
Protokól Nr XXVIII/20 
z obrad XXVIII. Sesji Rady Gminy Krasocin 

odbytej w dniu 29 grudnia 2020 r. 
w zdalnym trybie obradowania 

Ad. 1. Obrady XXVIII. sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023 otworzył  
o godz. 10.05 Przewodniczący Rady Gminy Krasocin Bogdan Bukowski, informując 
o transmitowaniu obrad Rady Gminy i utrwalaniu ich za pomocą  urządzeń  rejestrujących 
obraz i dźwięk oraz o klauzuli w zakresie spełnienia obowiązku informacyjnego 
W ZW. Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych, i jej dostępności na stronie internetowej urzędu. Następnie ogłosił, że w zw. 
z brakiem możliwości technicznych przeprowadzenia głosowań  przy pomocy urządzeń  
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań  radnych, zgodnie 
z postanowieniami Statutu Gminy przeprowadzone zostaną  głosowania imienne. 
Przewodniczący Rady powitał  radnych obecnych na sesji - lista obecności radnych stanowi  
Załacznik Nr I do protokółu. 
W sesji udział  brali: 
- Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński, 
- Zastępca Wójta Gminy p. Jacek Sienkiewicz, 
- Skarbnik Gminy p. Dorota Jackiewicz. 
Ad. 2. Do porządku obrad - który stanowi Załącznik Nr 2 do protokólu,  nie zgłoszono wniosków. 
Ad. 3. Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński przedstawił  informację  z działalności urzędu. 
W ostatnim okresie, zgodnie z rozporządzeniem Premiera, urzędy pracują  w trybie 
hybrydowym, również  Urząd Gminy w Krasocinie pracuje w takim trybie, czyli częściowo 
pracownicy są  na pracy zdalnej, częściowo pracują  w urzędzie, oczywiście rotacyjnie. 
Nie mamy żadnych opóźnień, jeżeli chodzi o obsługę  petentów, wydawanie decyzji. Co do 
inwestycji i realizacji budżetu, jest on niezachwiany w tym momencie, jest to końcówka roku, 
więc zamykają  nam się  ostatnie inwestycje, ale wszystkie są  realizowane zgodnie 
z harmonogramem. Wszystkie zarządzenia wydane w minionym okresie są  opublikowane na 
stronie BlP Urzędu Gminy w Krasocinie. Uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały przesłane 
organom nadzoru, tj. Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 
Dyskusji nad informacją  nie było. 
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionej informacji. 
Ad. 4.1. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że każda z komisji stałych Rady Gminy 
opracowała plan pracy na 2021 rok. Plany pracy stanowią  załączniki do uchwały. 
Plany prac Komisji na 2021 rok przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Magdalena Szklarz, 
- Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik, 
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. Grzegorz 
Wij as, 
- Przewodniczący Komisji Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwałę  Nr XXVIII/235/20 w sprawie planów pracy komisji stałych Rady 
Gminy Krasocin na 2021 rok - która stanowi Zalacznik Ni- 3 do protokółu. 
Ad. 4.2. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
na 2021 rok omówił  przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Dariusz Frączek. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
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Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie. tj. 15 głosami 
„,za", podjęła uchwalę  Nr XXVIII/236/20 w sprawie planu pracy Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji na 2021 rok - która stanowi Załacznik Nr 4 do protokólu. 
Ad. 4.3. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości Wójtowi 
Gminy Krasocin omówił  przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Dariusz 
Pozytywne Frączek. 
Pozytywne opinie do projektu przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza, 
- Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
o „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwalę  Nr XXVIII/237/20 w sprawie przekazania wniosku wedlug 
właściwości Wójtowi Gminy Krasocin - która stanowi Załącznik Nr 5 do protokółu. 
Ad. 4.4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej uzasadnił  Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński. 
Pozytywne opinie do projektu przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza, 
- Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
o „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwalę  Nr XXVIII/238/20 zmieniającą  uchwalę  w sprawie obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej - która sianowi Załącznik Nr 6 do protokółu. 
Ad. 4.5. Projekt uchwały zmieniającej Statut Gminy Krasocin uzasadnił  Wójt Gminy 
p. Ireneusz Gliściński. 
Pozytywną  opinię  do projektu przedstawiła Przewodniczący Komisji Regulaminowo-
Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „,przeciw", 
O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwałę  Nr XXVII1/239/20 zmieniającą  Statut Gminy Krasocin - która 
stanowi Załącznik Nr 7 do protokółu. 
Ad. 4.6. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również  trybu ich pobierania uzasadnił  
Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński. 
Pozytywne opinie do projektu przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Regulaminowo - Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza, 
- Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
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Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
‚„za", podjęła uchwałę  Nr XXVIII/240/20 w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usiugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opiat, jak również  trybu ich pobierania - która stanowi Zalacznik Nr 8 do protokólu. 

