Protokół Nr XXXyI/21
z obrad XXXVI. sesji Rady Gminy Krasocin
odbytej w dniu 30 sierpnia 2021 r.
w sali obrad Urzędu Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1
Ad. 1. Obrady

Xxxvi. sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023 otworzył o godz. 14:07

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krasocin Grzegorz Sitkowski, informując o transmitowaniu
obrad Rady Gminy i utrwalaniu ich za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwię k 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.
Wiceprzewodniczący 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,
- adwokat P. Magdalena Merta,
kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy,
- sołtysi sołectw - lista obecności sołtysów stanowi Załącznik Nr 2 do protokółu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy na Sekretarza obrad wyznaczył radnego Tomasza Tatara.
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 Gli ściński.

Od ostatniej sesji wszystkie założenia budżetowe są realizowane na bieżąco, inwestycje nie
powodują żadnych zakłóceń terminowych. Budżet jest realizowany w 100%. Petenci są
obsł ugiwani w sposób normalny, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności związanych
z COyID. Obsł uga odbywa się w maseczkach. Środki dezynfekujące znajdują się przy wejściu
do urzędu. Wydane zarządzenia są opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Krasocin.
Dyskusji nad informacją nie było.
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionej informacji.
Ad. 4.1. Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że stosownie do art. 21 ust. 3 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stałe i doraźne komisje rady gminy podlegają
radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
Sprawozdanie z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2021 r.
przedstawiła Przewodniczący Komisji Magdalena Szklarz.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Bogdan Bukowski.
Oddano głosów: 14 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłoś nie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXyI/314/21 w sprawie
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zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej
za I półrocze 2021 r. - która stanowi Załącznik Nr 4 do protokółu.
Ad. 4.2. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
za I półrocze 2021 r. przedstawił Przewodniczący Komisji Dariusz Frączek.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Bogdan Bukowski.
Oddano głosów: 14 „za, O ,przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXyI/315/21 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
za I półrocze 2021 r. - która stanowi Załącznik Nr 5 do protokółu.
Ad. 4.3.

Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Planowania i Budżetu

za I półrocze 2021 r. przedstawił Przewodniczący Komisji Marek Wójcik.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Bogdan Bukowski.
Oddano głosów: 14 „za, O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXyI/316/21 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Planowania i Budżetu
za I półrocze 2021 r. - która stanowi Załącznik Nr 6 do protokółu.
Ad. 4.4. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Ochrony P. Poż. za I półrocze 2021 r. przedstawił Przewodniczący Komisji Grzegorz Wijas.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Bogdan Bukowski.
Oddano głosów: 14 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXyI/317/21 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Ochrony P. Poi. za I półrocze 2021 r. - która stanowi Załącznik Nr 7 do protokółu.
Ad. 4.5. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Regulaminowo-Statutowej,
Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury za I półrocze 2021 r. przedstawił
Przewodniczący Komisji Grzegorz Wijas.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Bogdan Bukowski.
Oddano głosów: 14 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXyI/318/21 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Regulaminowo-Statutowej,
Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury za I półrocze 2021 r. - która
stanowi Załącznik Nr 8 do protokółu.
Ad. 4.6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Bukowa na terenie
Gminy Krasocin omówił Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński.
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Na mocy art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym, podejmowanie
uchwał w sprawie nazw ulic, placów publicznych, mostów oraz wznoszenia pomników
przyrody, należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. W dniu 14.07.2021 r. do Wójta
Gminy wpłynął wniosek Rady Sołeckiej w Bukowie o nadanie nazw nowopowstałym ulicom
wraz z propozycją nazewnictwa - to jest na tym nowym osiedlu, które powoli jest
zagospodarowywane przez mieszkańców w formie zabudowy jednorodzinnej. Wniosek
został umotywowany tym, iż ulice nowopowstające są już częściowo zamieszkałe i nadanie
nazw ulic jest konieczne. Ustalenie nazw nowych ulic, będących przedmiotem niniejszej
uchwały, wiąże się z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej,
położonych w ich sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie
z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia
2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Z uwagi na fakt, iż część ulic
w miejscowości Bukowa już istnieje, a zwiększająca się zabudowa mieszkaniowa niesie za
sobą powstawanie nowych dróg, podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione. Nadane są
3 nazwy ulic: ul. Zachodnia, Południowa i Cicha.
Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili:
-

