwalifikowanych na
kwotę: 6 508 732,57 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013 na zadnie pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i
Kiełczówka, etap II, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”.
Wniosek nie został wyłoniony do dofinansowania.
6. Złożono wniosek w ramach II konkursu na dofinansowanie 81,30% kosztów kwalifikowanych na
kwotę: 6 508 732,57 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013 na zadnie pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i
Kiełczówka, etap II, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”.
Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, jednakże z uwagi na „szczupłość
środków” Zarząd Województwa Łódzkiego nie wyłonił go do dofinansowania.
w.2009r.
1.Złożono wniosek w ramach III konkursu na dofinansowanie 74,07% kosztów kwalifikowanych na
kwotę: 6 179 483,82 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013 na zadnie pn. ”Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do Q=1875m3/d w
Moszczenicy, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”.
Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i w dniu 16 września 2009r. została
podpisana umowa między Województwem Łódzkim, a Gminą Moszczenica o dofinansowanie
projektu nr UDA-RPLD.02.01.00-00-016/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na zadanie pn. ”Rozbudowa istniejącej oczyszczalni
ścieków do Q=1875m3/d w Moszczenicy, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”.
Realizacja zadnia obejmuje 2009 -2010rok.
2. Złożono wniosek w ramach III konkursu na dofinansowanie 69,67% kosztów kwalifikowanych
na kwotę: 3.295.124,37zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013 na zadnie pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i
Kiełczówka, etap II, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”.
Wniosek nie otrzymał pozytywnej oceny formalnej z uwagi na niespełnienie kryterium dostępności.
Natomiast zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 2113/09 z dnia 25 listopada
2009r. wniosek pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i Kiełczówka,
etap II, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”, złożony w ramach II konkursu został
wyłoniony do dofinansowania w ramach RPO WŁ 2007- 2013 i w dniu 30 listopada 2009r. została
podpisana umowa między Województwem Łódzkim, a Gminą Moszczenica o dofinansowanie
projektu nr UDA-RPLD.02.01.00-00-017/08-00 na dofinansowanie 80,427 % kosztów
kwalifikowanych na kwotę: 6 179 483,82 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
3. Złożono wniosek w ramach I konkursu na dofinansowanie 75,00% kosztów kwalifikowanych na
kwotę: 1.302.709,88 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013 na zadnie pn. ”Przebudowa drogi Białkowice-Gazomia Nowa”, który został
zrealizowany w latach 2007- 2008.
Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.
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4.W dniu 28 maja 2009r. został złożony wniosek do Marszałka Województwa Łódzkiego z prośbą
o umorzenie należności w wysokości 127.225,68 zł z tytułu wyłączenia gruntów rolnych o
powierzchni 0.7806 ha na cele nierolnicze przewidzianych pod planowaną budowę GminnoSzkolnej Hali Sportowej i o umorzenie opłaty rocznej za 2009r. w wysokości 15.844,97 zł. i
Decyzją z dnia 25 czerwca 2009r. Marszałek Województwa Łódzkiego umorzył należność w
łącznej kwocie: 143.070,65 zł.
5. W dniu 11 maja 2009r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi do
Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na dofinansowanie „Budowy kompleksu
sportowego ”MOJE BOISKO-ORLIK 2012” z lokalizacją w Moszczenicy, ul. Dworcowa i w dniu
28.10.2009r. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Łódzkim, a
Gminą Moszczenica na realizacje zadania w kwocie: 333.334,00zł, a w dniu 16.11.2009r. została
podpisana umowa o dofinansowanie budowy „ORILKA” z Ministerstwem Sportu i Turystyki na
kwotę: 333.000,00 zł.
w 2010r.
1. W dniu 16 lutego 2010r. został podpisany aneks do umowa o dofinansowanie projektu nr UDARPLD.02.01.00-00-016/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013 na projekt pn „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do
Q=1875m3/d w Moszczenicy, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”.
2. W dniu 25 stycznia 2010r. został podpisany aneks do umowa o dofinansowanie projektu nr
UDA-RPLD.02.01.00-00-017/08-00
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na projekt pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Baby i Kiełczówka, etap II, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”.
3. W dniu 21 lipca a 2010r. została podpisana umowa między Województwem Łódzkim, a Gminą
Moszczenica o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.01.01.00-00-005/09-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na projekt pn
„Przebudowa drogi Białkowice-Gazomia Nowa”.
4. W dniu 16 marca 2010.r. został złożony wniosek do Marszałka Województwa Łódzkiego z
prośbą o umorzenie należności w wysokości 9.683,04 zł z tytułu opłaty rocznej za 2010r. tytułem
wyłączenia gruntów rolnych o powierzchni 0.7806 ha na cele nierolnicze przewidzianych pod
planowaną budowę Gminno-Szkolnej Hali Sportowej. i Decyzją z dnia 07 maja 2010r.. Marszałek
Województwa Łódzkiego umorzył należność w kwocie: 9.683,04 zł.

KONTROLA WEWNĘTRZNA
Funkcjonowanie oraz zakres działania samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej
w latach 2006 – 2010 określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w
Moszczenicy wprowadzonym Zarządzeniem nr 214/2006 Wójta Gminy Moszczenica z
06.01.2006r.
w
sprawie
nadania
regulaminu
organizacyjnego
Urzędu
Gminy
w Moszczenicy, które zmienione było Zarządzeniem nr 247/2006 z 08.08.2006r. W dniu
14.05.2007r. Wójt Gminy Moszczenica wydał nowe Zarządzenie Nr V/36/2007 w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego UG w Moszczenicy, które zmieniane było kolejno Zarządzeniami:
1) Nr V/46/2007 z 20.06.2007 r.,
Nr V/170/2008 z 13.10.2008 r.
Ponadto działalność kontrolną w Urzędzie Gminy:
- do 27.07.2008r. regulowały Zarządzenie Nr 93/2004 Wójta Gminy Moszczenica z dnia
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17.03.2004r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w UG w
Moszczenicy i Uchwała Nr XCVI/74/2002 Zarządu Gminy Moszczenica z dnia 19.04.2002r.,
- od dnia 28.07.2008r. reguluje Zarządzenie Nr V/151/2008 Wójta Gminy Moszczenica z dnia
28.07.2008r. w sprawie organizacji działalności kontrolnej w Urzędzie Gminy
w Moszczenicy i jednostkach organizacyjnych Gminy Moszczenica.
Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej wchodzi w skład Referatu Prawnego,
a podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.
Kontrole przeprowadzane są w oparciu o Plany kontroli poszczególnych stanowisk pracy
w Urzędzie Gminy w Moszczenicy oraz kontroli gminnych jednostek organizacyjnych, po
uprzednim zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Moszczenica.
W latach 2006 – 2010 (do 31 października) przeprowadzono:
1) kontrole na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy:
- stanowisko ds. działalności gospodarczej
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2 kontrole na stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego,
- kontrola prawidłowości realizowania procedur związanych z zawieraniem umów
i porozumień przez Urząd Gminy i Gminę Moszczenica (począwszy od obowiązków na
stanowiskach merytorycznych, po przygotowanie projektu, a następnie zawarcie i rozliczenie
wykonania umowy czy też porozumienia),
2) kontroli gminnych jednostek organizacyjnych, w tym:
- 2 kontrole Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy – pod kątem prawidłowości
gospodarki finansowej oraz w zakresie prawidłowości stosowania Kpa, przepisów ustawy o
pomocy
społecznej
wraz
z
aktami
wykonawczymi,
ustawy
o świadczeniach rodzinnych wraz z aktami wykonawczymi,
- 4 kontrole Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – w zakresie prawidłowości
rozliczania dotacji udzielonej przez Gminę Moszczenica na realizowanie programów zdrowotnych
oraz
na
podstawie
art.
67
ustawy
o
zakładach
opieki
zdrowotnej
i rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18.11.1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania
nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu
sanitarnego,
- 4 kontrole Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy – w zakresie gospodarki finansowej w
oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej,
- 1 kontrolę Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy - w zakresie gospodarki finansowej w
o
finansach
publicznych
oraz
ustawę
o
organizowaniu
oparciu
o
ustawę
i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- 8 kontroli gminnych jednostek oświatowych – w oparciu o art. 34 a ustawy o systemie oświaty
oraz art. 187 ustawy o finansach publicznych (w zakresie spraw finansowych
i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów),
3) kontroli dotyczących prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę
Moszczenica
- Szpitalowi Rejonowemu w Piotrkowie Tryb. na zakup aparatury medycznej,
- Powiatowi Piotrkowskiemu na dowóz niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej,
- na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi – dotacje na zorganizowanie służb
ponadnormatywnych oraz wydatki związane z adaptacją i wyposażenie pomieszczeń Stanowiska
Kierowania w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb.,
- na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a także krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i
młodzieży.
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Niezależnie od kontroli instytucjonalnej, w Urzędzie funkcjonuje też kontrola funkcjonalna,
realizowana poprzez przypisanie niektórym pracownikom Urzędu (głównie zajmującym stanowiska
kierownicze, ale i pracownikom merytorycznym, zgodnie z zakresem kompetencji) w ramach
zakresów czynności obowiązków kontroli. Na szczególną uwagę zasługuje wykonywanie
obowiązków kontrolnych - w zakresie zagadnień gospodarki finansowej - przez Głównego
Księgowego Urzędu Gminy Moszczenica na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych.
Wszelkie nieprawidłowości i spostrzeżenia ustalone podczas przeprowadzania kontroli zostały
opisane w protokołach pokontrolnych.
Protokoły kontroli zamieszczane są też w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1
pkt 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

INFORMATYZACJA URZĘDU GMINY
1. Gmina Moszczenica jako Partner uczestniczy w projekcie Budowa Zintegrowanego Systemu eUsług Publicznych Województwa Łódzkiego - Wrota Regionu Łódzkiego- (nazwa potoczna
„ełódzkie”), którego Liderem jest Województwo Łódzkie. W projekcie udział bierze ok. 120
gmin. W chwili obecnej dostarczono 12 stanowisk komputerowych. Dostawy pozostałych
elementów uzależnione są od terminów rozstrzygnięć przetargów ogłoszonych przez
Województwo Łódzkie. Będą to m.in.:
− Serwery aplikacji i baz danych
− System Elektronicznego obiegu dokumentów
− Urządzenia zabezpieczające sieć komputerową
− Nowy Biuletyn Informacji Publicznej
Według najnowszych informacji z Urzędu Marszałkowskiego przed końcem 2010 roku nastąpi
aneksowanie umowy partnerskiej a termin zakończenia projektu ustalony będzie na 30 czerwca
2011 roku.
2. Na przełomie listopada i grudnia 2010 roku uruchomiona zostanie usługa dostępu do Internetu
SDSL 4Mb/s. Jednocześnie dotychczasowe łącze zostanie zlikwidowane co będzie wiązało się z
obniżeniem kosztów dostępu do sieci Internet.
3. W 2008 roku dokonano ujednolicenia oprogramowania do wymiaru podatków i opłat lokalnych
oraz księgowości podatkowej. Zainstalowano stanowisko komputerowe w Kasie Urzędu co
przyspieszyło obsługę interesantów.
4. W 2011 roku planuje się wdrożenie systemu „ePodatki” – umożliwi on zdalne sprawdzenie
każdemu z podatników stanu swojego konta podatkowego bez konieczności obecności w
urzędzie – wystarczy, że będzie dysponował dostępem do Internetu.
5. Do wymogów MSWiA dostosowano oprogramowanie do ewidencji ludności oraz aktów stanu
cywilnego. Nowe systemy umożliwiają wzajemną integrację.
6. Całkowicie wycofano przelewy bankowe w formie „papierowej” co usprawniło transakcje
finansowe, skróciło czas oczekiwania na środki oraz obniżyło koszty związane z obsługą
finansową Gminy Moszczenica.
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7. Wójt, Zastępca Wójta, Skarbnik i Przewodniczący Rady Gminy zostali wyposażeni w
bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu (jest
równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem własnoręcznym.).
ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE GMINNYM UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM
Bieżące utrzymanie dróg w 2006r.
1. wykonano usługę równania i profilowania dróg wewnętrznych na terenie Gminy
Moszczenica (14 487,50 zł)
2. wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych
przy użyciu emulsji i grysu (13 865,54 zł)
3. wykonano remonty dróg i poboczy kruszywem drogowym i destruktem (17 441,85 zł)
4. wykonano remonty dróg gruntowych szlaką (1 756,80 zł)
5. wykonano rowy przydrożne w Kosowie, Woli Moszczenickiej ul. Leśna, Moszczenicy,
Białkowicach, Gościmowicach Drugich, Jarostach, wraz z wykonaniem zjazdów do posesji
(17 985,90 zł)
6. zapewniono utrzymanie oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy Moszczenica
Bieżące utrzymanie dróg w 2007r.
1. zapewniono zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Moszczenica w sezonie zimowym
2006/2007 (41 920,90 zł)
2. wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na
terenie Gminy Moszczenica przy użyciu emulsji i grysu (77 278,75 zł)
3. wykonano usługę mechanicznego równania i profilowania nawierzchni dróg wewnętrznych
oraz naprawę poboczy dróg na terenie Gminy Moszczenica (41 859,75 zł )
4. wykonano usługę polegającą na wykaszaniu poboczy i rowów przydrożnych przy drogach
gminny6ch i wewnętrznych (1 380,00 zł)
5. zakupiono znaki drogowe wraz ze słupkami i uchwytami do ich montażu na drogach
gminnych i wewnętrznych – 74 szt. (12 730,05 zł)
6. wykonano remonty nawierzchni dróg przy użyciu szlaki (3 952,80 zł)
7. wykonano remonty nawierzchni dróg gruntowych przy użyciu destruktu (12 421,31 zł)
8. wykonano remonty nawierzchni dróg gruntowych przy kruszywa drogowego (12 421,31 zł)
9. utrzymywano i konserwowano oświetlenie uliczne na terenie Gminy Moszczenica
Bieżące utrzymanie dróg w 2008r.
1. wykonano usługę mechanicznego równania i profilowania nawierzchni dróg wewnętrznych
o nawierzchni nieutwardzonej na terenie Gminy Moszczenica – 124 000 m2 (27 280,00 zł)
2. wykonano usługę polegającą na wykaszaniu rowów przydrożnych przy drogach gminnych i
wewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica – 173 295 m2 (13 444,17 zł)
3. wykonano remonty dróg gruntowych kruszywem drogowym (47 194,93 zł)
4. wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych
znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica przy użyciu 30 t mieszanki asfaltowej (
23 773,10 zł)
5. wykonano remonty dróg gruntowych przy użyciu 300 t destruktu (8 052,00 zł)
6. wykonano remonty dróg gruntowych szlaką (18 406,63 zł)
7. wykonano rów przydrożny wraz z montażem przepustów w Michałowie ul. Zacisze
(11 997,18 zł)
8. wykonano remont przepustu pod droga w Srocku ul. Południowa (3 904,00 zł)
9. utrzymywano i konserwowano oświetlenie uliczne na terenie Gminy Moszczenica
10. wyniesiono układ rozliczeniowo-pomiarowy z istniejącej skrzynki rozdzielczej
i zamontowano go w odrębnej atestowanej skrzynce złączowo-pomiarowej na zewnątrz
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stacji transformatorowej w miejscowości Srock – obwód oświetlenia ulicznego Srock 2 Nr
1-0539 (8 146,61 zł)
11. odbudowano linie oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Moszczenicy ( 494,24 zł)
12. wymieniono oprawę oświetlenia ulicznego i wysięgnika na słupie linii oświetlenia ulicznego
w miejscowości Podolin (1 168,08 zł)
Bieżące utrzymanie dróg w 2009
1. wykonano usługę polegającą na wykaszaniu poboczy i rowów przydrożnych przy drogach
gminnych i wewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica – 183 295 m2
(17 651,31 zł)
2. na przełomie roku 2008/2009 zapewniono zimowe utrzymanie dróg pozostających
w zarządzie Gminy Moszczenicy (70 058,50 zł)
3. wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych
znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica przy użyciu 40 t mieszanki asfaltowej
(29 600,00 zł)
4. zakupiono tablice z przebiegiem numeracji w miejscowości Rękoraj i Sierosław- 24 szt.
(1 346,88 zł)
5. zakupiono tablice z nazwami ulic w miejscowości:
 Raków – 10 szt. (1 024,80 zł)
 Michałów – 27 szt. (1 886,40 zł)
 Moszczenica i Wola Moszczenicka – 10 szt. (1 790,96 zł)
6. zakupiono znaki drogowe B-36, T-25a, B-2 wraz z uchwytami do montażu na ul.
Poduchownej w Moszczenicy – 9 szt. (1 257,82 zł)
7. wykonano rowy przydrożne:
 Jarosty ul. Miła – 60 mb (700,00 zł)
 Sierosław działka drogowa nr 449/2 wraz z montażem przepustów–60 mb (2400,00 zł)
 wykonano zjazd z drogi gminnej ul. Cmentarna – dz. nr 215 (droga do miejscowości
Pomyków) na drogę wewnętrzną dz. nr 210/4 (2 900,00 zł)
 wykonano rów wzdłuż drogi wewnętrznej w Rękoraju działka drogowa nr 243, obr. Rękoraj
Dobra – 365 mb (4 000,00)
 wykonano odcinek rowu przydrożnego wzdłuż działki drogowej nr 140, obr. Pomyków – 25
mb (600,00 zł)
8. wykonano remonty dróg gruntowych szlaką– 593 t (8 674,28 zł)
9. wykonano utwardzenie kruszywem drogowym drogi wewnętrznej – dz. nr 210, obr. Rękoraj
Dobra wraz z wytyczeniem oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
10. zakupiono:
 cement do naprawy mostu w Rakowie Dużym ul. Główna oraz montażu znaków drogowych
i tablic z nazwami ulic (264,01 zł)
 farbę chlorokauczukowa do odtworzenia oznakowania poziomego (281,09 zł)
 kanał odpływowy wraz z kratka do montażu na drodze gminnej w Rękoraju (379,97 zł)
 kratki do wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej na ul. Łódzką w Gajkowicach i ul.
Wolborską w Moszczenicy – zamontowane po kradzieży (1 319,99 zł)
 słupki stalowe ocynkowane do montażu znaków drogowych (2 204,60 zł)
 przepusty i wykonano zjazdy na drogi dojazdowe do pól z ul. Rękorajskiej w Kosowie oraz
na ul. Północna w Kosowie – 3 zjazdy (1 555,32 zł)
11. utrzymywano i konserwowano oświetlenie uliczne na terenie Gminy Moszczenica
12. zamontowano dodatkowe oprawy oświetlenia ulicznego:
 Raków ul. Moszczenicka – 2 szt. (1 952,00 zł)
 Srock skrzyżowanie ul. Łącznej z ul. Stawną – 1 szt. (1 171,20 zł)
 Jarosty ul. Nowa – 1 szt., Rękoraj – 1 szt. (1 689,22 zł)
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 Kosów ul. Szkolna – 1 szt., Moszczenica ul. Cmentarna – 1 szt., Gajkowice ul. Strażacka – 1
szt. (3 782,00 zł)