Ad. 4.7. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok uzasadnił  Wójt Gminy 
p. Ireneusz Gliściński. 
Pozytywne opinie do projektu przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza, 
- Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
o „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwalę  Nr XXVIII/241/20 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 
- która stanowi Załącznik Nr 9 do protokółu. 

Ad. 4.8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządząj ącym jest Gmina Krasocin, 
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków uzasadnił  Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński. 
Pozytywne opinie do projektu przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Srodowiska i Ochrony P. Poż. Grzegorz 
Wij as, 
- Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwałę  Nr XXVIII/242/20 zmieniającą  uchwalę  w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Krasocin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków 
i zasad korzystania z tych przystanków - która stanowi Załącznik Nr IQ cło protokólu. 

Ad. 4.9. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krasocin 
uzasadnił  Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński. 
Pozytywne opinie do projektu przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Srodowiska i Ochrony P. Poż. Grzegorz 
Wijas, 
- Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
o „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwałę  Nr XXVIII/243/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 
aglomeracji Krasocin - która stanowi Zalacznik Nr 11 do protokół u. 
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Ad. 4.10.  Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bukowa, ze zmienionym na wniosek organu 
opiniującego załącznikiem Nr 1, wpłynął  do niego w dniu wczorajszym i został  wysłany do 
Państwa radnych w wersji elektronicznej. 
Projekt uchwały z autopoprawkami uzasadnił  Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński, 
Do ostatniej chwili trwały uzgodnienia z Kielcami, jeżeli chodzi o projekt niniejszej uchwały, 
dlatego jest ta poprawka dotycząca głównie terenu górniczego (opinia Dyrektora Zarządu 
Zlewni w Kielcach: znak,,KR.ZZS. 1.41 7.24.2020.ITW z dnia 29 grudnia 2020 r."). 
Pozytywne opinie do projektu przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Siodowiska i Ochrony P. Poż. Grzegorz 
Wijas, 
- Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawkami w 
załączniku Nr 1. 
W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie. tj. 15 glosami 
„za", podjęła uchwalę  Nr XXVIII/244/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 
aglomeracji Bukowa -  która stanowi Zalącznik Ni- 12 do protokólu. 

Ad. 4.11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krasocin na lata 2020-2030 uzasadniła Skarbnik Gminy p. Dorota Jackiewicz. 
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030 obejmuje aktualne zmiany po stronie 
dochodów jak i wydatków. Dochody ulegają  zwiększeniu o kwotę  128 463 zł. Kwota ta 
została przeznaczona w całości na realizację  wydatków bieżących z zakresu oświaty 
i wychowania, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów  Gminy 
Krasocin obejmujący okres od 2020-2030 roku oraz prognozę  kwoty długu stanowiącą  część  
Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2030 r. tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia 
gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia wielkość  dochodów w kwocie 
56  027 248,26 zł, natomiast wydatki określone są  w wysokości 67 606 682,39 zł. 
Pozytywną  opinię  do projektu przedstawił  Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu 
Marek Wójcik. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwalę  Nr XXVIII/245/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Krasocin na lata 2020-2030 - która stanowi Załacznik Ni-  13 do protokółu. 