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. Grzegorz Wijas

- Przewodniczący Komisji Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki
Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Bogdan Bukowski.
Oddano głosów: 14 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXyI/319/21 w sprawie
nadania nazw ulicom w miejscowości Bukowa na terenie Gminy Krasocin - która stanowi

Załącznik Nr 9 do protokółu.
Ad. 4.7. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie

Krasocin, na rok szkolny 2021/2022 omówiła Kierownik Centrum Usług Wspólnych
w Krasocinie P. Irena Kuśmierczyk.
W związku ze zmianą ustawy Prawo oświatowe zmianie ulegają zasady zwrotu rodzicom
kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli
dowożenie zapewniają rodzice. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok
szkolny rada gminy w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022 przyjęto
średnie ceny paliw: olej napędowy, benzyna i autogaz na dzień 12 sierpień br. obowiązujące
na dwóch stacjach benzynowych na terenie Gminy, tj. Bukowa i Krasocin. Średnią cenę
benzyny wyliczono ze ś rednich cen benzyny Pb 95 i Pb 98.
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.
3

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W gł osowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Bogdan Bukowski.
Oddano głosów: 14 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXyI/320/21 w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krasocin, na rok szkolny 2021/2022 która stanowi Załącznik Nr 10 do protokółu.
Ad. 4.8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krasocin omówił Wójt Gminy
P. Ireneusz Gliściński.
Dnia 19 września 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która określa nowym artykułem zasady
wydawania warunków przyłączenia do sieci. Zgodnie z nowelizacją, w terminie 12 miesięcy
od dnia wejścia w ż ycie niniejszej ustawy rady gmin dostosują treść regulaminów
dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości do
przepisów ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Stąd
konieczność zmiany regulaminu. Jednocześ nie rozstrzygnięcia Wód Polskich i wyroki sądów
administracyjnych ewoluują w kierunku konieczności szczegółowości technicznych przepisów
znajdujących swe odzwierciedlenie w nowej propozycji pod rygorem uznania regulaminu
za niekompletny. W procesie przyłączeniowym najistotniejsze zmiany zachodzą w rozdziale
V. Budowa przyłączy, o których jest mowa, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na
kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z art. 1, Prawo budowlane normuje działalność
obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych.
Zgodnie z art. 3 pkt 1, ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to
rozumieć m. in. budowlę. Za budowlę ustawa traktuje m. in. obiekty liniowe, którymi są
m. in. wodociąg, kanał. A skoro adresatem Prawa budowlanego jest inwestor (w niniejszym
przypadku inwestor przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego), na nim spoczywa
obowiązek sporzą dzenia planu sytuacyjnego. Niedawne opinie Wód Polskich nie chcą
w regulaminach czynności uzgadniania planu sytuacyjnego z Przedsiębiorstwem oraz
określania statusu prawnego podmiotu przyłączanego do swej nieruchomości.
Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili:
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. Grzegorz Wijas,
- 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.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Bogdan Bukowski.
Oddano głosów: 14 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXyI/321/21 w sprawie
przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Krasocin - która stanowi Załącznik Nr 11 do protokółu.
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Ad. 4.9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok omówiła Skarbnik

Gminy P. Dorota Jackiewicz.
Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 obejmuje zwiększenie
planu dochodów, jak i wydatków budżetu, o kwotę 196 075,96 zł. Wprowadzenie tych zmian
przyczyni się do tego, że dochody budżetu będą wynosiły 57 757 173,39 zł, natomiast budżet
po stronie wydatków będzie wynosił 66 383 277,11 zł. Na zwiększenie dochodów miało
wpływ m.in. pozyskanie środków z WFOŚiGW w Kielcach na realizację takich zadań jak
usuwanie dzikich wysypisk i nasadzenia roślin miododajnych. Ponadto zaobserwowaliśmy
wpływ odpłatności za korzystanie z oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Krasocin,
zajęcie pasa drogowego czy też zwrot z tytułu wydatków w ramach funduszu sołeckiego
realizowanego w roku 2020.
W przypadku wydatków, które ulegają wzrostowi o 196 075,96 zł, mówimy
o wprowadzonych nowych dwóch zadaniach inwestycyjnych, a mianowicie Budowa
odwodnienia wód opadowych i roztopowych z boiska szkolnego przy ZPO w Krasocinie do
rzeki Białka Krasocka oraz utwardzenie terenu działki nr 753/1 przy budynku komunalnym w
msc. Gruszczyn. Ponadto dokonano zwiększenia wydatków bieżących, m.in. na realizację
zadań w zakresie promocji gminy, ochotniczych straży pożarnych, oświetlenia ulicznego,
usuwania dzikich wysypisk czy też realizacji programu dotyczącego usuwania wyrobów
zawierających azbest.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Planowania
Budżetu Marek Wójcik.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Bogdan Bukowski.
Oddano głosów: 14 „za", O ,przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXyI/322/21 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2021 rok - która stanowi Załącznik Nr 12 do protokółu.