Bieżące utrzymanie dróg w 2010r.
1. na przełomie roku 2009/2010 zapewniono zimowe utrzymanie dróg pozostających
w zarządzie Gminy Moszczenica (175 339,05 zł)
2. wykonano usługę mechanicznego równania i profilowania nawierzchni dróg wewnętrznych
(tłuczniowych, szlakowych, gruntowych) na terenie Gminy Moszczenica – 217 827 m2
(43 519,83 zł)
3. wykonano usługę polegająca na wykaszaniu poboczy i rowów przydrożnych przy drogach
gminnych i wewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica – 193 445 m2
(18 628,75 zł)
4. wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych
znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica przy użyciu 52 t mieszanki asfaltowej
(42 420,00 zł)
5. wykonano naprawę drogi gminnej 110257E na terenie działki drogowej nr 201/2
w Gościmowicach Pierwszych, Obr. Gościmowice Drugie – wykonanie 92 m2 nakładki
bitumicznej wraz z wymiana podbudowy (20 026,75 zł)
6. wykonano naprawę 270 m2 nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Raciborowice –
działka drogowa nr 36, Obr. Raciborowice ( 31 995,00 zł)
7. zlecono wykonanie utwardzenia kruszywem drogowym drogi wewnętrznej w miejscowości
Sierosław – dz. nr 268, 454/3, obr. Sierosław, dz. nr 73/4, obr. Imielnia– 2 580 m2
(62 952,00 zł)
8. odtworzono rów przydrożny w pasie drogowym drogi gminnej w Gazomi Starej- działka
drogowa nr 301, Obr. Gazomia Stara o łącznej długości 200 mb (5 000,00 zł)
9. wykonano naprawę kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na drodze gminnej w Woli
Moszczenickiej ul. Gazomska służącej odprowadzeniu wód opadowych na nieutwardzony
teren dz. nr 162, Obr. Wola Moszczenicka o długości 53 mb (10 500,00 zł)
10. zakupiono tablice z nazwami ulic w miejscowości:
 Srock – 15 szt. (1 166,32 zł)
 Moszczenica i Wola Moszczenicka – 24 szt. (2 108,16 zł)
11. zakupiono tablice z oznaczeniem przebiegu numeracji w miejscowości Dąbrówka i Rękoraj
– 9 szt. (538,02 zł)
12. zamówiono znaki drogowe przeznaczone do wymiany zniszczonego oznakowania
pionowego na drogach gminnych i wewnętrznych – 23 szt. (3 620,86 zł)
13. wykonano zjazd z rur betonowych, zbrojonych o łącznej długości 10 mb wraz z jego
utwardzeniem kruszywem drogowym z drogi gminnej – dz. nr 127, Obr. Raków Duży na
drogę wewnętrzną dz. nr 159/8, Obr. Michałów (ul. Wiatraczna w Michałowie) – za kwotę
1 800,00 zł
14. uzupełniono kruszywem drogowym ubytki w nawierzchni ul. Klonowej w Woli
Moszczenickiej – 30 t (2 500,00 zł)
15. wykonano remonty dróg gruntowych szlaką – 90t (5 815,00 zł)
16. zakupiono wiatę przystankową do miejscowości Raciborowice (3 981,99 zł)
17. zakupiono lustro drogowe zamontowane na ul. Dworcowej w Moszczenicy (512,40 zł)
18. utrzymywano i konserwowano oświetlenie uliczne na terenie Gminy Moszczenica
19. zamontowano dodatkowe oprawy oświetlenia ulicznego:
 Srock ul. Łączna – 1 szt.
 Raków ul. Świerkowa – 1 szt. (1 995,92 zł)
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20. naprawiono zniszczony w wyniku kolizji drogowej słup oświetlenia ulicznego wraz
z oprawą oświetleniową w obrębie skrzyżowania ul. Nowej w Jarostach z drogą krajową nr
91 (1 830,00 zł)

Migracja
Przemeldowania
Wymeldowania
Pobyt czasowy
Informacja o pobycie
czasowym mieszkańców
na innym teranie
Decyzja o wymeld/zameld
Informacja adresowa
Zaświadczenie o
zameldowaniu
Urodzenia
Małżeństwa

2006

2007

2008

2009

139
141
110
103

194
189
145
91

103
88
107
69

116
76
134
87

27-102010
115
94
97
61

93

114

102

98

64

471

9
117

12
176

4
131

4
212

8
184

37
820

282

109

143

148

111

793

134
113

142
139

140
149

132
128

96
125

644
654
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667
588
593
411
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Zgony
Rejestracja
przedpoborowych
Kwalifikacja wojskowa

159

134

148

150

136

727

87

87

100

113

-

387

109

91

91

102

121

514

Nadmienia się, iż zostały podjęte czynności dotyczące ujednolicenia nazw miejscowości
zgodnie z wykazem urzędowych nazw miejscowości w Polsce. Dotyczy to m.in. następujących
miejscowości: Daszówka, Gazomka, Batorówka, Powęziny, Cegielnia Moszczenicka, Jarosty.

STRATEGIA ROZWOJU ORAZ PROMOCJA GMINY
W zakresie promocji działania ukierunkowane były na dotarcie do najszerszego kręgu
odbiorców z różnego rodzaju produktami gminy poprzez rozpowszechnianie oferty oraz informacji
o gminie. Na potrzeby promocji zakupiono zdjęcia lotnicze wybranych terenów, które posiadają
odpowiednią kwalifikację pod inwestycje – zostały przeznaczone pod inwestycje w planie
zagospodarowania przestrzennego, bądź w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Gmina Moszczenica brała udział w 2008 r. w CEPIF 2008 /Central Europe
Property and Investment Fair/ - Środkowoeuropejskie Targi Nieruchomości i Inwestycji 2008.
Targi CEPIF to wydarzenie poświęcone szeroko rozumianemu rynkowi nieruchomości, które w
ciągu czterech lat stało się trzecim najważniejszym wydarzeniem dla regionalnej branży, po Expo
Real w Monachium i MIPIM w Cannes. Ponadto w tym samym roku zakupiono 100 szalików
klubowych w barwach Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Włókniarz Moszczenica”. W
2009 roku Gmina Moszczenica dofinansowała realizację etiudy filmowej pt.
„…ziemialekkąbędzie…” w reżyserii Grzegorza Dębowskiego studenta II roku Wydziału Reżyserii
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi w
ramach programu dydaktycznego. Należy zaznaczyć, że o ile wiadomo jest to pierwsza produkcja
filmowa, która powstała na terenie Gminy Moszczenica. Ponadto z informacji uzyskanych od
reżysera etiudy głównym elementem, który zadecydował o wybraniu Srocka na teren realizacji
zdjęć do etiudy, jest unikalne w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Łodzi położenie
cmentarza. Jego lokalizacja na górce stwarza wg reżysera ciekawe efekty zdjęciowe. Dlatego też
znajduje się on w bazie danych obejmujących cmentarze, stworzonej na potrzeby PWSFTviT. W
umowie uczelnia zobowiązała się do umieszczenia w napisach końcowych etiudy napisu o treści
„Realizacja filmu dofinansowana przez Gminę Moszczenica” oraz herbu gminy. Gmina ma również
możliwość wykorzystać etiudę do swoich celów promocyjnych, uwzględniając prawa autorskie do
filmu. W 2010 r. w ramach promocji stworzono koncepcję zagospodarowania terenów
poprzemysłowych na centrum rozrywkowo- handlowo-usługowe. Ponadto gmina finansowała
mniejsze zakupy bądź usług, które wpisywały się w zakres jej promocji m. in. zakup pucharów i
innego rodzaju nagród.
Inny charakter miały działania promocyjne związane z rozwojem strony internetowej Gminy
Moszczenica. W tej kwestii poszerzono informacje dotyczące zakładki „Położenie”, „Historia” oraz
„Zabytki”.
Odrębną działalnością w zakresie promocji była promocja projektów współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej. W jej ramach ustawiono tablice informacyjne oraz tablice
pamiątkowe na terenie inwestycji realizowanych w ramach tychże projektów. Ponadto zakupiono
roll-up`y, które ustawiono w budynku Urzędu Gminy. Projekty promowano także w prasie oraz na
stronie internetowej Gminy Moszczenica.

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków pochodzących z
europejskich
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1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013:
- 2008
nabór nr 1 dla działania II.1 Gospodarka wodno-ściekowa
- Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do Q = 1875 m3/d w Moszczenicy, Gm.
Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
data złożenia wniosku: 13.06.2008 r.
projekt nie uzyskał pozytywnej oceny formalnej
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i Kiełczówka, etap II, Gm.
Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”
data złożenia wniosku: 13.06.2008 r.
projekt nie uzyskał pozytywnej oceny formalnej
- 2008
nabór nr 2 dla działania II.1 Gospodarka wodno-ściekowa
- Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do Q = 1875 m3/d w Moszczenicy, Gm.
Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
data złożenia wniosku: 13.06.2010 r.
projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną osiągając wynik 72,58%
możliwych do zdobycia punktów, w wyniku szczupłości środków pozostał umieszczony na liście
rezerwowej
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i Kiełczówka, etap II, Gm.
Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”
data złożenia wniosku: 13.06.2008 r.
projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną osiągając wynik 69,09%
możliwych do zdobycia punktów, w wyniku szczupłości środków pozostał umieszczony na liście
rezerwowej
data podpisania umowy: 30.11.2009 r.
wartość całkowita projektu: 5 995 139,40 PLN
wartość i poziom dofinansowania: 3 843 137,68 PLN – 80,43% kosztów
kwalifikowalnych
nabór nr 1 dla działania I.1 Drogi
- Budowa drogi Białkowice – Gazomia Nowa
data złożenia wniosku: 13.06.2008 r.
projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną osiągając wynik 61,27%
możliwych do zdobycia punktów, w wyniku szczupłości środków pozostał umieszczony na liście
rezerwowej
data podpisania umowy: 21.07.2010 r.
wartość całkowita projektu: 2 137 023,90 PLN
wartość i poziom dofinansowania: 1 302 709,88 PLN – 75,00% kosztów
kwalifikowalnych

- 2009
nabór nr 1 dla działania V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w
Moszczenicy
data złożenia wniosku: 25.09.2009 r.
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projekt nie uzyskał pozytywnej oceny formalnej z uwagi na uchybienia w zakresie
kompletności wniosku o dofinansowanie oraz kwalifikowalności finansowej
nabór nr 3 dla działania II.1 Gospodarka wodno-ściekowa
- Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do Q = 1875 m3/d w Moszczenicy, Gm.
Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
data złożenia wniosku: 22.05.2009 r.
projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną osiągając wynik 70,61%
możliwych do zdobycia punktów, w wyniku szczupłości środków pozostał umieszczony na liście
rezerwowej
data podpisania umowy: 16.09.2010 r.
wartość całkowita projektu: 9 033 609,47 PLN
wartość i poziom
dofinansowania: 6 179 483,82 PLN – 74,07% kosztów
kwalifikowalnych
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i Kiełczówka, etap II, Gm.
Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”
data złożenia wniosku: 22.05.2009 r.
projekt nie uzyskał pozytywnej oceny formalnej ze względu na zmianę zapisów Linii
demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i
Wspólnej Polityki Rybackiej

Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013.
Tytuł dotowanego projektu

Beneficjent

Wartość dotacji

Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do”
Q = 1875 m3/d w Moszczenicy, gm. Moszczenica,
pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Gmina Moszczenica

6 179 483,82 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i
Kiełczówka, etap II, gm. Moszczenica,
pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Gmina Moszczenica

3 843 137,68 zł

INICJATYWA WARUNKIEM ROZWOJU

Gmina Moszczenica

1 745 291,83 zł

Przebudowa drogi Białkowice - Gazomia Nowa

Gmina Moszczenica

1 302 709,88 zł

Program zindywidualizowanych zajęć pozalekcyjnych dla
uczniów Gimnazjum im. St. Małachowskiego
w Moszczenicy - "Równajmy do najlepszych"

Gmina Moszczenica

817 708,60 zł

Program zindywidualizowanych zajęć wyrównawczych,
specjalistycznych i pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół
w Srocku "Pracuję na sukces"

Gmina Moszczenica

757 466,96 zł

"Program likwidowania różnic edukacyjnych i społecznych
wśród uczniów Szkoły Podstawowej
w Babach - "Dzisiaj my-Wam, kiedyś Wy-nam"

Gmina Moszczenica

711 858,85 zł

Mój czas - moja szansa

Gmina Moszczenica /
Gminny Ośrodek Pomocy

480 976,59 zł
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Społecznej w Moszczenicy z
siedzibą w Kosowie
Letnia integracja dzieci wiejskich

Gmina Moszczenica

42 486,40 zł

Letnia integracja dzieci wiejskich II

Gmina Moszczenica

42 075,00 zł

Letnia integracja dzieci wiejskich III

Gmina Moszczenica

39 576,00 zł

Dzień Dziecka

Gmina Moszczenica

36 805,00 zł
15 999 576,61 zł

RAZEM

INFORMACJA PRASOWA I WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI
Wójt Gminy wykonywał swoje zadania w tym zakresie w celu przekazania mieszkańcom Gminy
Moszczenica rzetelnych informacji o pracy samorządu. Szczególną uwagę poświęcono decyzjom
związanym z inwestycjami, działalnością kulturalną i sportową.
W latach 2006-2010 wykonywano m.in. następujące zadania:
- sporządzano i rozsyłano redakcjom komunikaty prasowe,
- prowadzono aktualizację gminnej strony internetowej: www.moszczenica.pl dzięki czemu
otrzymała ona nową szatę graficzną.
Ponadto Wójt Gminy bezpośrednio kontaktował się z mediami udzielając wywiadów, wyjaśnień,
itp. Z przekazanych prasie informacji powstało wiele artykułów o zróżnicowanej tematyce
związanej z działalnością samorządu gminnego oraz jego jednostek. Szczególną rolę w
wykonywaniu tych czynności odegrały umowy Gminy Moszczenica z radiem Strefa Fm oraz
tygodnikiem „Tydzień Trybunalski”.
Ponadto gmina publikowała niezbędne ogłoszenia oraz obwieszczenia po cenach rabatowych,
korzystając z umowy z wydawcą „Dziennika Łódzkiego”.
INWESTYCJE
I.1 Zadania kontynuowane:
w 2007r.
Pan obejmował 31 zadań na łączną kwotę: 6.496.994zł, z czego środki:
-własne budżetu – 3.031.994 zł
-kredyty – 2.743.000 zł
-pożyczki z WFOŚiGW – 622.000 zł
-środki z GFOŚiGW- 100.000 zł
Najważniejsze zadnia w tej grupie to:
Budowa sieci wodociągowych: Michałów – Raków, w Karlinie, ul. Słoneczna, w Rakowie, ul.
Moszczenicka, w Moszczenicy wraz z przyłączem do budynku GLKS,
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w : Kosowie, ul. Leśna, ul. Batorówka, etap II, w Moszczenicy,
ul. Dworcowa wraz z budową kanalizacji sanitarnej do budynku szatni GLKS,
Budowa drogi w Jarostach, ul. Miła,
Przebudowa drogi Białkowice- Gazomia Nowa, etap I,
Budowa drogi w ul. Poduchownej w Moszczenicy wraz z parkingami,
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Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Michałowie.
Wykonanie finansowe zadań z tej grupy wynosiło: 6.149.700,66zł , co stanowiło 94,65% w
stosunku do planu ostatecznego.
w 2008r.
Pan obejmował 24 zadań na łączną kwotę: 6.074.755,50 zł, z czego środki:
-własne budżetu – 2.179.355,50 zł
-kredyty – 3.628.200 zł
-pożyczki z WFOŚiGW – 93.800 zł
-dotacje – 173.400 zł
- Najważniejsze zadnia w tej grupie to:
Budowa sieci wodociągowej w Srocku, dz. 372/36, 372/33, 372/21dz.70 obr.Kol.Podolin
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie, ul. Północna, etap III
Przebudowa drogi Białkowice – Gazomia Nowa, etap II
Budowa drogi w Babach, ul. Sieradzka
Budowa drogi w Babach, ul. Wąska
Budowa drogi w Kolonia Podolin
Modernizacja oraz rozbudowa budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
(projekt techniczny)
Budowa oświetlenia ulicznego: Jarosty, ul. Nowa (krzyżówka z drogą krajową)
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kosowie, ul. Północna
Budowa chodnika w Moszczenicy, ul. Kosowska
Wykonanie finansowe zadań z tej grupy wynosiło: 5.180.930,05zł , co stanowiło 85,28 % w
stosunku do planu ostatecznego.
w 2009r.
Pan obejmował 28 zadań na łączną kwotę: 11.765.348,24 zł, z czego środki:
-własne budżetu – 2.302.559,57 zł
-kredyty – 882.000 zł
-pożyczki z WFOŚiGW – 3.317.924,84 zł
-dotacje – 5.262.863.83 zł
Najważniejsze zadnia w tej grupie to:
Budowa sieci wodociągowej Kosów-Lewkówka
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do Q= 1.875m3/d w Moszczenicy, gm. Moszczenica,
pow. piotrkowski, woj. łódzkie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i Kiełczówka, etap II, gm.
Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
Budowa oświetlenia ulicznego: Karlin ul. Słoneczna (krzyżówka z drogą krajową)
Budowa oświetlenia ulicznego: Karlinie ul. Południowa (krzyżówka z drogą krajową )
Wykonanie finansowe zadań z tej grupy wynosiło: 10.039.005,24 zł , co stanowiło 85,32 % w
stosunku do planu ostatecznego.

w 2010r.
Pan obejmuje 18 zadań na łączną kwotę: 8.895.709,73 zł, z czego środki:
-własne budżetu – 4.008.578,22 zł
-kredyty – 500.000 zł
-pożyczki z WFOŚiGW – 856.668,75 zł
WERSJA ROBOCZA