Ad. 4.12.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok uzasadniła 
Skarbnik Gminy p. Dorota Jackiewicz. 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 obejmuje zmiany po stronie 
dochodów i wydatków. Dochody i wydatki ulegają  wzrostowi o kwotę  128 463 A. Został  
również  uwzględniony i zaktualizowany załącznik dotyczący planów przychodów i kosztów 
samorządowych zakładów budżetowych, gdzie przychody zostały określone w wysokości 
2 607 640 zł, natomiast koszty 2 645 583 É. Budżet zamyka się  wielkością  dochodów 
w wysokości 56 027 248,26 zł, natomiast wydatków 67 606 682,39 A. 
Pozytywną  opinię  do projektu przedstawił  Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu 
Marek Wójcik. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 
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W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", 0 „przeciw", 
O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 glosami 
„za", podjęła uchwałę  Nr XXVIII/246/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 
- która stanowi Załącznik Nr 14 do protokółu. 
Ad. 4.13. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin 
na lata 2021-2031, z autopoprawkami z dnia 16 grudnia 2020 r., omówiła Skarbnik Gminy 
p. Dorota Jackiewicz. 
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2031 została opracowana na podstawie 
projektu złożonego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. 
P. Skarbnik odczytała Uchwałę  Nr 162/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały 
Rady Gminy Krasocin w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasocin na lata 
2021-2031 (opinia pozytywna) - która stanowi Załacznik Nr 15 do pi"otokółu. 
Pozytywną  opinię  do projektu uchwały z autopoprawkami z dnia 16 grudnia 2020 r. 
przedstawił  Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały, z autopoprawkami z dnia 
16 grudnia 2020 r. 
W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwalę  Nr XXVIII/247/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krasocin na lata 2021-2031 - która stanowi Załącznik Nr 16 doprotokółu.  
Ad. 4.14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2021 rok, 
z autopoprawkami z dnia 16 grudnia 2020 r., omówiła Skarbnik Gminy p. Dorota Jackiewicz. 
P. Skarbnik odczytała: 
1) Uchwałę  Nr 163/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu 
planowanego w projekcie uchwały budżetowej Giny Krasocin na 2021 rok (opinia 
pozytywna) - która stanowi Załącznik Nr 17 cło protokólu:  
2) Uchwałę  Nr 161/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej 
Gminy Krasocin na 2021 rok (opinia pozytywna) - która stanowi Zalacznik Ni- 18 do protokólu; 
Następnie p. Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Krasocin na 2021 rok. 
1. Ustala się  łączną  kwotę  planowanych dochody budżetu gminy w wysokości 

54 630 745,01 zł, z tego: 
a) dochody bieżące 50 203 749,09 zł, 
b) dochody majątkowe 4 426 995,92 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1. 
*2.1.Ustala się  łączna kwotę  planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 
60 537 178,27 zł, 
z tego: 
a) wydatki bieżące 49.061.193,17 zł, 
b) wydatki majątkowe 11.475.985,10 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2. 
2. Ustała się  limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 
w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3. 
3. Ustala się  limity wydatków na inwestycj ej ednoroezne zgodnie z załącznikiem nr 4. 

5 



4. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi 
realizowane w roku budżetowym w wysokości 3 839 920,69 zł  
a) wydatki bieżące 765 605,09 zł, 
b) wydatki majątkowe 3 074 315,60 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2 
* 3.1. Ustała się  deficyt budżetu gminy w wysokości 5 906 433.26 zł, który zostanie 
sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 
1) kredytów w kwocie 1 787 201,31 zł, 
2) pożyczek w kwocie 1 687 461,95 zł, z czego kwota 687 461,95 zł  pochodzi z pożyczki 
zaciągniętej w 2019 r. (umowa z dnia 30.12.2019 nr 4932/19 na łączną  kwotę  pożyczki 
1196 018,57 zł), kwota 1 000 000 zł  pochodzi z pożyczki zaciągniętej w 2020 r. (umowa 
z dn. 26.08.2020 r. nr 3983/20 na łączną  kwotę  pożyczki 3 640 358,25 zł), 
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
gminy wynikających z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 357 000 zł, 
4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających 
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację  programu, 
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 074 770 zł. 
*3a. Ustała się: 
1) łączną  kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 456 433,26 zł, 
2) łączną  kwotę  planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 550 000 zł  z tytułów 
wymienionych w załączniku nr 5. 

