Protokół Nr XXXI/21
z obrad MI. sesji Rady Gminy Krasocin
odbytej w dniu 22 marca 2021 r.
w zdalnym trybie obradowania
Ad. 1. Obrady MI. sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023 w zdalnym trybie
obradowania otworzył o godz. 14:04 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, zalogowanych w systemie
telekonferencji - lista obecności radnych stanowi Załącznik Nr 1 do protokółu.
W sesji udział brali:
- Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński,
- Z-ca Wójta Gminy/Sekretarz Gminy p. Jacek Sienkiewicz,
- Skarbnik Gminy p. Dorota Jackiewicz.
Ad. 2. Do porządku obrad - który stanowi Załącznik Nr 2 do protokófu, nie zgłoszono wniosków.
Ad. 3. Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński przedstawił informację z działalności urzędu.
Na dzień 22 marca wszystkie założenia budż etowe, mimo sytuacji pandemicznej w kraju,
realizowane są na bieżąco, nie ma żadnych opóźnień. Obecnie prowadzona jest największa
inwestycja - wymiana lamp energooszczędnych typu LED na terenie całej gminy. Trwają
również prace przy kanalizacji naszej gminy. Pozostałe rzeczy są przygotowywane, jeżeli
chodzi o sprawy projektowe czy o przetargi, zapytania ofertowe realizowane są również na
bieżąco bez żadnych opóźnień . Sytuacja pandemiczna w kraju skutkuje tym, że mamy pewne
obostrzenia. Na tę chwilę urząd pracuje w trybie hybrydowym, tj. na bieżąco są obsługiwani
petenci, oczywiście jeżeli ktoś czuje dyskomfort wejścia do urzędu gminy, może wrzucić
swoje podanie do urny wystawionej przed urzędem. Jednakże jeżeli osoby wchodzą, jest
podawana informacja, do którego pracownika dana osoba się skierowała, przychodząc
z jakimś tematem, gdzie musi dalej sprawę załatwić dany referat. Odbywa się to przy pełnej
dezynfekcji, pracownik merytoryczny schodzi i na bieżąco są petenci obsługiwani. Co do
spraw związanych z poprzednią sesją, podjęte uchwały Rady Gminy Krasocin zostały
przekazane do Wojewody Świętokrzyskiego i do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszystkie
zarządzenia, które w minionym okresie zostały wydane, są opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej
Dyskusji nad informacją nie było.
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionej informacji.
Ad. 4. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Krasocin
za rok 2020 - które stanowi Za łącznik Nr 3 do protokótu omówił Wójt Gminy p. Ireneusz
Gliściński.
Dyskusji w punkcie nie było.
Rada Gminy nie wniosła uwag do sprawozdania.
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Ad. 5.1. Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krasocin w roku 2021 omówił Wójt
Gminy p. Ireneusz Gliściński
Rada Gminy, wypełniając obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, na
podstawie art. ha ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, corocznie do
31 marca w drodze uchwały określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt. Opracowany „Program" stanowi wypełnienie ww.
obowiązku. Projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego
Inspektora Weterynarii we Włoszczowie, Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z Jędrzejowa oraz
Koła Łowieckie posiadające obwody łowieckie na terenie Gminy Krasocin.
Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili:
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 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 13 radnych. Nieobecni radni: Mariusz Chruściel
i Sylwester Robak. Oddano głosów: 13 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku
głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 13 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXI/276/21
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Krasocin w roku 2021 - która stanowi Za łą cznik Nr 4 do protokófu.
Ad. 5.2. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krasocin na lata 2021-2026
omówił Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński.
Rodzina funkcjonuje prawidłowo, gdy wszyscy jej członkowie respektują wzajemnie swoje
podstawowe prawa, okazują sobie miłość i stwarzają możliwość do nieskrępowanego
rozwoju. W sytuacji odwrotnej, rodzina narażona jest na kryzys. Aby umieć rozpoznać czy
rodzina rozwija się zdrowo, czy też może zaczyna się w niej dziać coś niepokojącego, trzeba
być świadomym swoich podstawowych praw.
Należy zawsze pamiętać iż:
- każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy,
- każdy człowiek ma prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu,
- każdy czł owiek ma prawo do szacunku i godnego traktowania,
- każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania swojego zdania i współdecydowania
o sprawach dotyczących jego i jego rodziny,
- każdy człowiek ma prawo się mylić i być niedoskonałym,
- każdy człowiek ma prawo szukać pomocy, gdy jego prawa są łamane.
Proszę o podjęcie tej uchwały, gdyż ona chroni rodzinę, chroni ludzi i zapewnia im poczucie
tego, że w sytuacji jeżeli będzie zagrożone ich bezpieczeństwo, będą mogli skorzystać z tego
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Krasocin na lata 2021-2026.
Pozytywne opinie do projektu uchwały 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.