37

-dotacje – 3.530.462,76 zł
Najważniejsze zadnia w tej grupie to:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511 E Baby – Wolbórz, etap I
Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu
Łódzkiego)
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do Q= 1.875m3/d w Moszczenicy, gm. Moszczenica,
pow. piotrkowski, woj. łódzkie
Zakup samochodu wielofunkcyjnego na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Moszczenicy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i Kiełczówka, etap II, gm.
Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
Budowy Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem w Moszczenicy, ul. Spacerowa
Zagospodarowanie terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa
Wykonanie finansowe zadań z tej grupy wynosi: 5.982.922,87 zł , co stanowił 67,25 % w stosunku
do planu ostatecznego.
I.2 Inwestycje nowo rozpoczęte:
w 2007r.
Pan obejmował 20 zadań na łączną kwotę: 1.003.018,10 zł, z czego środki:
-własne budżetu – 431.830zł
-kredyty – 571.188,10 zł
Najważniejsze zadnia w tej grupie to:
Zakupy inwestycyjne w tym: zakup nieruchomości położonej w Moszczenicy, ul. Dworcowa,
zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie UG Moszczenica i Gminnego Zespołu Reagowania,
drzwi garażowych do OSP Srock, odśnieżarki spalinowej dla SP Moszczenica, zakupy sprzętu dla
GZOZ w Moszczenicy: 2 zestawy do sterylizacji z osprzętem, głowica do badań USG, sprzęt do
rehabilitacji, sprzęt komputerowy, jedno stanowisko, sprzęt do rehabilitacji-aparat do krioterapii,
Budowa przyłącza energetycznego do GOK Moszczenica.
Wykonanie finansowe zadań z tej grupy wynosiło: 962.969,94 zł , co stanowiło 96,00 % w
stosunku do planu ostatecznego.
w 2008r.
Pan obejmował 22 zadań na łączną kwotę: 798.983 zł, z czego środki:
-własne budżetu – 798.983 zł
Najważniejsze zadnia w tej grupie to:
Modernizacja stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Rękoraju
Zakupy inwestycyjne: zakup pieca c.o. dla ZS w Srocku, zakup programów komputerowych i
serwera dla GOPS Moszczenica, kserokopiarka na potrzeby UG i programy finansowo-księgowe
dla potrzeb księgowości, podatków i opłat, zakup zagęszczarki.
Wykonanie finansowe zadań z tej grupy wynosiło: 627.837,70 zł , co stanowiło 78,58 % w
stosunku do planu ostatecznego.

w 2009r.
Pan obejmował 27 zadań na łączną kwotę: 3.639.303 zł, z czego środki:
-własne budżetu – 1.999.969 zł
-kredyty – 973.000 zł
-dotacje – 666.334 zł
Najważniejsze zadnia w tej grupie to:
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Budowa sieci wodociągowej w : Rakowie, ul .Dębowa, w Woli Moszczenickiej ul. Dworska, ul.
Dębowa, w Moszczenicy, ul. Cmentarna,
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej ul. Brzozowa,
Zakupy inwestycyjne –sieć wodociągowa w Babach, ul. Szkolna, Woli Moszczenickiej, ul.
Brzozowa dz. 1265/6, Woli Moszczenickiej, dz. 885,887/1,887/11, nowy odwiert studni
głębinowej w Rękoraju wraz z obudową i ogrodzeniem,
Dotacje celowa dla OSP Kosów na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i dla OSP
Moszczenica na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego,
Zakup pieca c.o.do GOPS w Kosowie,
Budowa oświetlenia ulicznego w Babach, ul. Wąska,
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Moszczenicy, ul. Dworcowa.
Wykonanie finansowe zadań z tej grupy wynosiło: 3.595.299,66 zł , co stanowiło 98,79 % w
stosunku do planu ostatecznego.
w 2010r.
Pan obejmuje 20 zadań na łączną kwotę: 1.013.939,68 zł, z czego środki:
-własne budżetu – 858.522 zł
-fundusz sołecki – 113.028,68 zł
-dotacje – 42.389 zł
Najważniejsze zadnia w tej grupie to:
Dotacja celowa dla OSP Rękoraju na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji
Dotacja na pomoc dla Gminy Wików na przebudowę dróg gminnych po powodzi

Realizacja zadań w poszczególnych Sołectwach
Wykonanie finansowe zadań z tej grupy wynosi: 522.903,12 zł , co stanowiło 51,57 % w stosunku
do planu.

INWESTYCJE DROGOWE

2006 ROK

Wykonano drogi gminne o nawierzchni bitumicznej:
- droga gminna Pomyków - Białkowice o długości 2 160,95 m - wartość inwestycji 1 883 323,57 zł
( powierzchnia chodnika 140 m2 );
- droga gminna w Moszczenicy, ul. Cegielniana o długości 714,37 m o nawierzchni bitumicznej i
67,16 m o nawierzchni tłuczniowej - wartość inwestycji 539 206,13 zł.
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
Wykonano następujące linie oświetleniowe:
- obwód oświetleniowy wraz z latarniami w Michałowie - długość linii – 580 m - wartość
inwestycji 63 049,60zł.
INWESTYCJE DROGOWE

2007 ROK

Wykonano drogi gminne o nawierzchni bitumicznej:
- droga gminna w Jarostach, ul. Miła o długości 1 547 m - wartość inwestycji 1 962 993,91 zł ( w
tym chodnik o długości 1 560 mb z kostki betonowej );
- droga w Moszczenicy, ul. Poduchowna o długości 600,34 m - wartość inwestycji 781 944,98 zł (
w tym chodnik o długości 313,5 m z kostki betonowej ).
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
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Wykonano następujące linie oświetleniowe:
- oświetlenie uliczne w Michałowie o długości linii - 360 m - wartość inwestycji 36 516,06 zł.
INWESTYCJE DROGOWE

2008 ROK

Wykonano drogi gminne o nawierzchni bitumicznej:
- droga Białkowice-Gazomia Nowa o długości 2 076 mb - wartość inwestycji 2 131 439,09 zł ( w
tym chodnik o długości 161,50 mb z kostki betonowej );
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
Wykonano następujące linie oświetleniowe:
- linia oświetlenia ulicznego w Jarostach, ul. Nowa o długości linii 520 m - wartość inwestycji
36 675,04 zł;
- linia oświetlenia ulicznego w Kosowie, ul. Północna o długości linii 795 m - wartość inwestycji
50 809,01 zł.
INWESTYCJE DROGOWE

2009 ROK

Wykonano drogi gminne o nawierzchni bitumicznej:
- droga w Babach, ul. Sieradzka o długości 373 m - wartość inwestycji 698 080,94 zł;
- droga w Babach, ul. Wąska o długości 352,7 m - wartość inwestycji 881 035,99 zł;
- droga w Kolonii Podolin o długości 1 247 m - wartość inwestycji 1 036 205,67 zł.
Wykonano chodnik w Moszczenicy, ul. Kosowska o długości 240,4 m - wartość inwestycji
112 272,89 zł.
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
Wykonano następujące linie oświetleniowe:
- linia oświetlenia ulicznego w Karlinie, ul. Słoneczna przy drodze krajowej nr 91
o długości linii 217 m - wartość inwestycji 41 932,01 zł;
- linia oświetlenia ulicznego w Karlinie, ul. Słoneczna o długości linii 317 m - wartość inwestycji
48 521,91 zł;
- linia oświetlenia ulicznego w Karlinie, ul. Południowa przy drodze krajowej nr 91
o długości linii 229 m - wartość inwestycji 41 830,83 zł;
- linia oświetlenia ulicznego w Karlinie, ul. Południowa o długości linii 250 m - wartość inwestycji
38 821,41 zł.
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 2010 ROK
Wykonano następujące linie oświetleniowe:
- linia oświetlenia ulicznego w Babach, ul. Wąska o długości linii 90 m - wartość inwestycji
11 353,09 zł.

DOKUMENTACJA DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI DROGOWYCH
W LATACH 2011 - 2014
1. W lutym 2010 r. wykonano dokumentację techniczną inwestycji pn.: „ Budowa drogi i
odwodnienia w ul. Jaworowej w Moszczenicy” oraz uzyskano pozwolenie na budowę – zakres
opracowania obejmuje budowę drogi, odwodnienia ulicy i chodnika w miejscowości Moszczenica
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(osiedle Kosowska – Spacerowa) na odcinku o długości 200,39 m;

2. W marcu 2010 r. wykonano dokumentację techniczną inwestycji pn.: „ Budowa drogi
dojazdowej w Rękoraju” oraz uzyskano pozwolenie na budowę – zakres opracowania obejmuje
budowę drogi dojazdowej od drogi wewnętrznej nr ewid. działki 303 przez miejscowość Rękoraj
na odcinku o długości 1556,85 m;

3. W maju 2010 r. wykonano dokumentację techniczną inwestycji pn.: „ Budowa chodnika drogi
gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Rękoraju” – zakres opracowania obejmuje
rozbudowę chodnika i budowę kanalizacji deszczowej odwodnienia ulicy i chodnika drogi gminnej
w miejscowości Rękoraj na odcinku o długości 316,55 m – trwa procedura uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego;
4. Na przełomie miesięcy czerwiec – lipiec 2010 wykonano dokumentację techniczną inwestycji
pn.: „ Budowa chodnika w Rakowie, ul. Główna, gm. Moszczenica” – zakres opracowania
obejmuje budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Raków, ul. Główna na
działkach o nr ewid. 127/3 i 109 – trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę;
5. W 2009 roku wykonano dokumentację techniczną inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 716, ul. Piotrkowska w Moszczenicy, gm. Moszczenica ” – zakres opracowania
obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 716 z uwzględnieniem budowy kanalizacji
deszczowej, chodników, przebudowy zjazdów i przepustów mostowych oraz wymiany sieci
energetycznej i telekomunikacyjnej na odcinku od km 32+135 do km 34+720 – przedmiotowa
dokumentacja została przekazana Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi w dniu 08 stycznia
2010 roku;
6. W 2010 roku wykonano dokumentacje techniczną inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi Rękoraj –
Moszczenica, Gm. Moszczenica, pow. piotrkowski „ – zakres opracowania obejmuje przebudowę
drogi na odcinku Rękoraj-Moszczenica z uwzględnieniem budowy kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej ( połączenie wodociągu w miejscowości Gajkowice z
wodociągiem w miejscowości Rękoraj ) chodników, przebudowy zjazdów i przepustów mostowych
oraz wymianie sieci energetycznej i telekomunikacyjnej na odcinku 5404,12 m – trwa procedura
uzgodnienia przedmiotowego projektu w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w
Starostwie Powiatowym;
7. „Przebudowa drogi w Kosowie, ul. Główna, gm. Moszczenica „ – trwa ostatni etap
opracowywania projektu ( kompletowanie dokumentacji technicznej, które pozwoli przedłożyć w/w
projekt w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym celem jego
uzgodnienia );
DOKUMENTACJA DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI
1. W kwietniu 2008 r. wykonano koncepcję oczyszczania ścieków dla południowej części Gminy
Moszczenica w celu uregulowania sytuacji gospodarki ściekowej południowej części Gminy
Moszczenica w miejscowościach: Raków, Michałów, Jarosty, Karlin, Daszówka. Koncepcja
przedstawia propozycje dotyczące poszczególnych etapów inwestycyjnych ze względu na ich ramy
finansowe i okresy realizacyjne oraz przedstawia poszczególne warianty rozwiązań w zakresie
gospodarki ściekowej.
2. W kwietniu 2009 r. dokumentację dot. Modernizacji oraz rozbudowy budynku Gminnego
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Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.
Zaprojektowano rozbudowę istniejącego budynku od strony południowej i dobudowę parterowego
pawilonu. W części dobudowanej od frontu zaprojektowano dobudowę niezależnej i wydzielonej
wyłącznie dla ośrodka zdrowia klatki schodowej z windą.
Dokumentację przewiduje rozbudowę budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w dwóch
etapach
- I etap – wyburzenie istniejących obiektów, likwidacja sieci nieużytecznych i obiektów
podziemnych, przywrócenie wjazdu na działkę od ul. Kosowskiej, wykonanie fundamentów
nowego budynku, budowa kotłowni, szybu windy, zasilania kablowego – podstawowego,
wykonanie rozdzielni głównej z układem SZR, budowa nowych pomieszczeń, wyposażenie
pomieszczeń w sprzęt
- II etap – likwidacja zbiornika podziemnego, budowa nowych pomieszczeń, modernizacja
pomieszczeń istniejącego budynku, wykończenie pomieszczeń, wykonanie instalacji instalacji wodkan, co i elektrycznych, wykonanie docieplenia ścian budynków, wykonanie dróg i parkingów oraz
zieleni.
3. We wrześniu 2009 r. wykonano dokumentację dot. modernizacji wraz z dociepleniem dachu
budynku Szkoły Podstawowej w Babach, gm. Moszczenica.
Dokumentacja obejmuje naprawę nieszczelnego pokrycia dachu i obróbek blacharskich, zmianę
konstrukcji dachu i nadbudowę ścian poddasza, docieplenie dachu, naprawę kominów,
przystosowanie pomieszczeń poddasza szkoły na zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjne dla uczniów,
wykończeniem poddasza, docieplenie i rozmieszczenie pomieszczeń poddasza, naprawę wadliwie
zamontowanej części stolarki okiennej, wykonanie instalacji c.o. na poddaszu i przeprojektowanie
istniejącej instalacji c.o. do potrzeb funkcjonowania szkoły, wykonania instalacji elektrycznej na
poddaszu oraz zaprojektowanie zasilania w wodę poddasza.

Informacja
Ewidencja działalności gospodarczej

ROK
wpisy
zmiany
zawieszenia
wznowienia
wykreślenia

2007

2008

91
115

84
90
17
1
65
257

91
228
47
16
62
444

94
193
35
13
44
379

360
626
99
30
231
1346

85
35
79
199

171
48
64
283

161
102
71
334

417
185
214
816

17
16
9
42

25
22
9
56

4
4
5
13

3
4
3
10

49
46
26
121

5

1

4

0

10

60
266

informacje - pisma
zaświadczenia działal
zaświadczenia alkohol

ZEZWOLENIA detal wydane na 4 lata
A pow. 4,5% zaw. alkoholu oraz piwo
B pow. 4,5 % do 18%
C pow 18 %
razem

2009 30.10.10 razem

Ustawowo na okres nie mniej niż 2 lata

ZEZWOLENIA gastronomia wydane na 4 lata
A pow. 4,5% zaw. alkoholu oraz piwo
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B pow. 4,5 % do 18%
C pow 18 %
razem

1
2
8

0
0
1

1
2
7

0
0
0

2
4
16

10

22

6

5

43

6
3

4
1

5
1

9

5

6

13
0
6
19

28
5
6
39

Ustawowo na okres nie mniej niż 4 lata

zezwolenia alkoholowe jednorazowe A
decyzje alkoholowe
likwidacja punktu sprzedaży
brak opłaty
zmiana w zezwoleniu

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Zadania z zakresu ewidencji nieruchomości, regulacji ich stanów prawnych prowadzone są
bezpośrednio przez Wójta.
Prowadzone czynności z tego zakresu to badania stanu prawnego nieruchomości.
W oparciu o pozyskane informacje Wójt Gminy zlecał do wyspecjalizowanych jednostek
wykonawstwa geodezyjnego opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do
założenia ksiąg wieczystych na rzecz Skarbu Państwa i zawarcia aktów notarialnych darowizny
nieruchomości, dla których nie ma założonych ksiąg wieczystych.
W latach 2007 – 2010 r. Wójt Gminy zrealizował niżej wyszczególnione zadania:
- sporządzono 83 wnioski do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w
Piotrkowie Tryb. o aktualizację działu I – go i II-go bądź założenie nowych ksiąg wieczystych na
rzecz Skarbu Państwa,
- w zakresie podziałów nieruchomości gruntowych wydano 195 decyzji zatwierdzającej podział
nieruchomości,
- złożono 12 wniosków o wydanie postanowienia o zgodności proponowanego podziału
z
planem zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego,
- przyjęto 169 wniosków o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości,
- wykonano mapy prawnej dla dwóch nieruchomości. Powyższe mapy były konieczne dla
uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem,
- wykonano inwentaryzację budynków znajdujących się na działkach nr 320/2 i 321/2 położonych
w Gajkowicach,
- wykonano ekspertyzę budowlaną budynków nr 1 i 2 położonych na działkach nr 320/2
i
321/2 położonych w Gajkowicach,
- wykonywano odpisy z ksiąg wieczystych i wyrysy map w celu:
założenia ksiąg wieczystych na rzecz Skarbu Państwa,
przeprowadzenia czynności podpisania aktów notarialnych,
dokonania podziału nieruchomości będących własnością Gminy Moszczenica,
Wójt Gminy prowadzi operat ewidencji gruntów czyli zbiór informacji o nieruchomościach
właścicielach na terenie całej gminy. Jest to szereg czynności mających charakter typowo
usługowy, nastawiony na gromadzenie, aktualizację i udostępnianie danych dotyczących
ewidencji gruntów wszystkim upoważnionym podmiotom.
W latach 2007 – 2010 r. wydano
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-

1 postanowienie i 1 decyzję dot. rozgraniczenia nieruchomości,
korespondencja w sprawie rozgraniczeń – 6 pism,
uprawomocniano i wydawano akty własności ziemi ,
udzielano informacji w sprawie zakończenia postępowań uwłaszczeniowych w sądzie,
przesyłano potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów
uwłaszczeniowych do Sądu Rejonowego,
- złożono 6 wnioski o zakończenie postępowania uwłaszczeniowego,
- sprostowano 8 aktów własności ziemi,
- na bieżąco udzielano informacji ustnych z zakresu ewidencji gruntów.

GOSPODARKA ZASOBAMI GRUNTOWYMI BĘDĄCYMI WŁASNOŚCIĄ GMINY I
SKARBU PAŃSTWA

1. Z zakresu nabycia mienia
Wójt Gminy realizując politykę inwestycyjną Gminy nabywa liczne nieruchomości pod
realizację inwestycji komunalnych np. pod wydzielanie i poszerzanie dróg wewnętrznych,
poszerzenie dróg gminnych, pod budowę parkingu w Moszczenicy.
Pod inwestycje w latach 2008 – 2010 nabyto aktami notarialnymi 190 nieruchomości
o
łącznej powierzchni 15,7991 ha .
Nabywane są również nieruchomości z mocy prawa w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmianami). – dotyczy to działek
wydzielonych pod drogi publiczne, których podział został dokonany na wniosek właściciela. W
tym trybie nabyto 14 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4433 ha.
Poza nabyciem inwestycyjnym Wójt Gminy prowadzi również sprawy nabywania nieruchomości
na zasoby Gminy. W latach 2008 – 2010 :
- przyjęto na zasoby Gminy 420 nieruchomości o ogólnej powierzchni 156,8615 ha.
W
przeważającej większości nabyte nieruchomości to drogi.
- przygotowano dokumenty do zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa 50 nieruchomości
drogowych i 5 nieruchomości innych niż drogi,
- na bieżąco składano dodatkowe dokumenty do wniosków złożonych w latach poprzednich
do Wojewody Łódzkiego o komunalizację mienia Skarbu Państwa. W efekcie tych działań
rozpoznano 35 wniosków, pozostałe 2 oczekują na rozpoznanie,
- złożono 4 wnioski do Wojewody Łódzkiego o komunalizację mienia Skarbu Państwa,
które zostały rozpatrzone pozytywnie.
W latach 2008 – 2010 nabyto prawo użytkowania wieczystego trzech nieruchomości z masy
upadłościowej po Sp. z o.o. „ Elko” o łącznej powierzchni 5,56 ha za kwotę 126 089,82 zł.