4. W budżecie tworzy się  rezerwy: 
1) ogólną  w wysokości 80 000 zł, 
2) celowe w łącznej wysokości 150 280 zł, z przeznaczeniem na: 
a) zarządzanie kryzysowe 135 280 zł, 
b) na realizację  inicjatyw lokalnych 15 000 zł, 
*5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 
2. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej 
realizowanych na podstawie porozumień  z organami administracji rządowej w 2021 r. 
zgodnie z załącznikiem nr 7. 
3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  realizowanych na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., zgodnie załącznikiem nr 8. 
*6. 1. Ustala się  dochody w kwocie I 579 336 zł  z tytułu wplywów z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 579 336 zł  na cele związane 
z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn.zm) 
2. Ustala się  dochody w kwocie 140 000 zł  z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 140 000 zł  na realizację  zadań  określonych 
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie 
przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 
ze zm.) 
3. Ustała się  dochody w kwocie 345 450 zł  z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 
i administracyjnych kar oraz wydatki w kwocie 345.450 zł  na finansowanie systemu ochrony 
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środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1219 ze zm.). 
4. Ustała się  dochody w kwocie 8 000 zł  z tytułu opłat za korzystanie z przystanków 
komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki w kwocie 8 000 zł  na zadania w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.). 

7. Ustała się  plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych 
zakładów budżetowych: przychody - 2 123 500 zł, koszty - 2 190 020 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 9. 

8.1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr I ł . 

9. Ustala się  limity zobowiązań  zaciąganych z tytułu kredytów w celu: 
1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2 500 000 zł, w tym: 
a) z tytułu kredytów - w kwocie 2 500 000 zł, 
2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 787 201,31 zł, w tym: 
a) z tytułu kredytów - w kwocie 1 787 201,31 zł; 
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań  w łącznej kwocie 1 550 000 zł, 
a) zaciągany kredyt w kwocie 1 550 000 zł  

10. Upoważnia się  Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów 
zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały. 
* 11. Upoważnia się  Wójta Gminy do: 
1) dokonywania przeniesień  planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 
pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień  pomiędzy planem 
wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków 
bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 
2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach 
działów, 
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące 
i na inwestycyjne w tym wieloletnia związanych ze: 
- zmianą  kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile 
zmiany te nie pogorszą  wyniku budżetu, 
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich 
albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany 
te nie pogorszą  wyniku budżetu, 
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 
wprowadzania nowych zadań  inwestycyjnych, 
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 
niż  bank prowadzący obsługę  budżetu gminy. 
5) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi 
w ramach dzialu. 
* 12. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 702 462,31 zł. przeznaczone na 
zadania własne. 

13. Wykonanie Uchwały powierza się  Wójtowi Gminy. 
* 14. Uchwała wchodzi w Życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Swiętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń  Urzędu Gminy. 
Pozytywną  opinię  do projektu, z autopoprawkami z dnia 16 grudnia 2020 r., przedstawił  
Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
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Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały, z autopoprawkami z dnia 
16 grudnia 2020 r, 
W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „..przeciw", 
O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwalę  Nr XXVIII/248/20 iy sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin 
na 2021 rok - która stanowi Załącznik Nr 19 do protokóLI.  

