Protokół Nr XXXIX/21
z obrad XXXIX. sesji Rady Gminy Krasocin
odbytej w dniu 8 listopada 2021 r.
w sali obrad Urzędu Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1
Ad. 1. Obrady XXXIX. sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023 otworzył o godz. 15:13
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 drzwiach
sali konferencyjnej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.
Przewodniczący Rady Gminy powitał radnych obecnych na sesji - lista obecności radnych
stanowi Załącznik Nr 1 do protokółu oraz przybyłych gości:
W sesji udział brali:
Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński,
- Z-ca Wójta Gminy/Sekretarz Gminy P. Jacek Sienkiewicz,
- Skarbnik Gminy P. Dorota Jackiewicz,
- kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy,
sołtysi sołectw - lista obecności sołtysów stanowi Załącznik Nr 2 do protokółu.
Przewodniczący Rady Gminy na Sekretarza obrad wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Grzegorza Sitkowskiego.
Ad. 2. Do porządku obrad - który stanowi Załącznik Nr 3 do protokółu - nie zgłoszono
wniosków.
Ad. 3. Informację z działalności urzędu przedstawił Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński.
Od ostatniej sesji wszystkie inwestycje są realizowane zgodnie z planem budżetowym,
nie ma żadnych opóźnień. Urząd Gminy pracuje w trybie normalnym, mimo tego że mamy tą
czwartą falę, ona do świętokrzyskiego jeszcze tak bardzo nie dotarła, ale niektóre urzędy
w naszym powiecie już powoli zamykają się na bezpośrednią obsługę petentów. Jednakże my
na tę chwilę pracujemy w reżimie z maseczkami dla petenta i dezynfekcją rąk. Mieszkańcy
mogą w sposób swobodny, bezpośredni korzystać z naszego urzędu, również co do szkół na
tę chwilę nie ma żadnych zagrożeń i nie ma wprowadzonego nauczania zdalnego. Wydane
zarządzenia zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasocin.
Dyskusji nad informacją nie było.
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionej informacji.
Ad. 4. Informację o dokonanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włoszczowie analizie
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Krasocin - która stanowi
załącznik Nr 4 do protokołu - przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Dyskusji nad informacją nie było.
Informację o dokonanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włoszczowie analizie
oświadczeń majątkowych złożonych przez Wójta Gminy Krasocin, Z-cę Wójta Gminy Krasocin,
Sekretarza Gminy Krasocin, Skarbnika Gminy Krasocin, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy Krasocin oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu

Wójta Gminy Krasocin - która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu - przedstawił Sekretarz
Gminy P. Jacek Sienkiewicz.
Podobnej treści korespondencja, jak przeczyta ł P. Sitkowski, dotyczy też oświadczeń
złożonych przez Pana Wójta, Z-cę Pana Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy,
kierowników jednostek organizacyjnych gminy Krasocin oraz osób wydających decyzje
administracyjne w imieniu Wójta Gminy Krasocin. Również jak we wcześ niej czytanej
informacji, były drobne pomyłki, błędy formalne w oświadczeniach majątkowych, które
nie miały wpływu na zakłamanie obrazu rzeczywistego. W związku z powyższym
zainteresowani złożyli oświadczenia, tudzież poprawili swoje oczywiste omył ki pisarskie
i wszystkie dokumenty zostały uznane za prawidłowo złożone i w terminie dostarczone.
Dyskusji nad informacją nie było.
Ad. 5.1. Projekt uchwał y w sprawie uchwalenia zmiany nr 10 Studium uwarunkowa ń
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin uzasadnił Wójt Gminy
P. Ireneusz Gliściński.
Projekt uchwały zakł ada opracowanie zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gm. Krasocin w obrębie ewidencyjnym
Krasocin. Opracowanie obejmuje łączny obszar o powierzchni nieprzekraczającej 45 ha.
Teren eksploatacji powierzchniowej będzie obejmował powierzchnię ok. 38 ha. Przedmiotem
zmiany jest korekta przeznaczenia obszarów leś nych, zalesieniowych oraz rolnych pod cele
eksploatacji powierzchniowej, w następstwie czego będzie moż liwość opracowania planu
miejscowego dla ww. terenu, co umoż liwi w dalszej kolejności uzyskanie koncesji na
wydobycie kruszyw dla lokalnych przedsiębiorców. W obszarze objętym 10 zmianą studium
zlokalizowane są:
- złoże piasków kwarcowych „NIWISKA" do produkcji cegły wapiennej—piaskowej o zasobach
geologicznych na poziomie 740 tys. ton,
- złoże piasków „Niwiska Krasocińskie" (wprowadzono już zmianą nr 8).
Projektowana zmiana nr 10 studium zakłada eksploatację kruszyw metodą odkrywkową.
Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili:
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Ś rodowiska 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,
Tomasz Tatar. Oddano gł osów: 13 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku
głosowania Rada Gminy jednogłoś nie, tj. 13 głosami „za", podjęła uchwałę NrXXXIX/338/21
w sprawie uchwalenia zmiany nr 10 Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Krasocin - która stanowi Załącznik Nr 6 do protokółu.
Ad. 5.2. Projekt uchwały w sprawie dopłaty do ceny lm3 odprowadzanych ścieków dla
odbiorców usług z terenu gminy Krasocin omówił Kierownik Zakł adu Gospodarki Komunalnej
w Krasocinie P. Dariusz Sobczyk.
Zgodnie z artykuł em 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie
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dla jednej z wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. 3 listopada 2021 r.
została zatwierdzona taryfa na następne 3 lata, w której koszt ścieków podnosi się o 20%.
Dla ulżenia naszym mieszkańcom, żeby ten wzrost nie był tak wysoki, zaproponowaliśmy
podjęcie uchwały o dopłacie w wysokości 0,51 zł do 1 m3 odprowadzanych ścieków.
Dla budżetu Gminy będzie to skutkowało kosztem w tym roku 15 tys. zł, natomiast w latach
następnych będzie to ok. 90 tys. É.
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 wzięto 13 radnych. Nieobecni radni: Mariusz Chruściel,
Tomasz Tatar. Oddano głosów: 13 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku
głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 13 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXIX/339/21
w sprawie dopłaty do ceny lm3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu
gminy Krasocin - która stanowi Załącznik Nr 7 do protokółu.
Ad. 6. Wolnych wniosków nie było.
Ad. 7. P. Wójt z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości zaprosił radnych, sołtysów
i wszystkich mieszkańców na uroczystości, które odbędą się 11 listopada, rozpoczynające się
mszą św. o godz. 10:00 w Kościele Parafialnym w Krasocinie, po ktorej nastąpi przemarsz pod
tablicę upamiętniającą poległych mieszkańców gminy Krasocin na różnych frontach,
a następnie odbędzie się uroczyste złożenie kwiatów pod pamiątkowa płytą obok Groty
Najświętszej Maryi Panny. Później nastąpi przejazd do Oleszna w celu złożenia kwiatów pod
obeliskiem w parku w Olesznie.
Ad. 8. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy
o godz. 15:34 zamknął obrady XXXIX. sesji Rady Gminy Krasocin.
Sporządzony i utrwalony imienny wykaz głosowań jawnych przeprowadzonych za pomocą
urządzeń elektronicznych - stanowi Załącznik Nr 8 do protokółu.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant:
Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy,
funduszu sołeckiego

Obradom przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy

r

Dorota Janik

Bogda

kowski

3