2. Z zakresu zbycia mienia
Wójt Gminy prowadził sprzedaż nieruchomości Gminy Moszczenica w oparciu o przepisy art. 37
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmianami).
W latach 2007-2010 zbywano nieruchomości gminy w trybie przetargowym oraz
bezprzetargowym. Ogółem zbyto 10 nieruchomości na kwotę 667 135,52 zł. W celu zbycia ww.
nieruchomości organizowano przetargi ustne. Równocześnie odbywała się sprzedaż
bezprzetargowa nieruchomości lokalowych na rzecz ich dotychczasowych najemców. W latach
2007 – 2010 sprzedano lokale na kwotę 37 885,00 zł. W latach 2007 – 2010 dokonano 1 zamiany
pomiędzy nieruchomością nr 1139/1 położoną w Moszczenicy, będącą własnością Gminy
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Moszczenica a nieruchomością nr 98/3 położoną w Babach.
W latach 2008 – 2010 oddano za odszkodowaniem na rzecz GDDKiA 14 nieruchomości
o
łącznej powierzchni 0,3569 ha . Uzyskano z tego tytułu wpływy w kwocie 106 382,00 zł.
W latach 2008 – 2010 przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości położonej w Moszczenicy, uzyskując z tego tytułu wpływy w kwocie 14 300,00 zł.
URBANISTYKA
Do najważniejszych zadań w latach 2006- 2010r zaliczyć należy:
- Uchwalenie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowej
części Gminy Moszczenica - Uchwała Nr XIV/95/2007 z dnia 03.09.2007 Dz. U. Woj.
łódzkiego z dnia 17 października 2007 r. Nr 324, poz. 2908
Uchwała dotyczyła obszaru położonego w miejscowości Jarosty u zbiegu dróg krajowych nr 8 i
nr 91.
Przedmiotem ustaleń planu jest m. in. umożliwienie rozwoju funkcji aktywności gospodarczej i
usług oraz zwiększenie wysokości nowej zabudowy do 45 m.

- Uchwalenie Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Moszczenica – Uchwała Nr XVI/102/07 z dnia 17.10.2007r
Przedmiotem uchwały jest zmiana studium zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/176/2000
Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2000 r.
Uchwała obejmuje obszar całej Gminy.
Podstawową i najbardziej czytelną zmianą studium jest określenie nowej polityki
przestrzennej Gminy, weryfikacja poprzedniego przeznaczenia terenów jak i stworzenie nowych
terenów o funkcji mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej.
Ponadto uwzględniono ustalenia „Strategii rozwoju województwa łódzkiego” oraz „Planu
zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego”. Prócz tego, wrysowano granicę
„Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki”, projektowany zbiornik „Moszczenica”
(według „Programu małej retencji województwa łódzkiego”), pokazano lokalizację użytku
ekologicznego, złóż surowców mineralnych oraz terenów okresowych podtopień w dolinie rzeki
Wolbórki.
Całość ustaleń studium dostosowano do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.).

BUDOWNICTWO

W latach 2006 – 2010 wydano:
- 419 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
- 49 Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- 185 Postanowień dotyczących uzgodnienia podziału działek
- 880 Zaświadczeń o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
Gminy
GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI
W latach 2006 – 2010 wydano:
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- 5 Zaświadczeń dot. numeracji porządkowej posesji (na wniosek stron)
- 69 zawiadomień dot. nadania nowego numeru posesji (na wniosek stron)
- Przygotowano 10 uchwał dot. nazewnictwa ulic
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.
W latach 2006-2010 przeprowadzono 116 postępowań na łączną wartość 122 528 677,48 zł. z tego:
1. rok 2006-2007
a) roboty budowlane:
- postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia
powyżej 60 000 euro: 3 postępowania o wartości łącznej 4.942.337,45 zł
- postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia do
60 000 euro: 1 postępowanie o wartości 52.300,38 zł
- postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia
poniżej 5 278 000 euro: 5 postępowań o wartości łącznej: 3.482.049,57 zł
b)usługi:
- postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia do
60 000 euro: 9 postępowań o wartości łącznej: 1.123.387 zł
- postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia do
211 000 euro: 17 postępowań o wartości łącznej: 3.118.221,58 zł
c) dostawy:
- postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia do
60 000 euro: 4 postępowania o wartości łącznej: 304.724,47zł
- postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia do
211 000 euro: 1 postępowanie o wartości 89.641,49 zł
2. rok 2008
a) roboty budowlane:
- postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia
poniżej 5 150 000 euro: 18 postępowań o wartości łącznej: 51.909.382,95 zł
- postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia: 1 postępowanie o wartości 432.037,92 zł
b) usługi:
- postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia do
206 000 euro: 19 postępowań o łącznej wartości 3.956.652,27 zł
3. rok 2009
a) roboty budowlane:
- postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia
poniżej 5 150 000 euro: 3 postępowania o wartości łącznej: 32.020.601,53 zł
b) usługi:
- postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia do
206 000 euro: 20 postępowań o łącznej wartości 4.948.183,90 zł
- postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki: 3 postępowania o wartości łącznej:
5.193.421,20 zł
4. rok 2010
a) roboty budowlane:
- postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia
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poniżej 4 845 000 euro: 1 postępowanie o wartości łącznej: 81.489,55 zł
b) usługi:
- postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia do
193 000 euro: 11 postępowań o łącznej wartości 2.397.558,68 zł
Egzekucja i windykacja zobowiązań w latach 2006 – 2010:
Egzekucja przedstawia się następująco:
1. Ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 1.561 szt. na kwotę 980.044,29 zł
3.
Realizacja
wartościowa
tytułów
wykonawczych
–
249.192,99
zł
4. Ilość wystawionych upomnień – 4.741 szt. na kwotę 1.998.272,39 zł
Windykacja przedstawia się następująco:
1. Zgłoszenie wierzytelności do Komornika Sądowego:
- osoby fizyczne – 9
2. Zgłoszenie wierzytelności do Sędziego Komisarza w związku z upadłością dłużnika – 2

Wydano 5217 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Współpraca z jednostkami spoza sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu
Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada Gminy Moszczenica corocznie
uchwalała programy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Programy wprowadzane były:
 Uchwałą Nr XL/257/2005 Rady Gmina Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005r. Program Współpracy Gminy Moszczenica z Organizacjami Pozarządowymi
w 2006r.,
 Uchwałą Nr II/5/06 Rady Gmina Moszczenica z dnia 4 grudnia 2006r. - Program
Współpracy
Gminy
Moszczenica
z
Organizacjami
Pozarządowymi
w 2007r.,
 Uchwałą Nr XXI/135/08 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 lutego 2008r.
w sprawie wprowadzenia programu współpracy Gminy Moszczenica
z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku,
 Uchwałą Nr XXX/211/08 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 listopada 2008r. w
sprawie
wprowadzenia
programu
współpracy
Gminy
Moszczenica
z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku,
 Uchwałą Nr XLV/325/09 RG Moszczenica z dnia 25 listopada 2009 roku sprawie
wprowadzenia
programu
współpracy
Gminy
Moszczenica
z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku.
Współpraca między Gminą Moszczenica a organizacjami pozarządowymi objęła sferę zadań
publicznych dotyczących kultury fizycznej i sportu a także krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci
i młodzieży.
Ponadto w dniu 24.06.2009 roku Rada Gminy Moszczenica podjęła Uchwałę Nr
XXXIX/286/09 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju
sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Moszczenica. Uchwała ta dotyczyła wsparcia rozwoju
sportu kwalifikowanego począwszy od 01.01.2010r.
Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu Gmina Moszczenica przeznaczyła:
1. w roku 2006 kwotę 119.300 zł,w tym:
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a.
b.
c.
d.
e.

piłka nożna sołectwo Moszczenica – GLKS „Włókniarz” Moszczenica – 60.000 zł,
piłka nożna sołectwo Baby – LKS „Pionier” Baby – 19.300 zł,
tenis stołowy – ULKS Moszczenica – 38.000 zł,
wędkarstwo – WKS „Kiełbik” w Moszczenicy – 1.000 zł,
strzelectwo sportowe – Koło Gminne LOK w Moszczenicy – 1.000 zł,

2. w roku 2007 kwotę 167.000 zł, w tym:
a. piłka nożna sołectwo Moszczenica – GLKS „Włókniarz” Moszczenica – 80.000 zł,
b. piłka nożna sołectwo Baby – LKS „Pionier” Baby – 25.000 zł,
c. tenis stołowy – ULKS Moszczenica – 60.000 zł,
d. wędkarstwo – WKS „Kiełbik” w Moszczenicy – 1.000 zł,
e. strzelectwo sportowe – Koło Gminne LOK w Moszczenicy – 1.000 zł,
3. w roku 2008 kwotę 172.600 zł, w tym:
a. piłka nożna sołectwo Moszczenica – GLKS „Włókniarz” Moszczenica – 81.500 zł,
b. piłka nożna sołectwo Baby – LKS „Pionier” Baby – 25.600 zł,
c. tenis stołowy – ULKS Moszczenica – 61.500 zł,
d. wędkarstwo – WKS „Kiełbik” w Moszczenicy – 1.000 zł,
e. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – Gminne Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe w Moszczenicy – 3.000 zł,
4. w roku 2009 kwotę 192.200 zł, faktycznie wydatkowano 188.076,79 zł:
a. piłka nożna sołectwo Moszczenica – GLKS „Włókniarz” Moszczenica – 82.000 zł,
b. piłka nożna sołectwo Baby – LKS „Pionier” Baby – 26.000 zł,
c. tenis stołowy – ULKS Moszczenica – 65.000 zł,
d. wędkarstwo – WKS „Kiełbik” w Moszczenicy – 1.200 zł,
e. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – Gminne Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe w Moszczenicy – 4.000 zł,
f. zapasy dla dzieci i młodzieży ze szkół w Moszczenicy – Atletyczny Klub Sportowy
w Piotrkowie Tryb. – przyznano dotację w wysokości 14.000 zł, z tym, że Klub
wykorzystał kwotę 9.876,79 zł, pozostałą kwotę w wysokości 4.123,21 zł zwrócił
na rachunek bankowy Gminy Moszczenica.
Powyższe dotacje na kulturę fizyczną przyznawane były po uprzednim przeprowadzeniu
postępowań konkursowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Z kolei w 2010 roku w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXIX/286/09 w sprawie
określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na
obszarze Gminy Moszczenica, na jej podstawie, po uprzednim złożeniu wniosków przez
organizacje pozarządowe ocenionych przez powołaną przez Wójta Gminy Moszczenica Komisję do
oceny wniosków, udzielono dotacji:
a. GLKS „Włókniarz” Moszczenica na piłkę nożną w wysokości – 115.000 zł,
b. piłka nożna sołectwo Baby – LKS „Pionier” Baby – 30.000 zł,
c. ULKS Moszczenica na tenis stołowy – 75.000 zł.
W 2010 roku Gmina Moszczenica udzieliła również dotacji na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po przeprowadzeniu postępowań
konkursowych, w wysokości:
a. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – Gminne Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe w Moszczenicy – 4.000 zł,
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b. zapasy dla dzieci i młodzieży ze szkół w Moszczenicy – Atletyczny Klub Sportowy
w Piotrkowie Tryb. – przyznano dotację w wysokości 14.000 zł.
Razem w 2010 roku na kulturę fizyczną Gmina Moszczenica przeznaczyła 238.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie od 2007
roku realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o Pomocy
Społecznej ( Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm )
W ramach pomocy społecznej w latach 2007 – 2010 relizowane były dwa rodzaje
zadań: zadania zlecone finansowane z budżetu państwa oraz zadania własne finansowane ze
środków własnych gminy.
Zadania zlecone obejmowały:
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków w związku z suszą w 2008 roku
Od 1 sierpnia 2009 roku przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie
składek na ubezpieczenie zdrowotne należą do zadań własnych gminy.
Zadania własne obejmowały:
 przyznawanie i opłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych
 wypłacanie zasiłków okresowych
 pokrywanie kosztów dożywiania dzieci w szkole
 finansowanie i świadczenie usług opiekuńczch
 kierowanie i opłacanie pobytu w Domach Pomocy Społecznej
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków w związku wichurą w 2007 roku
W ramach pomocy społecznej w latach 2007 – 2010 tj. do 30.06.2010 roku pomocą
objęto:
Rok
Zasiłek
stały

Składka na
ubezp.
zdrowotne

Zasiłek
okresowy

Zasiłki
celowe

Posiłki
dla
dzieci

Zasiłek
celowy na
żywność

Usługi
opiekuńcze

DPS

Liczba
osób

Liczba
osób

Liczba
rodzin

Liczba
rodzin

Liczb
dzieci

Liczb
rodzin

Liczba
osób

Liczba
osób

2007

68

56

359

653

441

454

0

0

2008

66

60

270

561

363

393

4

2

2009

71

65

251

497

340

303

7

4

2010
I
półrocze

70

64

209

330

235

62

8

3

Wydatki związane na relizację zadań z pomocy społecznej
w latach 2007-2010
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Program wieloletni
„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „
ROK

Wydatki
ogółem

Zadania
zlecone

Zadania
własne

1.358.616,00

261.749,00

obiady

Zasiłki
celowe

Doposażenie
Stołówek
szkolnych

2007
466.963,00

629.904,00
145.095,00

2008

1.372.578,00

423.667,00

490.903,00

1.016.558,17

175.901,50

606.656,67

483.688,11

0

401.556,31

4.231.440,28

861.317,50

101.820,00

120.016,36

0,00

82.131,80
66.606,80

OGÓLEM

237.440,00
234.000,00

113.983,64
I
połowa
2010

255.009,00

458.008,00
118.748,00

2009

229.800,00

1.966.078,98

15.525,00

0,00

1.404.043,80
444.433,44

602.781,36

356.829,00

Od sierpnia 2009 roku siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została przeniesiona
do wyremontowanego budynku w Kosowie. Znaczenie poprawiły się warunki pracy pracowników
Ośrodka oraz obsługi klientów pomocy społecznej.
W pażdzierniku 2009 roku podpisano porozumienie z CARITAS w Łodzi dotyczące
programu PEAD „ Dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Uni Eurpejskiej „ .
Żywność rozdzielana jest osobom najuboższym raz w miesiącu. W 2009 roku skorzystało w/w
formy pomocy 786 osób ( wartość przekazanej żywności 34.539,69 zł, ) zaś do 30 czerwca 2010
skorzystało 240 osób ( wartość żywności 16.236,63 zł ).
Ponadto w siedzibie Ośrodka mieści się Punkt Konsultacyjny w którym z pomocy
terapeutycznej mogą korzystać osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny. Działa także Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych która prowadzi m.in. rozmowy motywające
do leczenia odwykowego organizując szeroko rozumianą profilaktykę zatwierdzoną programami
przez Radę Gminy Moszczenica. Ośrodek oraz GKRPA
w 2009 roku zorganizował
wieczerzę wigilijną dla 60 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy
otrzymali paczki ze słodyczami.
Od 2008 roku tut. Ośrodek realizuje projekt systemowy „Mój czas – moja szansa” (Priorytet
VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej). Celem nadrzędnym projektu jest poprawa dostępu do rynku pracy zarówno
kobiet jak i mężczyzn, będących mieszkańcami gminy Moszczenica, korzystającymi ze świadczeń
pomocy społecznej i będącymi w wieku aktywności zawodowej. Podejmowana jest tym samym
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próba przełamywania stereotypowego podziału na zawody typowo kobiece i typowo męskie.
W ramach instrumentów aktywnej integracji pracownicy projektu organizują kursy i
szkolenia zawodowe dla beneficjentów ostatecznych będących uczestnikami projektu, wsparcie
psychologiczne i doradztwa zawodowego, a także badania lekarskie.
Dzięki środkom współfinansowaniu przez Unię Europejska ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego zatrudniono dwóch pracowników socjalnych, a także doposażono GOPS w
meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz urządzenia biurowe (kserokopiarka, skaner).
Poniżej wskazano wysokość zaangażowanych środków finansowych przeznaczonych na
działania w projekcie.

ROK

PROJEKT „MÓJ CZAS – MOJA SZANSA”
LICZBA
DOFINANSOWANIE WKŁAD
BENEFICJENTÓW
PROJEKTU
WŁASNY
OSTATECZNYCH

ZAANGAŻOWANE
ŚRODKI
FINANSOWE
ŁĄCZNIE

2008

15

147.241,83 zł

17.274,18
zł

164.516,01 zł

2009

12

184.221,32 zł

21.612,56
zł

205.833,88 zł

2010

18

248.418,71 zł

29.144,09
zł

277.562,80 zł

RAZEM

45

579.881,86 zł

68.030,83
zł

647.912,69 zł

Ponadto Gminny |Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu świadczeń
rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego.
WYDATKI
- świadczenia rodzinne, składka społeczną, koszty obsługi od 2007r. do 30.06. 2010r. ,
- zaliczka alimentacyjna od 2007r. do 30.09.2008r.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 01.10.2008r. do 30.06. 2010r.
Rok

2007

2008

Zasiłki
rodzinne

Dodatki
do
zasił.
rodz.