2

W głosowaniu imiennym udział wzięło 13 radnych. Nieobecni radni: Mariusz Chruściel
i Sylwester Robak. Oddano głosów: 13 „za", O „przeciw", 0 „wstrzymujących się.
W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłoś nie, tj. 13 głosami „za", podjęła uchwałę
Nr XXXI/272/21 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krasocin na lata 2021-2026 - która stanowi
Załą cznik Nr 5 do protokółu.

Ad. 5.3. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład
Gospodarki Komunalnej w Krasocinie z obowiązku wpłaty nadwyż ki środków obrotowych do
budżetu omówił Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński.
Zakład Gospodarki Komunalnej wypracował nadwyżkę środków obrotowych za 2020 r.
w kwocie 106 649,42 zł, którą jest zobowiązany wpłacić do budż etu Gminy. Ustawa z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 15 ust. 7 przyznała organom stanowiącym
jednostki samorządu terytorialnego (radom miast, gmin) kompetencje do podjęcia uchwały
zwalniającej samorządowy zakład budżetowy z obowiązku wpłaty do budżetu jednostki
samorządu terytorialnego nadwyżki ś rodków obrotowych, ustalonej na koniec okresu
sprawozdawczego. Z taką prośbą zwraca się nasz zakład, gdzie przekażą te środki na
wymianę kolejnych wodomierzy. To już będą wodomierze elektroniczne do odczytu
elektronicznego. Uchwała będzie skutkowała tym, że zakład będzie mógł wymienić ponad
tysiąc kolejnych wodomierzy.
Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili:
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż, Grzegorz Wijas,
Przewodniczący Komisji Planowania i Budż etu Marek Wójcik.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 13 radnych. Nieobecni radni: Mariusz Chruściel
i Sylwester Robak. Oddano głosów: 13 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku
głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 13 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXI/278/21
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki
Komunalnej w Krasocinie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu która stanowi Za łącznik Nr 6 do rotokółu.