O godz. 14.50 Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minut przerwy w obradach.
Po przerwie wznowiono obrady.
Ad. 4.10. Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na Zastępcę Wójta Gminy Krasocin

za bezzasadną omówił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Dariusz Frączek.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasocin na posiedzeniu odbytym w dniu
16 sierpnia 2021 r. rozpatrzyła wstępnie pismo z dnia 5 sierpnia 2021 r. złożone przez
skarżącego. Komisja, zgodnie ze swoimi kompetencjami, ustaliła kwalifikację pisma jako
skargę. Komisja rozpatrzenia skargi dokonała w oparciu o skargę z dnia 5 sierpnia 2021 r.
(PP.6506.2021) złożoną do Rady Gminy Krasocin na działalność Zastępcy Wójta Gminy
Krasocin oraz wyjaśnienia udzielone przez Zastępcę Wójta Gminy Krasocin. Przedmiotem
skargi jest niewłaściwe zachowanie w rozmowie telefonicznej w dniu 5 sierpnia 2021 r.
Zastępcy Wójta Gminy Krasocin w stosunku do skarżącego. Na posiedzeniu Komisji w dniu
16 sierpnia 2021 r. Komisja zapoznała się z ustnym wyjaśnieniem Zastępcy Wójta Gminy
Krasocin w przedmiocie podniesionych wobec jego osoby zarzutów. Skarżący złożył do Rady
Gminy Krasocin skargę na Zastępcę Wójta Gminy Krasocin, w której zarzucił, iż w trakcie
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rozmowy telefonicznej zachował się on w stosunku do jego osoby niewłaściwie, w związku
z tym poczuł się urażony. W odpowiedzi na postawione zarzuty Zastępca Wójta Gminy
Krasocin wyjaśnił, że postawione przez skarżącego zarzuty są nieprawdziwe i stanowią
jedynie subiektywną ocenę zaistniałej sytuacji oraz, że są pomówieniem jego osoby o takie
zachowanie, które nie miało miejsca. Komisja po zapoznaniu się ze stanowiskiem obu stron
ustaliła, że skarżący nie wykazał, że Zastępca Wójta Gminy Krasocin zachował się wobec jego
osoby niewłaściwie, a Komisja dała wiarę wyjaśnieniom Zastępcy Wójta Gminy Krasocin.
Ponadto Komisja miała również na względzie inne skargi złożone do Rady Gminy Krasocin
przez skarżącego na pracowników GOPS w Krasocinie, Zastępcę i Kierownika GOPS, z których
ewidentnie wynika, że celem tych skarg jest wywarcie presji na te osoby w momencie kiedy
wydane decyzje bądź podjęte czynności są niekorzystne dla skarżącego. Mając powyższe
na względzie, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła wystąpić do Rady Gminy
Krasocin z projektem uchwały Rady Gminy w sprawie uznania skargi na Zastępcę Wójta
Gminy Krasocin za bezzasadną.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodniczący Komisji Regulaminowo—
Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Bogdan Bukowski.
Oddano głosów: 14 „za", 0 „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXyI/323/21 w sprawie
uznania skargi na Zastępcę Wójta Gminy Krasocin za bezzasadną - która stanowi Załącznik
Nr 13 do protokółu.
Ad. 4.11. Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na Kierownika Gminnego Oś rodka
Pomocy Społecznej w Krasocinie za bezzasadną omówił Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Dariusz Frączek.
Komisja rozpatrzenia skargi dokonała w oparciu o skargę z dnia 9 sierpnia 2021 r. złożoną do
Rady Gminy Krasocin. Przedmiotem skargi jest nieudzielenie odpowiedzi skarżącemu przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie. Na posiedzeniu Komisji w dniu
16 sierpnia 2021 r. Komisja zapoznała się z ustnym wyjaśnieniem Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie w przedmiocie podniesionych wobec jej osoby
zarzutów. Skarga na postępowanie Kierownika GOPS w Krasocinie wpłynęła do Urzędu
Gminy Krasocin w dniu 9 sierpnia 2021 r. i została przekazana przez Wójta Gminy Krasocin
do rozpatrzenia według właściwości do Rady Gminy Krasocin w dniu 9 sierpnia 2021 r. Skarga
dotyczyła nieudzielenia odpowiedzi skarżącemu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krasocinie. Z przedłożonego pisemnego wyjaśnienia Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krasocinie wynika, że w dniu 14 lipca 2021 r. skarżącemu została
udzielona odpowiedz na pismo z dnia 9 lipca 2021 r. W związku z tym zarzut skarżącego jest
bezzasadny. Mając powyższe na względzie, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła
wystąpić do Rady Gminy Krasocin z projektem uchwały Rady Gminy w sprawie uznania skargi
na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za bezzasadną.
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Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodniczący Komisji Regulaminowo—
Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Bogdan Bukowski.
Oddano głosów: 14 „za", O ,przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXyI/324/21 w sprawie
uznania skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie
za bezzasadną - która stanowi Załącznik Nr 14 do protokółu.
Ad. 4.12. Projekt uchwały w sprawie przekazania pisma nazwanego „skargą na działalność
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie" według właściwości
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach omówił Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Dariusz Frączek.
W dniu 9 sierpnia 2021 r. do Rady Gminy Krasocin wpłynęło pismo nazwane skargą, które
dotyczyło zarzutu wadliwego zobowiązania skarżącego do dostarczenia dokumentów
niezbędnych do uzyskania