Świadczenia
opiekuńcze

Jednorazowa
zapomoga
z tyt.
urodz.dziecka

Zaliczka
alimentacyjna
i świadczenie z
FA

Składka
społeczna

1.441.028

Razem

1.349.267

525.032

141.000

243.352

26.413

116.109

3.842.201

23.722

11.641

2.681

141

1.313
165.693 ZA

203

-

39.701

15.463

107.477

3.582.559

1.286.328

1.247,575

556.053

132.000

71.970 FA
-

36.564

10.572

2.863

132

881 ZA
325 FA

145

21.646

koszt

Liczba
świadczeń
koszt

Liczba
świadczeń

2009

Koszty
obsługi

koszt
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Liczba
świadczeń
2010
I-VI

Koszt
Liczba
Świadczeń

1.264.122

1.170.465

583.304

129.000

339.150

17.045

107.603

19.353

9.677

2.973

129

1.437

160

343.226

71.000

175.488

14.997

57.218

1.576

71

692

95

-

3.610.689

-

751.519

8.725

487.427

3.959

33.729
.900.875

15.118

Z powyższych danych wynika, iż zmniejszyła się liczba świadczeń zasiłków rodzinnych
oraz dodatków. Powodem mniejszej liczby świadczeniobiorców , jest utrzymujące się od
01.05.2004r. kryterium dochodowe uprawniające rodzinę do pobierania świadczeń rodzinnych ,
które wynosi 504 zł na osobę w rodzinie. Wzrosła natomiast liczba wypłacanych świadczeń
opiekuńczych tj.
• zasiłków pielęgnacyjnych, z powodu większej liczby osób posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności upoważniające do przedmiotowego świadczenia
• świadczeń pielęgnacyjnych w związku ze zmianą od 01-01-2010r. przepisów ustawy
o świadczeniach rodzinnych w tym zniesienie kryterium dochodowego przy ubieganiu się
o w/w świadczenia.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również osobie innej niż spokrewniona
w
pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny pod warunkiem, że nie ma osoby
spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Ocena
sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego.
Wzrosły również wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w porównaniu
z
wydatkami poniesionymi na wypłatę zaliczki alimentacyjnej , ponieważ zaliczka alimentacyjna
przysługiwała, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczał 583 zł.
,natomiast od dnia 01.10.2008r. zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Wzrosła także wysokość wypłacanych świadczeń z
FA.

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Moszczenicy.
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Moszczenicy powołano do życia Uchwałą nr
XLII/10/98
z dn. 26.02.1998 r. Rady Gminy Moszczenica. 100 % udziałów posiada Gmina Moszczenica.
Spółka działa w oparciu o Umowę Spółki zawartej 31.03.1998r.Aktem Notarialnym w Kancelarii
Notarialnej w Piotrkowie Tryb. nr 1427/98, przepisy Kodeksu Handlowego oraz wpisu do rejestru
przedsiębiorców pod numerem 0000226779 dokonanego w Sądzie Rejonowym dla Łódzi
Śródmieście z dnia 25.01.2005 r..
Rejestracji podatkowej dokonano w Urzędzie Skarbowym w Piotrkowie Tryb. w dniu 14.05.1998r.
otrzymując numer identyfikacji podatkowej NIP 771-22-54-048.
Zgłoszenia rejestrującego Regon dokonano w dniu 14.05.1998r. otrzymując Statystyczny Numer
Identyfikacyjny 590611206.
Podjęcie działalności przez Spółkę nastąpiło z dniem 01.05.1998 r.
W latach 2006 - 2010 Zarząd Spółki pracował w składzie :
Adam Gierczak
Prezes Zarządu
Tomasz Magacz
Członek Zarządu
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są zadania o charakterze użyteczności publicznej:
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produkcja i przesyłanie wody – 45% przychodów ze sprzedaży
odbiór i oczyszczanie ścieków - 19% przychodów
Uzupełnieniem przychodów z działalności Spółki były:
• usługi remontowe i konserwacyjne – 8 % przychodów
• odbiór i składowanie nieczystości stałych – 28 % przychodów
Średni stan zatrudnienia w Spółce wynosił 26 osób.
Usługi wodociągowe realizowane przez Spółkę oparte są o następującą bazę techniczno - rzeczową
:
• 5 Ujęć produkujących wodę z czego 4 wymagają urządzeń do uzdatniania wody surowej
ze względu na dużą zawartość żelaza i manganu.
• Niewielka ilość wody /ok. 3 %/ jest nabywana od Gminy Wolbórz.
• Sieci wodociągowej o dł. Ca 170 km
• 3013 szt. przyłączy wodociągowych do gospodarstw domowych oraz podmiotów
gospodarczych o dł. 59,6 km
• Sprzedaż wody kształtuje się na poziomie 380 tys. m3 rocznie
Usługi kanalizacyjne realizowane przez Spółkę oparte są o następującą bazę techniczno rzeczową:
• mechaniczno – biologiczna Oczyszczalnia ścieków o wydajności 1.875 m 3 / dobę
• przepompownie ścieków
• Sieć kanalizacyjna o długości ca 50 km
• 1.126 szt. przykanalików do gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych o dł. 11
km
• Aktualnie oczyszczanych jest ca120 tys. m3 ścieków rocznie
Odbiór i zagospodarowanie śmieci.
Ogólna ilość śmieci jaka jest rocznie składowana na Wysypisku odpadów wynosi ok. 2.400 t.
Odpady z gospodarstw domowych odbierane są przez Firmę JUKO oraz HAK.
Dodatkowo odpady gromadzone przez część podmiotów gospodarczych w kontenerach KP 7
odbierane są przez Spółkę.
Wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Moszczenicy.
Obroty Spółki z tytułu sprzedaży usług w latach 2006 – 2010 wzrosły o ok. 53 % / z 1.380.000 w
2006 r. do ok. 2.100.000 zł w 2010 r./ przy wzroście cen wody o 26 % /z poziomu 1,78 zł do
poziomu 2,24 zł za 1 m3/ oraz wzroście cen odbioru ścieków o 31 % /z poziomu 2,50 zł do
poziomu 3,27 zł za 1 m3/.
Zadłużenie Spółki za lata 1998 – 2002 wynoszące 80.000 zł zostało w całości zredukowane.
Dokonano ponadto spłaty kredytu w wysokości 102.100 zł zaciągniętego na zakup
koparkoładowarki.
Wartość środków trwałych stanowiących własność Spółki wzrosła z kwoty 867.000 zł do
wysokości 1.062.000 zł.
Wysokość środków pieniężnych na kontach bankowych wzrosła z kwoty 100.000 zł do wysokości
ca 200.000 zł.
Na wzrost środków trwałych złożył się zakup m.in. ciągnika rolniczego, przyczepy asenizacyjnej,
dwóch przyczep ciągnikowych, samochodów Volkswagen, Nissan, stacji bazowej GPRS, sprzętu
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komputerowego.
Wpływy z opłaty targowej:
2007r. – 38.374 zł
2008r. – 36.460 zł
2009r. – 27.755 zł
2010r. – 21.332 zł (wg stanu na dzień 27 października 2010r.)
INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI URZĘDU STANU CYWILNEGO W
MOSZCZENICY W LATACH 2006 – DO 27.10.2010
W Urzędzie Stanu Cywilnego rejestruje się zdarzenia, które mają miejsce na terenie
gminy.
Czynności z zakresu rejestracji dokonuje się w formie:
1. aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)
2. decyzji administracyjnych
3. zaświadczeń
Ad. 1. W latach 2006 – 2010 sporządzono:
RODZAJ AKTU

2006

2007

URODZENIA
4
MAŁŻEŃSTWA 58
ZGONY
128

2008

79
128

5
83
159

2009
9
73
158

2010
5
58
157

Ad. 2. Decyzje administracyjne
PODSTAWA PRAWNA
art. 4 kr i opi.
Zezwolenie
na
zawarcie małżeństwa
przed
upływem
1
miesiąca
art. 73 prawa o asc
transkrypcja
aktów
stanu cywilnego
art. 36 prawa o asc
uzupełnienie
aktów
stanu cywilnego
Art. 28 prawa o asc

2006

2007

2008

2009

2010

5

1

-

-

1

6

2

7

10

6

3

10

5

12

6
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sprostowanie
oczywistego
błędu
pisarskiego w aktach
stanu cywilnego
Zmiana
nazwisk

imion

i

10

22

16

18

4

2

–

3

2

-

Ad. 3. Zaświadczenia

ZAŚWIADCZENIA

2006

2007

2008

2009

2010

STWIERDZAJĄCE
BRAK
OKOLICZNOŚCI
WYŁĄCZAJĄCYCH
ZAWARCIE
MAŁŻEŃSTWA

51

67

83

70

63

4

-

3

2

1

O ZDOLNOŚCI
PRAWNEJ DO
ZAWARCIA
MAŁŻEŃSTWA ZA
GRANICĄ

INNE SPRAWY ZAŁATWIANE PRZEZ USC

RODZAJ
SPRAWY

ODPISY Z
AKTÓW STANU
CYWILNEGO
ODPISY AKTU
STANU
CYWILNEGO
DO EWIDENCJI
LUDNOŚĆI

2006

2007

2008

2009

2010

1133

1367

1111

1244

1064

370

250

300

292

260

POWRÓT DO
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NAZWISKA
POPRZEDNIEGO
PO
ROZWODZIE

-

1

2

3

3

JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO – „ZŁOTE GODY”

2006

2007

21PAR

2008

21 PAR

2009

23 PARY

2010

16 PAR

25 PAR

W latach 2006 – 2010 udzielono 57 ślubów cywilnych. Poza siedzibą USC nie było.
W okresie kadencji 2006-2010 sporządzono 15 testamentów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI W BIURZE DOWODÓW
OSOBISTYCH GMINY MOSZCZENICA W LATACH OD 01.01.2006 r.– DO
25.10.2010 r.
1. W Gminie Moszczenica wydano 7805 dowodów osobistych z czego z powodu:
-

wymiany ustawowej - 4452
upływu terminu ważności - 165
zniszczenia - 99
zmiany danych - 1509
utraty dowodu – kradzieży - 99
utraty dowodu – zagubienia - 293
po raz pierwszy - 1141
reklamacji - błędnych danych - 30
reklamacji – błędu jakościowego - 8
innych – 9
Lata

2006

2007

2008

2009

Do
25.10.2010

1628

3105

1781

768

523

Przyczyna
wymiany

Ogółem
Wymiana
ustawowa

919

2449

1075

8

1

Upływ terminu

43

41

29

32

20
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ważności
Zniszczenie

20

14

23

17

25

Zmiana danych

361

283

278

379

208

Utrata dowodu –
kradzież

13

24

19

27

16

Utrata dowodu –
zagubienie

62

44

68

60

59

Po raz pierwszy

198

240

274

239

190

Reklamacja –
błędne dane

6

6

12

6

-

Reklamacjabłąd jakościowy

6

2

-

-

-

Inne

-

2

3

-

4

Tab. 1. Liczba wydanych dowodów osobistych w Gminie Moszczenica w latach 2006-2010 z podziałem na przyczyny.

2. W Gminie Moszczenica unieważniono 7387 dowodów osobistych z czego z powodu:
-

utraty dowodu - 142
zniszczenia - 106
zmiana danych – 1702
z powodu zgonu - 531
reklamacji - błędnych danych - 45
reklamacji – błędu jakościowego - 9
innych przyczyn - 8
utraty obywatelstwa – 0
przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu – 2
wymiany na podstawie art. 2 ustawy z dnia 12.09.2002 roku - 1
Lata

2006

2007

2008

2009

Do
25.10.2010

1440

2951

1646

804

546

Przyczyna
unieważnienia

Ogółem
Utrata dowodu

-

1

3

62

76

Zniszczenie

19

17

23

19

28

Zmiana danych

343

283

278

508

290

Z powodu
zgonu

45

63

138

149

136

Reklamacja –
błędne dane

6

16

18

5

-

Reklamacjabłąd jakościowy

6

3

-

-

-

Inne przyczyny

-

1

3

-

4

Utrata
obywatelstwa

-

-

-

-

-

Przekazanie
przez osobę

-

-

-

1

1
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trzecią
znalezionego
dowodu
Wymiany na
podstawie art. 2
ustawy z dnia
12.09.202 roku

-

-

-

1

-

Tab. 2. Liczba unieważnionych dowodów osobistych w Gminie Moszczenica w latach 2006-2010 z podziałem na przyczynę.

3. Odnotowano 293 zgłoszenia mieszkańców Gminy Moszczenica o utracie dowodu osobistego i
wydano tyleż samo zaświadczeń o zagubieniu bądź kradzieży dowodu osobistego.
Lata

2006

2007

2008

2009

Do
25.10.2010

38

42

72

74

67

Liczba
wydanych
zaświadczeń

Ogółem

Tab. 3. Liczba wydanych zaświadczeń i zgłoszeń o zagubieniu/kradzieży dowodów osobistych w Gminie Moszczenica
w latach 2006-2010.

4. Odnotowano 2 zgłoszenia obywateli z obcych gmin o utracie dowodu osobistego i wydano
zaświadczenia o kradzieży dowodu osobistego.
5. Biuro dowodów osobistych Gminy Moszczenica pośredniczyło w wyrobieniu
i dostarczeniu dowodów osobistych obywatelom przebywającym poza miejscem stałego
zameldowania w ilości – 165
Lata

2006

2007

2008

2009

Do
25.10.2010

Liczba spraw

Ogółem

44

47

46

12

16

Tab. 4. Liczba spraw w których UG pośredniczył w wyrobieniu dowodów osobistych w latach 2006-2010.

6. Udzielono odpowiedzi na 58 wniosków o udzielenie informacji o osobie bądź przesłano
żądany wizerunek twarzy (Komenda Policji, Prokuratura, Straż Graniczna, Ambasady RP)
Lata

2006

2007

2008

Liczba
udzielonych
informacji
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2009

Do
25.10.2010

58

Ogółem

5

3

28

13

9

Tab. 5. Liczba udzielonych informacji w latach 2006-2010 z podziałem na przyczynę.

7. Przekazano 969 kopert osobowych byłych mieszkańców gminy do innych urzędów.
Lata

2006

2007

2008

2009

Do
25.10.2010

279

351

173

92

74

Liczba
przekazanych
kopert

Ogółem

Tab. 6. Liczba przekazanych kopert dowodowych w latach 2006-2010 z podziałem na przyczynę.

8. Wystąpiono o koperty osobowe nowych mieszkańców do innych urzędów w ilości: 1284
Lata

2006

2007

2008

2009

Do
25.10.2010

Brak
rejestru

888

224

82

90

Liczba
wysłanych
żądań o koperty

Ogółem

Tab. 7. Liczba wysłanych żądań o koperty dowodowe w latach 2006-2010.

OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Prowadzone były działania z urzędu oraz na podstawie wniosków, wystąpień i interwencji w
sprawach dotyczących warunków korzystania ze środowiska oraz w sprawach już powstałego
bądź przewidywanego naruszenia stanu środowiska. W związku z powyższym podjęto
następujące działania:
− przeprowadzono kilkadziesiąt oględzin i kontroli w terenie,
− wydano decyzje, zalecenia pokontrolne oraz postanowienia w sprawie opinii dotyczącej
postępowania z odpadami.
2. Wydano 58 decyzji administracyjnych dotyczących środowiskowych uwarunkowań zgody na
realizację inwestycji.
3. corocznie wspólnie z dyrektorami szkół zorganizowano i przeprowadzono akcję
„SPRZĄTANIE ŚWIATA”, w której uczestniczyło ok. 1500 uczniów z 8 szkół.
4. zorganizowana została bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
i
elektronicznego.
5. Wysłano 2 200 wezwań do przedstawienia zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych.
6. Wydano 5 zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych i
transportu nieczystości ciekłych.
7. Podjęto uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
wydanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych.
8. Podejmowano uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania
odpadów z nieruchomości.
i
9. W związku z przeznaczeniem środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
Gospodarki Wodnej na realizację szczególnie ważnych zadań mających znaczenie dla
środowiska – zorganizowano zbiórkę wyrobów zawierających azbest ponosząc koszty:
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w 2008r. – 44 648,52 zł
w 2009r. - 38 314,68 zł
Ponadto w 2007r. dofinansowano budowę sieci kanalizacji - w Moszczenicy przy ul.
Dworcowej. Kwota dofinansowania: 91.297,07 zł.
Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowano
również:
− coroczną akcję ”sprzątanie świata”,
− edukację ekologiczną,
− kolonie dla dzieci,
− konserwację rowów melioracyjnych,
− zakup drzew i krzewów.
10. Systematycznie likwidowano dzikie wysypiska śmieci.
11. W 2010r. naprawiono groblę przy rzece Moszczance.
12. W celu ochrony przed bezpańskim psami zawierano corocznie stosowne umowy
z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego w Łodzi.
13. Zakupiono i rozdano ok. 2000 znaczków rejestracyjnych dla psów.
UTRZYMANIE ZIELENI I TERENÓW ZIELONYCH W MIEŚCIE
1. Wykonano prace pielęgnacyjne na terenach zieleni gminnej:
− w parku w Moszczenicy na całym jego obszarze,
− na skwerach i innych terenach zieleni w Moszczenicy i Woli Moszczenickiej o łącznej
powierzchni ponad 2 ha (Plac Włókniarzy, Plac przy ul. Jodłowej, Plac przy ul. Piotrkowskiej,
Plac przy ul. Kosowskiej, Plac przy ul. Lipowej, Plac przy stawie młyńskim)
− w zieleńcach na przyulicznym obszarze ponad 1 ha.
2. Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew przyulicznych
w Moszczenicy ul. Kosowska
oraz w zabytkowym parku..
3. Splantowano teren przy rzece Moszczance wokół stadionu sportowego GLKS Włókniarz oraz
stadionu „Orlik”.
4. Usunięto 33 szt. drzew (wiatrołomy, drzewa w złym stanie zdrowotnym, uschnięte lub
zagrażające bezpieczeństwu) w zabytkowym parku w Moszczenicy.
5. W 2008r. usunięto gniazda wron w zabytkowym parku w Moszczenicy.
6. Miejsca pamięci narodowej i cmentarze:
- sprawowano nadzór nad utrzymaniem grobów wojennych i Miejsc Pamięci Narodowej.
7. W latach 2007-2010 wydano decyzje na wycinkę drzew:
- 213 decyzji dla osób fizycznych,
- 70 decyzji dla instytucji publicznych.
8. Dokonano nasadzeń drzew:
− 2007r. – 250 szt. (jesion, klon, jarzębina) w Babach, Srocku, Moszczenicy i Jarostach,
− 2009r. – 114 szt. w Moszczenicy, Babach, w parku w Moszczenicy.
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
1. Podano do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej, na tablicy
ogłoszeń oraz w formie okólników następujące informacje:
− zawiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii o wykładaniu z samolotów szczepionki
przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących,
− komunikaty Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin sygnalizujące
o pojawieniu się chorób i szkodników roślin uprawnych oraz zwalczania chwastów,
− zawiadomienia Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi dotyczące badań gleb,
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2.
3.

4.
5.
6.