Ad. 5.4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o wyraż enie opinii w sprawie
przeprowadzenia Referendum Ludowego omówił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji p. Dariusz Frączek.
Komisja, zgodnie ze swoimi kompetencjami, ustaliła kwalifikację pisma jako petycję
skierowaną do Rady Gminy Krasocin.
Ustalenia Komisji:
Petycja zawiera oznaczenie jej adresata, którym jest tutejsza Rada Gminy. Petycja zawiera
oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję. Podmiot wnoszący petycję złożył ją w interesie
publicznym. Petycja zawiera wskazanie miejsca zamieszkania podmiotu wnoszącego petycję.
Petycja wniesiona została za pomocą ś rodków komunikacji elektronicznej. Petycja zawiera
wskazanie jej przedmiotu, którym jest wyra żenie opinii przez Radę Gminy w sprawie
przeprowadzenia bezpoś redniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli
polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego
Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski.
Złożona do Rady Gminy petycja dotyczy zagadnień zmiany ustroju Państwa oraz ordynacji
wyborczej do Sejmu RP, które nie należą do kompetencji organów samorządu terytorialnego
(sprawa nie pozostaje w zakresie działania organu gminy). Samorząd gminny zajmuje się
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sprawami lokalnymi. Rada Gminy nie jest organem uprawnionym do opiniowania
przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawach zwi ązanych ze zmianą ustroju Państwa
czy ordynacji wyborczej. Komisja stwierdza, co następuje: W tym stanie faktycznym
i prawnym, przedmiotową petycję należy rozpatrzyć negatywnie. Mając powyższe na
względzie, Komisja postanawia wystąpić do Rady Gminy Krasocin z projektem uchwały Rady
Gminy w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji o wyrażenie opinii w sprawie
przeprowadzenia Referendum Ludowego, poprzez uznanie petycji za bezzasadną.
Następnie Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytał treść projektu
uchwały.
* 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Krasocin w sprawie petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia
Referendum Ludowego, Rada Gminy Krasocin rozpatruje petycję negatywnie, uznając ją za
bezzasadną, z przyczyn okreś lonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia podmiotu
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały
wraz z uzasadnieniem.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krasocinie, a także poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Krasocin.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pozytywne opinie do projektu uchwały 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 13 radnych. Nieobecni radni: Mariusz Chruściel
i Sylwester Robak. Oddano głosów: 12 „za", O „przeciw", 1 „wstrzymujący się". W wyniku
głosowania Rada Gminy 12 głosami „za", przy 1 głosie „wstrzymującym się", podjęła uchwałę
Nr XXXI/279/21 w sprawie rozpatrzenia petycji o wyrażenie opinii w sprawie
przeprowadzenia Referendum Ludowego - która stanowi Za łą cznik Nr 7 do protokólu.
Ad. S.S. Projekt uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki uzasadnił Wójt
Gminy p. Ireneusz Gliściński.
Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3, nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami sprawowany jest na
podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały. Na podstawie
planu nadzoru Wójt Gminy Krasocin będzie sprawował nadzór w zakresie określonym
w art. 54 powołanej ustawy.
Autopoprawka w paragrafie *6, w którym wyraz „wypowiedzeniem" zastępuje się wyrazem
,,wyprzedzeniem".
Pozytywne opinie do projektu uchwały z autopoprawką przedstawili:
- Przewodniczący Komisji Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki
Społecznej, Oś wiaty i Kultury Iwona Dusza,
- Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik.
O godz. 14.34 obrady opuścił radny Marek Wójcik. Aktualna liczba radnych obecnych
na sesji: 12.
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Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką.
W gł osowaniu imiennym udział wzięło 12 radnych. Nieobecni radni: Mariusz Chru ściel,
Sylwester Robak i Marek Wójcik. Oddano głosów: 12 „za", O „przeciw",
o „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłoś nie, tj. 12 głosami „za",
podjęła uchwałę Nr XXXI/280/21 w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki
- która stanowi Za łącznik Nr 8 do protokółu.
Ad. 5.6. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego trybu umorzenia należności pieniężnych
z tytuł u korzystania z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Krasocin uzasadnił Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński.
Niniejsza uchwała ma na celu ułatwienie uregulowania przez dłużników zaległych należności
pienięż nych wobec Gminy Krasocin za lokale mieszkalne oraz pozyskanie środków
finansowych z tytułu zaległych opłat. Umorzenie zaległych należności na zasadach
okreś lonych w uchwale, w tym m.in. obowiązek spłaty przez dłuż nika 30% zadłużenia wraz
z odsetkami przyczyni się do urealnienia stanu wierzytelności gminnych i zwiększenia ilości
ś rodków finansowych przeznaczonych na realizację remontów zasobu mieszkaniowego
gminy i utrzymanie go w stanie niepogorszonym. Zaznaczenia wymaga fakt, iż kwota
umorzona stanowi dochód i każdy, kto skorzystał z tej formy ulgi, zapłaci podatek, którego
część trafi do bud żetu gminy.
Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili:
- Przewodniczący Komisji Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki
Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza,
- Wiceprzewodniczący Komisji Planowania i Budż etu Dariusz Frączek.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 12 radnych. Nieobecni radni: Mariusz Chru ściel,
Sylwester Robak i Marek Wójcik. Oddano głosów: 11 „za", O „przeciw", 1 „wstrzymujący się".
W wyniku głosowania Rada Gminy 11 głosami „za", przy 1 głosie „wstrzymującym się",
podjęła uchwałę Nr XXXI/281/21 w sprawie szczegółowego trybu umorzenia należności
pieniężnych z tytuł u korzystania z lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Krasocin - która stanowi Za ł8cznik Nr 9 do protokółu.
Ad. 5.7. Projekt uchwały w sprawie wyraż enia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego w celu opracowania i realizacji „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin
Łopuszno, Krasocin i Sł upia Konecka do roku 2030" uzasadnił Wójt Gminy p. Ireneusz
Gliściński.
Konieczność opracowania „,Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Łopuszno, Krasocin
i Sł upia Konecka do roku 2030", wynika ze zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta
wprowadził a istotne zmiany w systemie zarządzania rozwojem kraju, poprzez zintegrowanie
planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych,
przygotowanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Wspomniane modyfikacje
realizują zapisy Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, z perspektywą
do 2030 roku. Wprowadzone zostały nowe regulacje związane z opracowaniem strategii
gmin, w tym także strategie ponadlokalne. Inwestycje z nich wynikające mają być
preferowane podczas naborów o ś rodki Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy na
lata 2021-2027. W związku z powyższym, z inicjatywy Gminy Łopuszno, podjęto rozmowy
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ws. zawiązania partnerstwa trzech gmin - Łopuszno, Krasocin, Słupia Konecka. Wstępna wola
przystą pienia do partnerstwa wymaga zgody rad poszczególnych gmin wyra żonych
w uchwałach.
Pozytywne opinie do projektu przedstawili:
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska i Ochrony P. Poż, Grzegorz Wijas,
- Wiceprzewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Dariusz Frączek.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 12 radnych. Nieobecni radni: Mariusz Chruściel,
Sylwester Robak i Marek Wójcik. Oddano głosów: 12 „za", O „przeciw",
o „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłoś nie, tj. 12 głosami „za",
podjęła uchwałę Nr XXXI/282/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego w celu opracowania i realizacji „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin
Łopuszno, Krasocin i Słupia Konecka do roku 2030" - która stanowi Załącznik Nr 10 do
protokółu.