Przewodniczący Rady pogratulował  p. Wójtowi i p. Skarbnik przyjęcia budżetu oraz 
podziękował  wszystkim radnym za przyjęcie uchwały budżetowej. Podziękował  również  
wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się  do opracowania tego budżetu. 
Ad. 4.15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej omówiła Skarbnik 
Gminy p. Dorota Jackiewicz. 
Projekt uchwały obejmuje zadania uwzględnione w uchwale budżetowej na 2021 rok. 
Obejmuje udzielenie pomocy finansowej dla powiatu Włoszczowskiego na realizację  zadań: 
1) Remont drogi powiatowej nr 0263T w rnsc. Lipie do kwoty 50 000 zł; 
2) Remont drogi powiatowej nr 0402T w rnsc. Wojciechów do kwoty 50 000 z; 
3) Wykonania utwardzenia masą  bitumiczną  pobocza drogi powiatowej nr 0266T w rnsc. 
Brygidów do kwoty 50 000 zł; 
4) Remont drogi powiatowej nr 0260T Krasocin - Ostrów - Czerwonka w rnsc. Ostrów do 
kwoty 50 000 zł; 
5) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0401T na ode. od krn 5 + 597 do km 6 + 

200 oraz drogi powiatowej nr 0258T na odc. od km 0+000 do km O + 682 w rnsc. Oleszno" 
do kwoty 600 000 zł; 
6) Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór - Ostrów - czerwonka w rnsc. Nowy 
Dwór - wykonanie dokumentacji projektowej" do kwoty 50 000 zł; 
7) „,Przebudowa i rozbudowy drogi powiatowej Nr 263T w msc. Cieśle na odcinku km 9 

+652 do km 10+800" do kwoty 191 000 A. 
Niewątpliwie realizacja tych zadań  przez Powiat Włoszczowski podniesie poziom 
bezpieczeństwa naszych mieszkańców. 
Pozytywną  opinię  do projektu przedstawił  Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu 
Marek Wójcik. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw". 
o ‚„wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwalę  Nr XXyIII/249/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej - która 
stanowi Załącznik Nr 20 do protokółu. 
Ad. S. Wolnych wniosków nie było. 
Ad. 6. Informacje i komunikaty przedstawili: 
1) Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński, w zw. z kończącym się  rokiem 2020 podziękował  
za pracę  na rzecz samorządu Gminy Krasocin w tym trudnym roku. Podkreślił, że cieszy się, 
że w wyniku Paistwa głosowań  został  uchwalony poprzedni budżet, czyli na obecny rok 
2020, oczywiście ze zmianami w ciągu roku, które należało wprowadzać. Wykonaliśmy 
szereg inwestycji podnoszących poziom życia mieszkańców. Poza jednym projektem, do 
którego nie otrzymaliśmy dofinansowania, czyli rozbudowa strażnicy w Krasocinie, 
wszystkie zadania udało nam się  zrealizować  i z tego należy się  cieszyć, że coyid nie dotknął  
inwestycji na terenie gminy Krasocin. Wyraził  nadzieję, że kolejny rok będzie łagodniejszy, 
jeżeli chodzi o skutki zdrowotne. Podziękował  za przyjęcie budżetu na dzisiejszej sesji, 
co pozwoli nam praktycznie od I stycznia realizować  założenia tego budżetu. Jest on trudny, 
ale tak jest w każdej gminie, ponieważ  on jest zawsze spięty na granicy możliwości. Wyraził  
nadzieję, że wszystko uda nam się  w bardzo dobrym stopniu przeprowadzić, jeżeli chodzi 
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Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy, 
funduszu soleckiego 
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o przetargi i inwestycje. Życzył  wszystkim szczęśliwego Nowego Roku i zachęcił  do 
szczepienia wszystkich radnych i oglądających transmisję  sesji Rady Gminy. 
2) Przewodniczący Rady podziękował  radnym za jednogłośne przyjęcie budżetu, 
pogratulował  panu Wójtowi, podziękował  za współpracę  w 2020 roku oraz życzył  dużo 
optymizmu na 2021 rok. 
Ad. 7. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy 
o godz. 12.05 zamknął  obrady XXVIII. sesji Rady Gminy Krasocin. 
Sporządzony wykaz głosowań  imiennych przeprowadzonych podczas sesji Rady Gminy 
Krasocin stanowi Załącznik Nr 21 do protokółu.  
Na tym protokół  zakończono. 

Protokolant: 
	

Obradom przewodniczył: 

Dorota Janik 
	

/Jogdan ł3ąłkolł skI 
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