− informację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o okresach przyjmowania
wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych ,
− informacje Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego dotyczące procedur postępowania przy
szacowaniu szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną.
Dla potrzeb Urzędu Statystycznego:
− przeprowadzono Powszechny Spis Rolny 2010
Przeprowadzono lustracje, kontrole i przeglądy na terenie gminy w zakresie występowania
szkód klęskowych. Na okoliczność klęski suszy w 2008r. sporządzono protokoły szacunku strat
w 290 gospodarstwach rolnych.
Organizowano cykliczne spotkania z sołtysami, na których omawiano sprawy bieżące,
odbywały się szkolenia przeprowadzane przez przedstawicieli ODR, KRUS, ARiMR.
Corocznie zawierano umowy ze specjalistyczną firmą na odbiór padłych zwierząt z terenu
gminy Moszczenica.
Corocznie organizowano pomoc dla rolników przy wypełnianiu wniosków o dopłaty
obszarowe.

POZWOLENIA WODNO – PRAWNE
1. W kwietniu 2007r. Gmina Moszczenica otrzymała pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie
do ziemi ścieków bytowych z terenu Szkoły Podstawowej w Babach oczyszczonych w
biologicznej oczyszczalni ścieków typu NEBRASKA.
2. W październiku 2008r. Gmina Moszczenica otrzymała pozwolenie wodno-prawne na
wykonanie wylotów ściekowych, odbudowy rowu (cieku spod Kosowa) oraz wprowadzanie do
niego ścieków z terenu istniejącej szkoły oraz projektowanej hali sportowej.
3. W sierpniu 2009r. Gmina Moszczenica otrzymała pozwolenie wodno-prawne na wykonanie
wylotu ściekowego na wprowadzanie podczyszczonych wód opadowo-roztopowych
pochodzących z utwardzonej powierzchni parkingu i ciągów komunikacyjnych obiektu
sportowego ‘MOJE BOISKO-ORLIK 2012’.
4. W październiku 2010r. Gmina Moszczenica otrzymała pozwolenie wodno-prawne na
wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w związku z przebudową ul.
Głównej w Rakowie.
5. W 2009r. wykonano badania ścieków w zakresie wskaźników określonych decyzjami w
sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego dla oczyszczalni ścieków przy Szkole
Podstawowej w Srocku i Szkole Podstawowej w Babach, oczyszczonych ścieków deszczowych
z ul. Łódzkiej w Gajkowicach, oczyszczonych ścieków deszczowych z terenu Szkoły
Podstawowej w Moszczenicy.
Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA MIENIEM
W latach 2006 -2010 na bieżąco zawierane były umowy dzierżawy. Zawarto 39 umów dzierżaw na
grunty gminy, w tym:
− pod kioski – 1
− ogródki warzywne – 11
− grunty rolne, łąki – 14
− inne – 12
Renta planistyczna
Wydano 67 decyzji określających opłatę.
Wystawiono 14 tytułów wykonawczych.
Ogółem do budżetu gminy w latach 2007 – 2010 wpłynęło:
- 208.700,07 zł z tytułu należności głównej
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- 6.792,09 zł z tytułu odsetek
- 167,10 zł z tytułu kosztów upomienia.

EDUKACJA NA TERENIE GMINY MOSZCZENICA W OKRESIE 2007-2010
Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań
własnych gminy – o czym mówi art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, natomiast z ustawy o
systemie oświaty:
1. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i
gimnazjów.
2. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków
rzeczowych i finansowych dla działalności.
3. Zabezpieczenia kadry pracowniczej ,w tym administracyjno-obsługowej.
4. Kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
5. Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce.
Z ustawy - Karta Nauczyciela:
1. Stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli.
2. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
Strategia edukacyjna
Polega ona na inspirowaniu i realizowaniu zadań dających wsparcie na rzecz procesu
dydaktycznego i szkolnych programów wychowawczych.
I tak:
1. Gmina Moszczenica jest organem prowadzącym dla 7 publicznych szkół, w tym jednego
zespołu, tj.:
- Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy przy ul. Piotrkowskiej 13,
- Zespołu Szkół w Srocku, w skład którego wchodzi Gimnazjum i Szkoła Podstawowa,
- Szkoły Podstawowej w Moszczenicy ul. Dworcowa 9,
- Szkoły Podstawowej w Babach,
- Szkoły Podstawowej w Gazomi,
- Szkoły Podstawowej w Jarostach,
- Szkoły Podstawowej w Rękoraju
Z dniem 31 sierpnia 2007 roku uchwałą Nr X/58/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku zlikwidowana
została Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosowie.
2. W związku z powyższym Uchwałą Nr XVI/103/07 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17
października 2007 roku zmieni ono uchwałę Nr XXXVII/229/2005 w sprawie planu sieci oraz
granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Moszczenica w
taki sposób, że granice obwodu szkoły w Kosowie dopisane zostały do nazwy i siedziby Szkoły
Podstawowej w Moszczenicy ul. Dworcowa 9.
3. W ramach realizacji art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty od 2005 roku dotujemy
działalność Przedszkola Niepublicznego „KRASNAL” w Moszczenicy ul. Cmentarna 1, z
Oddziałem Zamiejscowym w Srocku na podstawie uchwały Nr XXV/150/2004 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznego przedszkola. W chwili obecnej przedszkole prowadzone jest przez Panią Ewę
Marcińczak.
4. Zapewniono odpowiednie warunki do działania tych placówek oświatowych poprzez:
- bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,
- obsługę administracyjną , finansową i organizacyjną wszystkim szkołom,
- zabezpieczono szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów
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nauczania wychowania, doposażono w książki dydaktyczne, popularnonaukowe, historyczne i
lektury biblioteki szkolne.
W ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół
podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła” oraz z
rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III
szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w roku 2009 wszystkie
szkoły podstawowe z terenu naszej Gminy otrzymały dofinansowanie po 6.000 zł tj. w
maksymalnej wysokości przewidzianej tym programem na zakup konkretnych pomocy
dydaktycznych. Poprzez udział w tym programie szkoły pozyskały dodatkowo wyposażone
pomieszczenia do nauki i wychowania.
5. Sprawowany jest nadzór nad prawidłowym prowadzeniem działalności finansowej w szkołach.
W okresie 2006-2010 przeprowadzono 8 wewnętrznych kontroli w tym zakresie.
6. W ramach otrzymywanych dotacji wypłacano pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianego pracownika w zależności od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w
celu przygotowania zawodowego. Ustawa o systemie oświaty przewiduje dofinansowanie w
następujących kwotach:
- przy okresie kształcenia wynoszącym 24 m-ce - 4.587 zł
- przy okresie kształcenia wynoszącym 36 m-cy - 7.645 zł
- w przypadku przyuczania do wykonywania określonej pracy, gdzie nauka może trwać nie dłużej
jak 22 miesiące - 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Wszystkie te kwoty podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych,
zgodnie z art. 70b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, który obecnie wynosi 105, 7 % i nie
zmienił się od 2006 roku. W omawianym okresie z dofinansowania skorzystało 42 pracodawców
na kwotę 257.633, 43 zł.
7. W szkołach w ramach imprez o charakterze kulturalno – oświatowym i sportowym brały udział
lub organizowały takie przedsięwzięcia, jak:
- konkursy piosenki dziecięcej,
- konkursy piosenek angielskich,
- konkursy piosenki żołnierskiej i patriotycznej,
- konkursy matematyczne, ortograficzne, ekologiczne
- przeglądy szkolnych przedstawień teatralnych,
- gminne przeglądy dorobku kulturowego,
- gminne przeglądy zespołów muzycznych
- imprezy środowiskowe typu jasełka , bale karnawałowe, festyny rodzinne itp.
- zawody sportowe w piłkę nożną, ręczną, w tenisa stołowego, w bilard, w unihokeja i w wielu
innych.
8. Nadzorowane są zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkołach w różnych kołach
zainteresowań, takich jak: polonistyczne, matematyczne informatyczne, muzyczne, językowe,
plastyczne, teatralne, kaligraficzne czy misyjne oraz w wielu innych.
W ramach projektu unijnego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , 1 szkoła skorzystała, a 4
korzystają nadal ze środków tego programu w różnych projektach przygotowanych przez te
szkoły. Szkoły, które zrealizowały lub realizują jeszcze projekty w ramach POKL to:
1. Szkoła Podstawowa w Rękoraju – Letnia integracja dzieci wiejskich
w okresie 1.05.2008-31.08.2009 na kwotę 189.344, 00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Jarostach – Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do
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wiedzy
w okresie 1.09.2009 – 31.12.2011 na kwotę 14.000 zł
3. Szkoła Podstawowa w Babach – Program likwidacji różnic edukacyjnych i społecznych wśród
uczniów Szkoły Podstawowej w Babach – „ Dzisiaj my – Wam, kiedyś Wy –nam”
w okresie 1.09.2009 – 31.08.2011 na kwotę 837.481, 00 zł
4. Zespół Szkół w Srocku – Program zindywidualizowanych zajęć wyrównawczych,
specjalistycznych i pozalekcyjnych dla uczni ów Zespołu Szkół w Srocku –„Pracuję na sukces”
w okresie 1.09.2009 – 31.08.2011 na kwotę 891.137, 00 zł
5. Gimnazjum im. ST. Małachowskiego w Moszczenicy - Program zindywidualizowanych zajęć
pozalekcyjnych dla uczniów Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy
finansowany prze Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego –
„Równajmy do najlepszych”
w okresie 1.09.2009 – 31.08.2011 na kwotę 962.010, 00 zł.
Łącznie szkoły wykorzystają środków z funduszy unijnych na kwotę 2.893.972, 00 zł.
9. W ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) wszystkie
szkoły z terenu naszej Gminy przystąpiły do projektu pn. PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA
SZKÓŁ
2006
I INTERNETOWE CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W
BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH - WYPOSAŻENIE BIBLIOTEK
SZKOLNYCH 2007. Wszystkie szkoły otrzymały pracownie komputerowe i centra multimedialne
do bibliotek szkolnych.
10. Gmina korzystała również ze środków 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej ,
które pozyskiwała na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowe pomieszczenia do
nauki, które szkoły w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystywanych
przeznaczały na cele dydaktyczne.
11. Planowano, opiniowano i później dokonywano odbioru technicznego po wszelkich pracach
remontowych wykonywanych w szkołach.
12. Opracowano i wdrożono w życie zasady rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, zasady udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego
wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom oraz ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin dla nauczycieli realizujących obowiązki ze stanowisk o różnym pensum Uchwałą Rady
Gminy Nr XXIX/203/2008 z dnia 16 października 2008 r. oraz doprecyzowano regulamin
wynagradzania nauczycieli oraz regulamin przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
uchwałą Rady Gminy Moszczenica Nr XXXIX/285/09 z dnia 24 czerwca 2009r. Natomiast
Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/194/08 z dnia 17 września 2008 roku odnowiono akty
założycielskie wszystkim szkołom podstawowym i gimnazjum na terenie Gminy Moszczenica.
13. Zapewniono bezpłatny dowóz dzieci do wszystkich szkół na terenie Gminy, który
organizowano w ramach przetargu nieograniczonego na tego typu usługę . Średnio dowozem
objętych było ok.560 dzieci w roku szkolnym, a wydatki związane z jego realizacją wyniosły:
2007 288. 415, 81
2008 297. 923, 64
2009 303. 470, 97
do VI 2010 160. 955, 91
--------------------------------------------------1.050. 766, 33 zl
Łącznie
WERSJA ROBOCZA

64

Podpisywane były również indywidualne umowy z rodzicami na przewóz dzieci
niepełnosprawnych w celu realizacji przez nie obowiązku szkolnego. Średnio w roku było
zawartych 7 umów, w tym umowa z Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „SZANSA” w
Piotrkowie Tryb., które we własnym zakresie przywoziło i odwoziło dzieci z naszego terenu do
swojego ośrodka. Wydatki związane z tego typu dowozem kształtowały się następująco :
2007 37.869, 40
2008 41.368, 71
2009 50.906, 43
do VI 2010 41.957, 71
---------------------------------------172.102, 25
Łącznie w okresie 2007- do VI 2010 na zabezpieczenie dowozu dzieci do szkół i realizację przez
nich obowiązku szkolnego Gmina wydała 1.222.868, 58 zł.
14. Wypłacano stypendia i zasiłki szkolne uczniom w ramach udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na naszym terenie , o czym stanowi uchwała
nr XXXVI/218/2005 z dnia 15.06.2005 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moszczenica
oraz uchwały wprowadzające zmiany do w/w uchwały: nr XII/78/07 z dnia 28.06.2007r . i Nr
XXXVII/269/09 z dnia 22.04.2009r.
W omawianym okresie tj. od 2007 od VI 2010 roku stypendia otrzymało łącznie 1684 dzieci , a
jednorazową pomoc z tytułu zdarzenia losowego w formie zasiłku szkolnego otrzymało 323 dzieci.
15. Realizowane są zadania wynikające z rozporządzenia w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego (tzw. kl. O) oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
obowiązujące od roku szkolnego 2009/2010 w oddziałach O i w pierwszej klasie szkoły
podstawowej oraz z rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych. Nowa podstawa programowa dopuszcza objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci 6letnie, za zgodą rodziców i opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej. W naszej gminie 16
dzieci 6-letnich uczęszcza do klasy I. Reszta realizuje obowiązkowe przygotowanie w oddziałach
„O” przy szkołach podstawowych.. W chwili obecnej do zerówek uczęszcza 164 dzieci.
Zgodnie z nowa podstawą programową każde dziecko 5-letnie od roku szkolnego 2009/2010 ma
prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale
przedszkolnym przy szkole podstawowej. W chwili obecnej 5-latków w oddziałach zerowych w
całej gminie jest ok. 50.
ZMIANY PRAWNE ,STRUKTURALNE I ORGANIZACYJNE W OŚWIACIE
1. Zgodnie z art. 9g ustawy- Karta Nauczyciela w okresie 2007-2010 Gmina jako organ prowadzący
przeprowadził egzaminy i wydał 17 aktów mianowania na nauczyciela mianowanego oraz ustalono
okresy stażu i przeprowadzono egzamin kwalifikacyjny dla 16 nauczycieli kontraktowych . Status
nauczyciela dyplomowanego otrzymało 27 pedagogów.
2. Przeprowadzono 2 konkursy na stanowisko dyrektora szkoły : Szkoły Podstawowej w Jarostach
w roku 2007 i Zespołu Szkół w Srocku w roku 2009.
3. Przeprowadzono analizę zatrudnienia administracji i obsługi we wszystkich szkołach w związku
z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. We
wszystkich szkołach opracowani i wprowadzono Regulaminy wynagradzania dla pracowników nie
będących nauczycielami.
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4. Sukcesywnie modernizowano i doposażano podległe placówki szkolne I tak :
Szkoła Podstawowa w Rękoraju
2007 - zakupiono projektor wraz z oprzyrządowaniem za kwotę 4.528, 40 zł
2008 - doposażono kuchnię szkolną w maszynkę elektryczną do mięsa za 3.600 zl
2008/2009 – przeprowadzono inwestycję w postaci modernizacji stołówki szkolnej
351.546, 58 zł.
Stanowi to wydatek na kwotę 359.674, 98 zł

na kwotę

Szkoła Podstawowa w Moszczenicy
2007 - zakupiono odśnieżarkę spalinową za kwotę 4.250 zł
2009 - rozpoczęto duże zadanie inwestycyjne pn. „Budowa gminno – szkolnej hali sportowej wraz
z zapleczem w Moszczenicy ul. Spacerowa”. W roku 2009 - 175.393, 47 zł wydano na mapy,
opracowanie koncepcji, wiercenia geotechniczne, ekspertyzy geologiczne, opracowania
dokumentacji technicznej hali i zagospodarowania terenu wokół hali.
Stanowi to wydatek na kwotę 179.643, 47 zł.
Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy
2007 - zainstalowano system alarmowy telewizji użytkowej CCTV na kwotę 34.379, 60
Szkoła Podstawowa w Babach
2009 - zmodernizowano i ocieplono dach budynku szkoły na kwotę 41.480, 00 zł.
Szkoła Podstawowa w Jarostach
2009- zapłacono na I i II etap projektu budowy Szkoły Podstawowej w Jarostach wraz z halą
sportową i planami zagospodarowania terenu wokół szkoły w kwocie 96.740, 00 zł
Zespół Szkół w Srocku
2008 – zakupiono kocioł miałowo – węglowy do szkolnej kotłowni za sumę 25.315, 00 zł.
Łącznie na powyższe wydatkowano kwotę w wysokości 737.232, 45 zł.
DANE STATYSTYCZNE ORAZ KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH
Przedszkola – oddziały przedszkolne
Na terenie Gminy pracuje 9 oddziałów przedszkolnych, tzw. klas „O” przy szkołach
podstawowych. W chwili obecnej do klas „O” uczęszcza średniorocznie ok. 176 dzieci. Miesięczny
koszt pobytu 1 ucznia kształtował się następująco przy poniższych wydatkach w poszczególnych
latach :
- 2007 - 402.403, 06 zł
- koszt 1 dziecka
- 190, 53 zł
- 2008 - 488.714, 57 zł
„
- 231, 40 zł
- 2009 - 530.549, 65 zł
„
- 251, 21 zł
- 2010 (30.09.) – 390.625, 89 zł „
- 184, 96 zł
Zatrudnionych jest 9 pracowników pedagogicznych uczących w tych oddziałach.
Szkoły podstawowe i gimnazja
Na podstawową działalność 6 szkół podstawowych i 2 gimnazjów w okresie
30.09.2010r. przeznaczono środki w wysokości 40.456.163, 59 zł, w tym :
- 2007 - 9.508.824, 56
( w tym na gimnazja – 2.392.024, 58 )
- 2008 - 10.586.254, 46
( w tym gimnazja
- 2.645.422, 74)
- 2009 - 11.543.712, 12 ( w tym na gimnazja - 2.932.659, 97)
- 2010 (do 30.09.) – 8.817.372, 45 ( w tym na gimnazja - 2.314.930, 61)
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Na szkoły podstawowe przeznaczono środki w łącznej kwocie 30.171.125, 69 zł.
Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia w szkole podstawowej wyniósł 2.514, 26 zl przy 1000
uczniach uczęszczających średnio w roku szkolnym do szkól na naszym terenie w latach 2007 –
2010. Zatrudnionych jest 122 nauczycieli i 56 pracowników obsługi i administracyjno –
biurowych, którzy również obsługują wszystkie oddziały przedszkolne.