Ad. 5.8. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Łopuszno, Krasocin i Słupia Konecka do
roku 2030", w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju uzasadnił Wójt Gminy p. Ireneusz
Gliściński.
Uzasadnienie do uchwały jest jak powyższe. Zawieramy partnerstwo mi ędzy trzema
gminami: Łopuszno, Krasocin, Sł upia Konecka do roku 2030. Uchwała ta mówi
o harmonogramie, w jakim czasie będą prowadzone prace nad sporządzaniem strategii.
W tabelce mamy podane zadania, w jakim kwartale zostan ą rozpoczęte, w którym kwartale
będą zakończone. Harmonogram opracowania strategii kończy się na IV kwartale 2021 r.,
czyli przewidujemy, że wszystkie sprawy związane z tą strategią, zostaną opracowane w tym
roku.
Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili:
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. Grzegorz Wijas,
- Wiceprzewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Dariusz Frączek.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 12 radnych. Nieobecni radni: Mariusz Chruściel,
Sylwester Robak i Marek Wójcik. Oddano głosów: 12 „za", O „przeciw",
o „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłoś nie, tj. 12 głosami „za",
podjęta uchwałę Nr XXXI/283/21 w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Łopuszno, Krasocin
i Sł upia Konecka do roku 2030", w tym trybu konsultacji, o których mowa
w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju która stanowi Za łą cznik Nr 11 do protokółu.