świadczenia z Gminnego Oś rodka Pomocy Społecznej

w Krasocinie. W dniu 16 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji. W posiedzeniu Komisji udział wzięła Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krasocinie, która odniosła się do zarzutów skarżącego zawartych w skardze, jak
również została zobowiązana do pisemnego ustosunkowania si ę do tej skargi. Ponieważ
zarzuty dotyczą toczącego się postępowania administracyjnego, w którym zapadła decyzja,
która nie jest jeszcze prawomocna wskutek wniesienia przez ojca skarżącego odwołania
i której zasadność będzie rozpoznawał organ wyższej instancji, Rada Gminy Krasocin nie jest
władna do rozpatrzenia zasadności zarzutów zawartych w piśmie nazwanym skargą
skierowanym do Rady Gminy Krasocin, w szczególności wadliwości przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego. Organem właściwym jest tutaj Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Kielcach, do którego to organu należy w ślad za odwołaniem przekazać pismo
zatytułowane skargą. W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji
rekomenduje przekazanie niniejszego pisma do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kielcach.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodniczący Komisji Regulaminowo—
Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Bogdan Bukowski.
Oddano głosów: 14 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXyI/325/21 w sprawie
przekazania pisma nazwanego „skargą na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krasocinie" według właściwości do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kielcach - która stanowi Załącznik Nr 15 do protokółu.
Ad. 4.13. Projekt uchwały w sprawie przekazania pisma nazwanego „skargą na działalność
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie" według właściwości
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do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach omówił Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Dariusz Frączek.
W dniu 9 sierpnia 2021 r. do Rady Gminy Krasocin wpłynęło pismo nazwane skargą, które
dotyczyło zarzutu wadliwości przeprowadzenia wywiadu