Na podstawowa działalność dwóch gimnazjów ( w Moszczenicy i w Srocku) wydatkowano
10.285.037, 90 zł.
1863, 23 złotych. Do
Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w gimnazjum wynosi
gimnazjów uczęszczało średnio 460 uczniów. Zatrudnionych jest 51 nauczycieli i 18 pracowników
obsługi(( w tym woźne, kucharki pomoce kucharek, konserwatorzy ,palacze i pracownicy
administracyjno-biurowi).
Placówki niepubliczne
Na terenie Gminy działa jedno przedszkole niepubliczne z oddziałem zamiejscowym w Srocku
prowadzone przez Panią Ewę Marcińczak, którego siedziba znajduje się przy ul. Cmentarnej 1 w
Moszczenicy. Przedszkole działa od 1992 roku i wpisane jest do ewidencji placówek
niepublicznych od dnia 22.12.2005r. pod poz. 1. Czynne jest od godz. 6.30 do 16.00. W
przedszkolu funkcjonują 4 oddziały (łącznie ok. 100 dzieci).
Zatrudnione są 4 osoby- nauczyciele na pełnych etatach, 5 osób obsługi ( pomoc nauczyciela,
opiekunka, sprzątaczka, kucharka i pomoc kucharki) oraz 3 na umowy zlecenie: pielęgniarka,
logopeda i konserwator.
Gospodarka finansowa przedszkola to opłaty uiszczane przez rodziców i dotacje udzielane przez
gminę zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, która określa zasady przyznawania
takich dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość przyznawanych dotacji na jedno
dziecko w poszczególnych latach kształtuje się następująco:
- 2007 298, 00 zł
- 2008 - 320, 00 zł
- 2009 - 380, 00 zł
- 2010 - 360, 68 zł
Realizacja pozostałych zadań oświatowych
Samorząd gminny chętnie wspomaga działalność szkół w różnych zakresach . Ma to
odzwierciedlenie w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych w ramach kół zainteresowań
.Większość tych kół prowadzonych jest przez nauczycieli w ramach godzin pozalekcyjnych
społecznych. Z budżetu szkół opłacane są tylko niektóre zajęcia w SKS-ach, w kołach
informatycznych , plastycznych i ekologicznych. Jako Wójt staram się pomagać w formie
dofinansowań w organizacji wypoczynku letniego i zimowego w ramach obozów, kolonii i bardzo
popularnych tzw. zielonych szkół. Dofinansowania te najczęściej realizowane były z funduszy
GKRPA w Moszczenicy. I tak:
w roku 2007 - 8 szkół skorzystało z dofinansowania dla 292 uczniów na kwotę 36.070 zł,
w roku 2008 - 8 szkół dla 365 dzieci na kwotę 28.900 zł,
w 2009 - 2 szkoły dla 73 dzieci na kwotę 2.000 zł.
w 2010 – 2 szkoły dla 15 dzieci na kwotę 1.000 zł.
Łącznie z dofinansowania skorzystało 745 dzieci na kwotę 67.970 zł.
Ponadto dzieci brały udział w wielu wycieczkach turystyczno-krajoznawczych organizowanych
przez szkoły, które w całości opłacali rodzice.
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Dzieci uczęszczające do naszych szkól są bardzo zdolne i utalentowane. Biorą udział w licznych
konkursach o bardzo różnej tematyce i wielu turniejach i zawodach sportowych.
Zdobywają nagrody i wyróżnienia. Najbardziej cenne są te zdobyte na szczeblu międzynarodowym
i ogólnopolskim. I tak np. Jakub Sima- uczeń Gimnazjum w Moszczenicy zajął 7 miejsce w kraju
w Międzynarodowym Konkursie Przedmiotowym
„Olimpus” i 1 miejsce w kraju w
Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym „Panda”. Jeszcze 5-cioro uczniów z tego gimnazjum
znalazło się w ścisłej 10 tego konkursu (Kaźmierczak Marika-3, Sokół Alicja -5, Galia Paulina-5 ,
zespół Sobczyk Anna, Kwiatkowska Kamila, Ożarek Justyna, Szklarek Szymon -7 i Świątek Joanna
-9),
W 2008 roku 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Moszczenicy otrzymało wyróżnienia w
Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, który zorganizował Uniwersytet w
Toruniu. Ilość konkursów, w których brały udział uczniowie z naszej gminy jest tak duża, że nie
jestem w stanie wyczytać wszystkie osiągnięcia. Zaprezentuję tylko naprawdę kilka, gdyż
przeczytanie wszystkich osiągnięć z omawianego okresu zajęłoby co najmniej dodatkową godzinę.
Są to: 2 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Biologicznej uczniów gimnazjum Justyny
Niewiadomskiej, 1 miejsce Dawida Króla w Ogólnopolskim Konkursie „Parki Krajobrazowe w
Polsce”, 2 miejsce Ewy Nowackiej w Ogólnopolskiej Olimpiadzie PCK „ Promocja zdrowego
stylu życia”, 1 miejsce w rejonie Justyny Bąbol w VIII Ogólnopolskim Konkursie „Poznajemy
Parki Krajobrazowe Polski”, czy 3 miejsce Kasi Biesagi w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki w
Warszawie w 2008 r.
Także w sporcie możemy z całą pewnością powiedzieć, że mamy bardzo zdolną i wysportowaną
młodzież. Do tych najbardziej znaczących wpisał się Zespól Szkół w Srocku , gdzie uczniowie
gimnazjum zdobyli brązowy medal w indywidualnych Mistrzostwach Polski w bilardzie, V
miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Bilardzie czy III miejsce w międzypowiatowej
halowej piłce nożnej chłopców. Uczniowski Klub Sportowy ze SP w Rękoraju w roku 2009 zajął II
miejsce i srebrny medal w XI Mistrzostwach Polski UKS-ów w bilardzie i III miejsce i brązowy
medal na tych samych zawodach w roku 2010. Natomiast uczniowie Gimnazjum w Moszczenicy
zajęli I miejsce jako drużyna w Turnieju Krajowym „ Piłkarska Kadra Czeka” a drużyny dziewcząt
i chłopców zajmują II miejsca w Lidze Lekkoatletycznej.
To tylko niektóre osiągnięcia, bo jest ich o wiele więcej.
Dzieci biorą udział w konkursach na różnym szczeblu: między szkolnym, gminnym, powiatowym ,
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Świadczy to o dużej pracy włożonej przez
nauczycieli w przygotowania do tych konkursów, czy to przedmiotowe, czy plastyczne, czy
językowe, czy biblijne, muzyczne, teatralne piosenki, wiedzy pożarniczej czy z wiedzy
ekologicznej. Znajomość tak różnorodnych tematów pozwala mieć nadzieję, że zostanie ona
wykorzystana niejednokrotnie w takich właśnie konkursach , a jej zasób zauważony i doceniony
przyznanymi nagrodami, sławiąc tym samym nasze szkoły.
Na tą chwilę wszystkie nasze szkoły posiadają pracownie komputerowe i pracownie multimedialne
zainstalowane w bibliotekach szkolnych. Na wszystkie te pracownie środki finansowe pozyskano z
funduszy unijnych.
Gmina rokrocznie przekazuje środki finansowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla
nauczycieli i nauczycieli emerytowanych, na realizację którego przekazywała następujące kwoty:
2007 73.457, 00` zł
2008 80.760, 00 zł
2009 82.698, 00 zł
2010 88.752, 55 zł
Dało to łączną kwotę 325.667, 55 zł.
Także rokrocznie Gmina przekazuje środki finansowe na nagrody dla dyrektorów, nauczycieli i
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pracowników obsługi w następujących wysokościach:
2007 - dla nauczycieli
- 24.621, 00 zł
dla obsługi
- 15.509, 00 zł
2008 - dla nauczycieli
dla obsługi

-

47.866, 60 zł
12.896, 00 zł

2009 - dla nauczycieli
dla obsługi

-

52.100, 00 zł
19.400, 00 z

Ogółem na nagrody dla nauczycieli przeznaczono kwotę 124.587, 00 zł, a dla pracowników
obsługi kwotę 47.805, 00 zł. co daje łącznie sumę 172.392, 00 zł.

Podsumowanie kadencji 2006 – 2010
Zarządzenia
W kadencji 2006-2010 (na dzień 09 listopada 2010 roku) wydano 347 zarządzeń w następujących
sprawach:
Lp.
1.

Temat
Zmiany w budżecie gminy

WERSJA ROBOCZA

Numer
V/1/2006, V/2/2006, V/11/2006,
V/19/2007,
V/24/2007,
V/27/2007,
V/29/2007,
V/30/2007,
V/33/2007,
V/34/2007,
V/35/2007,
V/38/2007,
V/40/2007,
V/42/2007,
V/47/2007,
V/59/2007,
V/63/2007,
V/68/2007,
V/69/2007,
V/72/2007,
V/74/2007,
V/85/2007,
V/90/2007,
V/94/2007,
V/95/2007,
V/96/2007,
V/98/2007,
V/100/2007,
V/103/2007,
V/106/2007,
V/111/2007,
V/113/2007,
V/118/2008,
V/125/2008,
V/127/2008,
V/129/2008,
V/130/2008,
V/132/2008,
V/134/2008,
V/135/2008,
V/137/2008,
V/142/2008,
V/143/2008,
V/147/2008,
V/148/2008,
V/153/2008,
V/156/2008,
V/161/2008,
V/163/2008,
V/167/2008,
V/172/2008,
V/175/2008,
V/176/2008,
V/179/2008,
V/180/2008,
V/183/2008,
V/185/2008,
V/186/2008,
V/189/2009,
V/192/2009,
V/199/2009,
V/202/2009,
V/206/2009,
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

Powołanie
Przewodniczącego
Inwentaryzacyjnej
Powołanie Zespołu Spisowego

V/208/2009,
V/213/2009,
V/216/2009,
V/223/2009,
V/225/2009,
V/226/2009,
V/231/2009,
V/234/2009,
V/242/2009,
V/244/2009,
V/245/2009,
V/246/2009,
V/248/2009,
V/254/2009,
V/255/2009,
V/257/2009,
V/262/2009,
V/263/2009,
V/264/2009,
V/267/2009,
V/268/2009,
V/271/2009,
V/272/2009,
V/276/2009,
V/279/2009,
V/280/2009,
V/283/2010,
V/285/2010,
V/286/2010,
V/289/2010,
V/292/2010,
V/293/2010,
V/296/2010,
V/297/2010,
V/302/2010,
V/306/2010,
V/307/2010,
V/308/2010,
V/310/201,
V/314/2010,
V/317/2010,
V/318/2010,
V/324/2010,
V/326/2010,
V/327/2010,
V/330/2010,
V/335/2010,
V/336/2010,
V/337/2010,
V/340/2010,
V/342/2010, V/345/2010
Komisji V/3/2006

V/4/2006,
V/88/2007,
V/184/2008, V/269/2009
Przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej w V/5/2006,
V/184/2008,
Urzędzie Gminy w Moszczenicy
V/269/2009
Powołanie Komisji Przetargowej/stałej Komisji V/6/2006, V/7/2006, V/10/2006,
Przetargowej/zmiany
V/21/2007,
V/31/2007,
V/39/2007,
V/89/2007,
V/145/2008,
V/160/2008,
V/165/2008,
V/328/2010,
V/347/2010
Powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania V/8/2006, V/197/2009,
Problemów Alkoholowych/zmiany
Powołanie
Dyrektora
Gminnej
Biblioteki
Publicznej w Moszczenicy
Ustalenie Zakładowego Planu Kont dla budżetu V/12/2006,
V/114/2007,
Gminy
Moszczenica
oraz
jednostek V/150/2008, V/171/2008,
budżetowych/zmiana
Ustalenie stałych zaliczek dla pracowników V/13/2007
jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica
Zwołanie zebrań wiejskich i wyznaczenie V/14/2007, V/18/2007
Przewodniczących zebrań dla wyborów organów
sołectw Gminy Moszczenica na kadencję 2007 –
2010 + zmiana
Ustalenie układu wykonawczego budżetu gminy na V/15/2007,
V/116/2008,
WERSJA ROBOCZA
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12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

rok 2007, 2008, 2009
Ustalenie stałych zaliczek dla dyrektorów szkół z
terenu Gminy Moszczenica
Powołanie składu Gminnej Komisji ds. szacowania
szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych
klęską żywiołową i opiniowania wniosków
dotyczących likwidacji skutków tych klęsk
Tryb zamawiania, używania, przechowywania,
ewidencji i likwidacji pieczęci i pieczątek w
Urzędzie Gminy w Moszczenicy
Zmiana w składzie gminnej komisji urbanistycznoarchitektonicznej
Powołanie stałej Komisji Przetargowej ds.
sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie
komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzenia
regulaminu dokonywania przetargów na sprzedaż
tych nieruchomości/zmiany
Powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Kosowie
Powołanie
komisji
do
przeprowadzenia
archiwizacji dokumentów z wyborów do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz
bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 12
listopada 2006 roku/z wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej
Polskiej
i
do
Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Wprowadzenie Instrukcji ewidencji i poboru
podatków i opłat w Urzędzie Gminy w
Moszczenicy
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Jarostach/Dyrektora
Zespołu Szkół w Srocku
Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędu
Gminy w Moszczenicy/zmiany

V/187/2009
V/16/2007,
V/79/2007,
V/91/2007,
V/17/2006,
V/44/2007,
V/119/2008, V/146/2008,

V/20/2007

V/22/2007, V/288/2010
V/23/2007,
V/155/2008

V/133/2008,

V/25/2007
V/26/2007,
V/126/2008,
V/259/2009, V/331/2010

V/28/2007

V/32/2007, V/196/2009

V/36/2007,
V/46/2007,
V/170/2008,
V/249/2009,
V/344/2010
Powołanie
komisji
konkursowej
dla V/37/2007, V/201/2009
przeprowadzenia postępowania konkursowego w
celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Jarostach/Dyrektora Zespołu Szkół
w Srocku
Nadanie regulaminu przeprowadzania okresowej V/41/2007
oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego
w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
Zatwierdzenie
Regulaminu
Organizacyjnego V/43/2007,
V/122/2008,
V/198/2009,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w V/157/2008,
Moszczenicy/zmiany
V/233/2009
Ustalenie i stosowanie norm zużycia paliw V/45/2007, V/102/2007
płynnych eksploatacji pojazdów Urzędu Gminy w
Moszczenicy/zmiany
Powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli V/48/2007,
V/243/2009,
ubiegających się o awans zawodowy na stopień V/321/2010
WERSJA ROBOCZA
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27.
28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.

nauczyciela mianowanego
Ustalenie przydziału herbaty dla pracowników
Urzędu Gminy w Moszczenicy
Ustalenie stawki za 1 km przebiegu przy zwrocie
kosztów przejazdu w podróży służbowej
samochodem osobowym niebędącym własnością
pracodawcy/członków
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Powołanie składu Komisji do Odbioru Inwestycji

V/49/2007
V/50/2007,
V/92/2007,
V/140/2008,
V/159/2008

V/62/2007,
V/139/2008,
V/154/2008,

V/51/2007,
V/52/2007,
V/64/2007,
V/65/2007,
V/70/2007,
V/71/2007,
V/99/2007,
V/105/2007,
V/109/2007,
V/112/2007,
V/138/2008,
V/141/2008,
V/152/2008,
V/164/2008,
V/209/2009,
V/214/2009,
V/215/2009,
V/217/2009,
V/218/2009,
V/219/2009,
V/224/2009,
V/227/2009,
V/273/2009,
V/274/2009,
V/277/2009,
V/278/2009,
V/294/2010,
V/295/2010,
V/298/2010,
V/305/2010,
V/319/2010,
V/320/2010,
V/323/2010
Przydzielenie pracownikom Urzędu Gminy w V/53/2007
Moszczenicy odzieży roboczej i obuwia roboczego,
środków ochrony indywidualnej i środków
czystości
Określenie wzoru wniosku o udzielenie pomocy V/54/2007
materialnej o charakterze socjalnym
Ustalenie kosztów okularów korygujących wzrok V/55/2007
przysługujących pracownikom Urzędu Gminy w
Moszczenicy
Ustalenie terminu składania wniosków na V/56/2007
dofinansowanie dzieciom i uczniom zakupu
podręczników i jednolitego stroju
Powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora V/57/2007
Gminnego Ośrodka Kultury im. Jana Justyny w
Moszczenicy
Wprowadzenie zasad korzystania z telefonów V/58/2007
komórkowych do służbowych
Powierzenie
stanowiska
Dyrektora
Szkoły V/60/2007
Podstawowej w Jarostach
Wypłata nagród o charakterze szczególnym
V/61/2007
Wprowadzenie regulaminu naboru na wolne V/66/2007,
V/84/2007,
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w V/120/2008,
V/128/2008,
Moszczenicy/zmiany
V/144/2008,
V/207/2009,
V/329/2010
Wprowadzenie Regulaminu Pracy w Urzędzie V/67/2007, V/241/2009
Gminy w Moszczenicy/zmiany
Powołanie obwodowych komisji wyborczych w V/73/2007,
V/220/2009,
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41.

42.
43.

44.
45.
46.

47.

48.
49.

50.

51.

52.
53.

celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej
Polskiej
i
do
Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
21 października 2007 roku/do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca
2009
roku/zmiany/wyborów
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
20 czerwca 2010 roku
Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia
Instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie
Gminy w Moszczenicy oraz jednostkach
organizacyjnych Gminy Moszczenica
Powołanie pełnomocnika do spraw ochrony
informacji niejawnych
Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia
wspólnego Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych dla pracowników i osób uprawnionych
Urzędu Gminy w Moszczenicy, Gminnej Biblioteki
Publicznej w Moszczenicy, Gminnego Ośrodka
Kultury w Moszczenicy i Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Moszczenicy
Powołanie składu Komisji do Przejęcia Mienia
Masy Upadłości „ELKO” Sp. z o.o. w Zelowie
Powołanie składu Komisji do Przejęcia Mienia
Komunalnego – Szkoły Podstawowej w Kosowie
Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia
kontroli w zakresie realizacji obowiązków
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
Powołanie składu Komisji do rozpatrzenia
wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w
ramach programu „Uczeń na wsi ….”
Realizowanego przez PFRON
Powołanie koordynatora gminnego i operatorów
informatycznej obsługi komisji obwodowych
Powołanie składu Komisji do Przekazania Mienia
Komunalnego na potrzeby Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Moszczenicy
Zmiana zarządzenia w sprawie powołania stałej
Komisji
Inwentaryzacyjnej,
wprowadzenia
instrukcji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia
inwentaryzacji/inwentaryzacja okresowa
Powołanie
Komisji
Przetargowej
do
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia
ruchomego
Przedłożenie Radzie Gminy projektu budżetu
gminy na rok 2008, 2009, 2010
Autopoprawka do projektu budżetu na rok 2008,
2009, 2010
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V/222/2009,
V/302/2009,
V/315/2010, V/316/2010,

V/75/2007

V/76/2007
V/77/2007, V/178/2008

V/78/2007
V/80/2007
V/81/2007

V/82/2007

V/83/2007,
V/221/2009,
V/300/2009, V346/2010
V/86/2007

V/87/2007, V/108/2007

V/93/2007,
V/194/2009

V/188/2009,

V/97/2007,
V/265/2009
V/101/2007,
V/110/2007,

V/177/2008,
V/104/2007,
V/182/2008,
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54.