Ad. 5.9. Projekt uchwały w sprawie przystą pienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy
Krasocin na lata 2022-2030 oraz okreś lenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu strategii, wtym trybu konsultacji uzasadnił Wójt Gminy p. Ireneusz
Gliściński.
Nawiązując do poprzednich uchwał, również my jako Gmina Krasocin przystąpimy do
sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2022-2030. Ta Strategia jest nam
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potrzebna do pozyskiwania środków z nowej perspektywy 2021-2027. Proszę o podjęcie
uchwały, gdyż dokument jest dla nas niezbędny.
Pozytywne opinie do projektu przedstawili:
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. Grzegorz Wijas,
- Wiceprzewodniczący Komisji Planowania i Budż etu Dariusz Frączek.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 12 radnych. Nieobecni radni: Mariusz Chruściel,
Sylwester Robak i Marek Wójcik. Oddano głosów: 12 „za", O „przeciw",
O „wstrzymujących si ę". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 12 głosami „za",
podjęła uchwałę Nr XXXI/284/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii
Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu
i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji - która stanowi
Załącznik Nr 12 do protokółu.

Ad. 5.10. Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Krasocin nieruchomości
położonej w obrę bie ewidencyjnym Dą brówka gmina Krasocin uzasadnił Wójt Gminy
p. Ireneusz Gliściński.
Dział ka nr ew. 61 o pow. 0,5200 ha położona w obrębie geodezyjnym Dąbrówka jest
nabywana pod teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla sołectwa Dąbrówka, zgodnie
z funduszem sołeckim na rok 2021.
Pozytywne opinie do projektu przedstawili:
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Ś rodowiska i Ochrony P. Poż. Grzegorz Wijas,
- Wiceprzewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Dariusz Frączek.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 12 radnych. Nieobecni radni: Mariusz Chruściel,
Sylwester Robak i Marek Wójcik. Oddano głosów: 12 „za", O „przeciw",
o „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 12 głosami „za",
podjęła uchwałę Nr XXXI/285/21 w sprawie nabycia na własność Gminy Krasocin
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka gmina Krasocin - jktóra
stanowi Załą cznik Nr 13 do protokółu.

Ad. 5.11. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia poż yczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: „Budowa
kanalizacji sanitarnej w msc. Gruszczyn" uzasadniła Skarbnik Gminy p. Dorota Jackiewicz.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania „Budowa kanalizacji
sanitarnej w msc. Gruszczyn" umożliwi terminową realizację tego zadania. Należ y nadmienić,
iż dofinansowanie to może ulec umorzeniu w wysokości 30%.
Pozytywną opinię do projektu przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Planowania
i Budżetu Dariusz Frączek.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 12 radnych. Nieobecni radni: Mariusz Chruściel,
Sylwester Robak i Marek Wójcik. Oddano głosów: 12 „za", O „przeciw",
o „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 12 głosami „za",
podjęła uchwałę Nr XXXI/286/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie
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zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Gruszczyn"— która stanowi Załącznik Nr 14 do
protokół u.

Ad. 5.12 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego uzasadniła
Skarbnik Gminy p. Dorota Jackiewicz.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego umożliwi
przeprowadzenie zada ń inwestycyjnych 2021 roku, jak również dalszą spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i zobowiązań. Należy nadmienić, iż uchwała budżetowa podjęta na
rok 2021 uwzględniała deficyt budżetowy, którego źródłem finansowania miał być właśnie
kredyt. Dlatego też stosowne jest podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
Pozytywną opinię do projektu przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Planowania
i Budżetu Dariusz Frączek.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 12 radnych. Nieobecni radni: Mariusz Chruściel,
Sylwester Robak i Marek Wójcik. Oddano głosów: 12 „za", O „przeciw",
O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 12 głosami „za",
podjęła uchwałę Nr XXXI/287/21 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - która
stanowi Załą cznik Nr 15 do nrotokółu.

Ad. 5.13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krasocin na lata 2021-2031 uzasadniła Skarbnik Gminy p. Dorota Jackiewicz.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata
2021-2031 uwzględnia aktualny, realny plan wielkości dochodów, jak również wydatków.
Dochody planowane są w wysokości 55 146 264,01 É. Wydatki zamykają się wielkością
62 508 740,15 zł. Zostały zwię kszone w ostatnim czasie dochody o kwotę 351 848 zł.
Głównymi źródłami wpływającymi dochodów są wpływy z tytuł u podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i ś rodków transportu od osób prawnych, jak również wpływ z usł ug z tytułu
odpłatności rodzin za korzystanie z usług świadczonych przez DPS i odpłatności innych jst za
pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gmin ą Krasocin.
Wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 183 052 zł, przy czym głównymi ź ródłami
wydatkowania są drogi publiczne gminne, szkoły podstawowe, pomoc w zakresie
dożywiania, jak również wzrost wydatków na zadania inwestycyjne, w tym: budowa
kanalizacji w miejscowości Wola Świdzińska, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Gruszczyn, w miejscowości Świdno, oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego. Wieloletnia
Prognoza finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Krasocin obejmujących okres
roku 2021 do roku 2031 oraz prognozę kwoty spłaty długu.
Pozytywną opinię do projektu przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Planowania
i Budżetu Dariusz Frączek.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 12 radnych. Nieobecni radni: Mariusz Chruściel,
Sylwester Robak i Marek Wójcik. Oddano głosów: 12 „za", O „przeciw",
O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 12 głosami „za",
podjęła uchwałę Nr XXXI/288/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krasocin na lata 2021-2031 - która stanowi Załącznik Nr 16 do orotokótu.
Ad. 5.14. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. uzasadniła Skarbnik
Gminy p. Dorota Jackiewicz.
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Projekt uchwały uwzględnia: zwiększenie dochodów o kwotę 351 848 zł, zwiększenie
wydatków o kwotę 1 157 052 zł, zmiany w zakresie limitów wydatków na wieloletnie
przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 2021, zmiany w zadaniach inwestycyjnych
rocznych w roku 2021, gdzie zostało dodane zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Brygidów", jak również zmiany wysokości dotacji celowych przyznanych
w roku 2021. Dochody budżetu zamykają się kwotą 55 146 264,01 zł, natomiast wydatki kwotą 62 508 740,15 zł.
Pozytywną opinię do projektu przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Planowania
i Budżetu Dariusz Frączek.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 12 radnych. Nieobecni radni: Mariusz Chruściel,
Sylwester Robak i Marek Wójcik. Oddano głosów: 12 „za", O „przeciw",
o „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 12 głosami „za",
podjęła uchwałę Nr XXX1/289/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. - która
stanowi Załącznik Nr 17 do protokótu.

Ad. 6. Wolnych wniosków nie było.
Ad. 7. Informacje i komunikaty przedstawili:
- Wójt Gminy Krasocin p. Ireneusz Gliścińśki życzył zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt
Wielkiej Nocy wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom urzędu gminy, jak również
wszystkim gościom, którzy oglądają transmisje z obrad sesji.
- Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Bukowski dołączył się do życzeń świątecznych, życząc
wszystkiego najlepszego wszystkim zgromadzonym i ich rodzinom oraz pracownikom urzędu
gminy.
Ad. 8. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy
o godz. 15:10 zamknął obrady MI. sesji Rady Gminy Krasocin.
Sporządzony wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych podczas sesji Rady Gminy
Krasocin - stanowi Załącznik Nr 18 do Drotokótu.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant:
Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy,
funduszu sołeckiego

Obradom przewodniczył:
Prze wodnic qcy Rady Gminy

ŻWL
Dorota Janik

Bog

ukowski
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