55.
56.

57.

58.
59.

60.

61.

62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.

V/270/2009
Określenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za V/107/2007
uczestnictwo w akcjach ratowniczych i szkoleniach
pożarniczych
Powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora V/115/2007
Zespołu Szkół w Srocku
Powołanie stałej Komisji Konkursowej ds. Pożytku V/117/2008,
V/123/2008,
Publicznego i nadania jej regulaminu działania
V/124/2008,
V/136/2008,
V/169/2008, V/291/2010
Zmiana zarządzenia w sprawie sposobu i trybu V/121/2008, V/203/2009
gospodarowania składnikami majątku ruchomego
powierzonego jednostkom organizacyjnym gminy
Dni wolne od pracy w roku 2008, 2009, 2010
V/131/2008,
V/228/2009,
V/284/2010
Wprowadzenie instrukcji określającej zasady V/149/2008,
V/235/2009,
sporządzania,
obiegu
i
kontroli
oraz V/261/2009
przechowywania i zabezpieczenia dokumentów
księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie
Gminy w Moszczenicy/zmiany
Organizacja działalności kontrolnej w Urzędzie V/151/2008
Gminy
w
Moszczenicy
i
jednostkach
organizacyjnych Gminy Moszczenica
Instrukcja gospodarki kasowej oraz ewidencji i V/158/2008
kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie
Gminy w Moszczenicy
Zmiana zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu V/162/2008
Udzielania Zamówień Publicznych
Ustalenie Regulaminu Premiowania pracowników V/166/2008, V/173/2008,
obsługi
Opracowania materiałów planistycznych do V/168/2008,
V/260/2009,
projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenicy V/341/2010
na rok 2009, 2010
Powołanie Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie V/174/2008, V/181/2008
Gminy w Moszczenicy
Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla V/190/2009
pracowników Urzędu Gminy w Moszczenicy
Wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej V/191/2009
pomocy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
Rezygnacja z prawa pierwokupu działki gruntu V/193/2009,
V/232/2009,
położonej w Kosowie/w Michałowie
V/287/2010
Ewidencja i sporządzania sprawozdań budżetowych V/195/2009
Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych
Zbycie akcji PPH „BAWMOX” S.A. w V/200/2009
Moszczenicy
Wyznaczenie pracowników do wykonywania V/204/2009
czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i
ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w
Moszczenicy
Wyznaczenie na terenie Gminy Moszczenica miejsc V/205/2009, V/339/2010
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.
83.

84.

85.

86.

komitetów wyborczych
Upoważnienie Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Rękoraju do złożenia wniosku, podpisania umowy
o dofinansowanie projektu, realizacji i rozliczenia
projektu
(POKL)/upoważnienie
Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury im. Jana Justyny w
Moszczenicy
Określenie
maksymalnego
miesięcznego
wynagrodzenia
kierowników
i
zastępców
kierowników
samorządowych
jednostek
organizacyjnych Gminy Moszczenica
Szczegółowy sposób przeprowadzania służby
przygotowawczej i organizowania egzaminu
kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w
Moszczenicy
Ustalenie terminu składania wniosku o przyznanie
pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu
podręczników
Ustalenie regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy
w Moszczenicy/zmiany
Nadanie regulaminu przeprowadzania okresowej
oceny
kwalifikacyjnej
pracowników
samorządowych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
Powołanie Komisji do spraw oceny wniosków
składanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok
2010
Upoważnienie Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Babach do reprezentowania Gminy Moszczenica i
składania oświadczeń woli związanych z realizacją
projektu
(POKL)/upoważnienia
Dyrektora
Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w
Moszczenicy/upoważnienia Dyrektora Zespołu
Szkół w Srocku
Wprowadzenie instrukcji o organizacji i zakresie
działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy w
Moszczenicy
Plan kont i zasady rachunkowości stosowanych
przy realizacji projektów w ramach POKL
Powołanie stałej Komisji do oceny wniosków o
wsparcie finansowe przedsięwzięć realizowanych
na terenie Gminy Moszczenica z zakresu sportu
kwalifikowanego
Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia
nauczycieli z terenu Gminy Moszczenica oraz
sposobu obliczenia jednorazowego dodatku
uzupełniającego
Przekazanie informacji o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków jednostkom organizacyjnym
Gminy Moszczenica
Przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę
finansową w Gminie Moszczenica dla Projektu
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V/210/2009,
V/212/2009,
V/230/2009,

V/211/2009,
V/229/2009,

V/236/2009

V/237/2009

V/238/2009

V/239/2009,
V/343/2010

V/250/2009,

V/240/2009

V/247/2009, V/338/2010

V/251/2009,
V/253/2009

V/256/2009

V/258/2009
V/266/2009

V/275/2009

V/282/2010

V/290/2010

V/252/2009,
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„Inicjatywa warunkiem rozwoju”
87. Powołanie stałej Komisji Przetargowej ds. najmu V/299/2010
nieruchomości stanowiących mienie komunalne
Gminy Moszczenica i wprowadzenia regulaminu
dokonywania przetargów na najem tych
nieruchomości
88. Powołanie stałej Komisji Przetargowej ds. V/301/2010
dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie
komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzenia
regulaminu dokonywania przetargów na dzierżawę
tych nieruchomości
89. Powołanie Lidera Gminnego dla przeprowadzenia V/304/2010
Powszechnego Spisu Rolnego 2010
90. Utworzenie Gminnego Biura Spisowego dla V/309/2010
przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego
91. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na V/311/2010
pokrycie deficytu budżetowego
92. Odwołanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w V/312/2010, V/333/2010
Moszczenicy
93. Powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora V/313/2010, V/334/2010
Szkoły Podstawowej w Moszczenicy
94. Powołanie Komisji Oceny Wniosków dla Projektu V/322/2010, V/325/2010
„Inicjatywa warunkiem rozwoju”/zmiany
95. Ustalenie terminu składania wniosków o przyznanie V/332/2010
pomocy
finansowej
uczniom
na
zakup
podręczników
RADA SPOŁECZNA PRZY GZOZ W MOSZCZENICY
Zgodnie z § 1 Uchwały Nr IV/17/2006 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2006 roku w
sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy w skład Rady Społecznej weszli:
1) Katarzyna Majda – Przewodnicząca,
2) Marian Dybała – przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,
3) Czesława Kałuzińska – członek,
4) Anna Kaźmierczak – członek,
5) Grzegorz Nowicki – członek.
W kadencji 2006 – 2010 Rada Społeczna odbyła 22 posiedzenia. Podjęto 21 uchwał,
dotyczących realizacji zadań Rady określonych w obowiązujących przepisach, tj.:
1) przyjęcie planu pracy (na rok 2007 – I/01/2007, na rok 2008 – V/05/2007, na rok 2009 –
XIV/13/2009, na rok 2010 – XIX/17/2010),
2) zaopiniowanie rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w
Moszczenicy (za rok 2006 – II/02/2007, za rok 2007 – VII/08/2008, za rok 2008 –
XIV/14/2009, za rok 2009 – XX/18/2010),
3) zaopiniowanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy (na rok 2007 –
II/03/2007, na rok 2008 – VII/09/2008, na rok 2009 – XIV/15/2009, na rok 2010 –
XX/19/2010),
4) wydanie opinii dotyczącej wniosku o udzielenie dotacji na realizację programów
zdrowotnych (na rok 2007 – II/04/2007, na rok 2008 – VI/06/2008),
5) wybór Wiceprzewodniczącego Rady Społecznej (VI/07/2008),
6) zaopiniowanie planowanego uruchomienia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym
przez GZOZ w Moszczenicy (VIII/10/2008),
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7) zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego
Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy (IX/11/2008, XII/13/2008, XVI/16/2009),
8) zaopiniowanie przekształcenia Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
(XI/12/2008),
9) zatwierdzenia nowej formy planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy na rok 2010
(XXI/20/2010),
10) rozszerzenie działalności Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
(XXII/21/2010).
NADZÓR I KONTROLE
2007
1.
2.
3.
4.

Prezes Rady Ministrów – wg planu kontroli kompleksowej Województwa Łódzkiego,
Łódzki Urząd Wojewódzki – z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych,
Łódzki Urząd Wojewódzki – z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
Państwowa Inspekcja Pracy – z zakresu prawnej ochrony pracy.

2008
1. Regionalna Izba Obrachunkowa – kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień
publicznych,
2009
1. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi – powiązanie budżetów jednostek samorządu
terytorialnego z budżetem państwa w 2008 roku,
2. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi – gospodarowanie i nadzór nad zabytkami
nieruchomymi w latach 2004 – 2008,
3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Tomaszów Mazowiecki – kontrola kompleksowa.
2010
1. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi – kontrola realizacji zadań w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Zalecenie pokontrolne zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji – w miarę możliwości
finansowych Gminy.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
W związku ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie obowiązku
składania oświadczeń majątkowych wójt jest osobą dokonującą analizy oświadczeń majątkowych
zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta.
W kadencji 2006 – 2010 dokonano analizy oświadczeń:
1) na dzień odwołania z funkcji Sekretarza Gminy – 1 osoba,
2) na dzień powołania Sekretarza Gminy – 1 osoba,
3) na dzień przedłużenia powołania na stanowisku Kierownika GOPS – 1 osoba,
4) na dzień przedłużenia powołania na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej –
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1 osoba,
5) na dzień powierzenia obowiązków p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosowie –
osoba – dwukrotnie,
6) wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku (wraz z kopiami PIT) – 16 osób,
7) na dzień powołania na p.o. Dyrektora GOK – 1 osoba,
8) na dzień zakończenia pełnienia funkcji p.o. Dyrektora GOK – 1 osoba,
9) na dzień zakończenia pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarostach –
osoba,
10) na dzień powołania na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarostach – 1 osoba,
11) na dzień zakończenia pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosowie –
osoba,
12) na dzień powierzenia obowiązków p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku – 1 osoba,
13) na dzień zakończenia pełnienia p.o. Dyrektora Zespołu Szkól w Srocku – 1 osoba,
14) wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku (wraz z kopiami PIT) – 17 osób,
15) wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku (wraz z kopiami PIT) – 17 osób,
16) zakończenie starej kadencji dyrektorów szkół (2004 – 2009) – 5 osób,
17) rozpoczęcie nowej kadencji dyrektorów szkół (2009 -2014) – 5 osób,
18) wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku (wraz z kopiami PIT) – 17 osób,
19) na dzień upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z upoważnienia wójta –
osoby,
20) na dzień powierzenia obowiązków p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Moszczenicy.
Zostały one przekazane do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.
W jednym przypadku wystąpiono do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z wnioskiem
dokonanie kontroli skarbowej.

1

1

1

2

o

SPRAWY KADROWE
W latach 2006-2010 w Urzędzie Gminy na stanowiskach urzędniczych były od 33 osób do 35 osób
(w tym osoby zatrudniane na podstawie umów o zastępstwo) oraz na stanowiskach pomocniczych i
obsługi od 7 do 12 osób (w tym robotnicy gospodarczy, kierowcy samochodu osobowego, pomoc
administracyjna).
W ramach bieżącego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownicy Urzędu Gminy kierowani
byli na specjalistyczne szkolenia, kursy, konferencje itp.
Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy odbyli szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy. Pracownicy Urzędu Gminy w Moszczenicy wykonywali na bieżąco badania
wstępne, okresowe i kontrolne.

W latach 2006-2010 zostało skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb. do
prac interwencyjnych i robót publicznych organizowanych przez Urząd Gminy 165 pracowników
gospodarczych. W ramach organizowanych prac wykonywane były: prace porządkowe, zbieranie
śmieci, wykaszanie poboczy, wykaszanie rowów melioracyjnych, boisk osiedlowych, wycinanie
krzaków, utrzymanie parku, utrzymanie stadionu, malowanie barierek, ustawianie znaków,
mocowanie tablic i słupów ogłoszeniowych.
W ramach staży w latach 2006-2010 praktykę zawodową w Urzędzie Gminy zdobyło
44 absolwentów skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb. Stażyści zostali
przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie trwania stażu zapoznali się z
podstawowymi zasadami prawnymi działania Urzędu, a także zapoznali się szczegółowo z
zakresem zadań wykonywanych na przydzielonym im stanowisku merytorycznym.
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Ponadto zgodnie art. 32 pkt. 2, art. 34 § 2 pkt 2 i art. 35 § 1 Kodeksu Karnego – sąd może,
w ramach kary ograniczenia wolności, nałożyć na skazanego na tę karę obowiązek świadczenia
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w instytucji działającej na rzecz społeczności
lokalnej – w wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie. Warunki wykonywania kary statuuje
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r w sprawie podmiotów, w których
jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. W okresie kadencji
skierowania do pracy na rzecz społeczności Gminy Moszczenica otrzymało 12 skazanych. W
chwili obecnej wszyscy z skierowanych zakończyli odbywanie kary. Prace wykonywane przez
skazanych miały charakter porządkowy.
PRAKTYKANCI
W okresie od 2007 roku do 5 listopada 2010 roku w Urzędzie Gminy w Moszczenicy praktyki
odbywali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze studium oraz studenci szkół wyższych –
ogółem 54 osoby. Wykonywali swoje zadania na różnych stanowiskach merytorycznych, zgodnie z
programem praktyk.
Rok
2007
2008
2009
2010

Uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych
5
5
8
8

Słuchacze studium
0
1
1
1

Studenci szkół
wyższych
10
3
9
3

INTERPELACJE
Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy , będącego załącznikiem do Statutu Gminy
Moszczenica – interpelacje składa się na sesjach rady lub w okresie
między sesjami
w formie pisemnej na ręce przewodniczącego rady.
W okresie mijającej kadencji 2006 - 2010 do Wójta Gminy wpłynęło łącznie 18
interpelacji, w tym: w roku 2007 - 4; w roku 2008 - 6; w roku 2009 - 4 i w roku 2010
- 4.
W głównej mierze interpelacje dotyczyły: poprawy bezpieczeństwa na ulicach osiedli poprzez
założenie progów zwalniających, projektowania dróg i warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać
drogi publiczne
i ich usytuowanie,
umożliwienia
wglądu
w dokumentacje techniczne i harmonogramy prac inwestycyjnych, wypłacania wynagrodzenia
i należnych dodatków dla nauczycieli, odpowiedzialności za wyrządzone szkody materialne,
zajęcia stanowiska w sprawie dalszej działalności Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w
Moszczenicy, potrzeby inwestowania w obiekty oraz teren szkoły w Babach, warunków
budowy kurników wraz z przyległą infrastrukturą oraz budowy elektrowni wiatrowej w
Rękoraju, uwag do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Babach i Kiełczówce, udostępnienia
aktualnej koncepcji bądź projektu przebudowy węzła Raków, terminu realizacji budowy Szkoły
Podstawowej w Jarostach, wyjaśnienia sprawy kradzieży oleju opałowego na terenie szkoły w
Babach, sporządzenia kalendarium prac do projektu przebudowy ulicy Piotrkowskiej w
Moszczenicy, utworzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Babach.
WYBORY
21 października 2007r. – odbyły się przedterminowe wybory do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (podstawa prawna: ustawa z dnia 12 kwietnia
2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
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Polskiej Dz. U. z 2001r. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.);
07 czerwca 2009 r. - wybory posłów do Parlamentu Europejskiego (podstawa prawna: ustawa
z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego Dz. U. z 2004r.
Nr 25, poz. 219 z późn. zm.);
20 czerwca 2010r. (I tura) i 04 lipca 2010 r. (II tura) - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 72, poz. 467);
Do zadań Wójta we wszystkich tych wyborach należało: powołanie obwodowych komisji
wyborczych, zorganizowanie pierwszych posiedzeń tych komisji w celu ich ukonstytuowania się
oraz zapewnienie obsługi administracyjnej i warunków techniczno – materialnych niezbędnych do
pracy komisji między innymi poprzez: sporządzenie spisu wyborców, druk obwieszczeń
wyborczych i ich rozplakatowanie w terenie w terminach wynikających z kalendarza wyborczego,
dokonanie przeglądu i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia lokali wyborczych, zakup
materiałów biurowych dla potrzeb komisji wyborczych, zapewnienie transportu, łączności
telefonicznej, obsługi informatycznej, dyżurów pracowników urzędu, dostarczenie materiałów
wyborczych do lokali wyborczych, przyjęcie w depozyt materiałów wyborczych po ustaleniu
wyników głosowania.
Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów gmina
każdorazowo otrzymywała dotacje z budżetu państwa. W dotacjach tych środki przeznaczone
były przede wszystkim na: sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali
wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę komisji obwodowych, druk obwieszczeń,
zryczałtowane diety dla członków komisji, transport, łączność, koszty przejazdów. Przed
wyposażenie lokali wyborczych było uzupełniane
zgodnie z
każdymi wyborami
zapotrzebowaniami składanymi przez dyrektorów szkół, w których znajdują się siedziby
obwodowych komisji wyborczych.
DZIAŁALNOŚĆ BIURA RADY GMINY
Pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy V kadencji odbyła się w dniu 27 listopada
2006 roku. Na sesji tej radni złożyli ślubowanie. Dokonano wyboru Przewodniczącego oraz
dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Powołano również stałe komisje Rady Gminy
oraz wybrano przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz członków Komisji
Rewizyjnej.
Ogółem w bieżącej kadencji odbyło się (wg. stanu na dzień 30 października 2010 r.) 56 sesji
Rady Gminy, w tym 18 sesji nadzwyczajnych.
Rada Gminy podjęła w tym okresie ogółem 458 uchwał.
Stałe komisje Rady obradowały: Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
- 40 posiedzeń, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu - 43 posiedzenia,
Komisja
Bezpieczeństwa
Publicznego,
Ochrony
Przeciwpożarowej,
Rolnictwa
i Ochrony Środowiska - 41 posiedzeń i Komisja Rewizyjna - 30 posiedzeń.
URZĘDOWY REJESTR UMÓW
W mijającej kadencji zarejestrowano niżej wymienione ilości umów, których stroną jest
Gmina Moszczenica lub Urząd Gminy w Moszczenicy.

Rok

Ilość zarejestrowanych umów

2006
2007

84
521
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2008
2009
2010 - do dnia 9 listopada

383
449
362

Sporządził Bogusław Lech

Moszczenica, dnia 12 listopada 2010 roku
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