środowiskowego przez

pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie. W dniu
16 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W posiedzeniu
Komisji udział wzięła Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie,
która odniosła się do zarzutów skarżącego zawartych w skardze, jak również została
zobowiązana do pisemnego ustosunkowania się do tej skargi. Z przedłożonego pisemnego
wyjaśnienia Kierownika Gminnego Oś rodka Pomocy Społecznej w Krasocinie wynika, że
w stosunku do skarżącego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie prowadził
postępowanie administracyjne, w którym zapadła decyzja, z którą nie zgodził się skarżący,
który zgodnie z przysługującym mu prawem wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kielcach. Ponieważ zarzuty dotyczą toczącego się postępowania
administracyjnego, w którym zapadła decyzja, która nie jest jeszcze prawomocna wskutek
wniesienia przez skarżącego odwołania i której zasadność będzie rozpoznawał organ wyższej
instancji, Rada Gminy Krasocin nie jest władna do rozpoznania zasadności zarzutów
zawartych w skardze. Komisja Skarg Wniosków i Petycji rekomenduje przekazanie
niniejszego pisma do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodniczący Komisji Regulaminowo—
Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Bogdan Bukowski.
Oddano głosów: 14 „za, O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXyI/326/21 w sprawie
przekazania pisma nazwanego „skargą na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krasocinie" według właściwości do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kielcach - która stanowi Załącznik Nr 16 do protokółu.
Ad. 4.14. Projekt uchwały w sprawie przekazania pisma nazwanego „skargą na działalność
Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie" według
właściwości do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach omówił
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Dariusz Frączek.
W dniu 10 sierpnia 2021 r. do Rady Gminy Krasocin wpłynęło pismo nazwane skargą, które
dotyczyło zarzutu nie podzielenia przez skarżącego ustaleń faktycznych zawartych
w treści decyzji wydanej w jego sprawie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krasocinie. W dniu 16 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji. W posiedzeniu Komisji udział wzięła Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krasocinie, która odniosła się do zarzutów skarżącego zawartych w skardze, jak
również została zobowiązana do pisemnego ustosunkowania się do tej skargi.
Z przedłożonego pisemnego wyjaśnienia Kierownika Gminnego Oś rodka Pomocy Społecznej
w Krasocinie wynika, że w stosunku do skarżącego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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w Krasocinie prowadził postępowanie administracyjne, w którym zapadła decyzja z którą
nie zgodził się skarżący, który zgodnie z przysługującym mu prawem wniósł odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji rekomenduje przekazanie niniejszego pisma do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodniczący Komisji Regulaminowo—
Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Bogdan Bukowski.
Oddano głosów: 14 „za, O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXyI/327/21 w sprawie
przekazania pisma nazwanego „skargą na działalność Zastępcy Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie" według właściwości do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Kielcach - która stanowi Załącznik Nr 17 do protokółu.
Ad. 4.15. Projekt uchwały w sprawie przekazania pisma nazwanego „skargą na działalność
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie" według właściwości do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach omówił Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Dariusz Frączek.
W dniu 20 lipca 2021 do Rady Gminy Krasocin wpłynęło pismo nazwane skargą, które
dotyczyło wadliwości przeprowadzonego w dniu 9 lipca 2021 r. wywiadu środowiskowego
w miejscu zamieszkania skarżącego. W dniach 2 sierpnia 2021 r. oraz 16 sierpnia 2021 r.
odbyły się posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w których udział wzięły Pani
Zastępca Kierownika i Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie,
które odniosły się do zarzutów skarżącego zawartych w skardze. Ze złożonych wyjaśnień
wynika, że w stosunku do skarżącego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie
prowadził postępowanie administracyjne, w którym zapadła decyzja, z którą nie zgodził się
skarżący, który zgodnie z przysługującym mu prawem wniósł odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Kielcach. Ponieważ zarzuty dotyczą toczącego się postępowania
administracyjnego, w którym zapad ła decyzja, która nie jest jeszcze prawomocna wskutek
wniesienia przez skarżącego odwołania i której zasadność będzie rozpoznawał organ wyższej
instancji, Rada Gminy Krasocin nie jest władna do rozpoznania zasadności zarzutów
zawartych w skardze skierowanej do Rady Gminy Krasocin, w szczególności wadliwości
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Organem właściwym jest tutaj Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Kielcach, do którego to organu należy w ślad za odwołaniem
przekazać pismo zatytułowane skargą.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodniczący Komisji Regulaminowo—
Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali:
Z-ca Wójta Gminy P. Jacek Sienkiewicz oznajmił, że sprawa jest poważna. Ponieważ cała
procedura jest związana ze skargami, jest ich wiele, ale są aspekty badania dokumentów,
ponieważ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji badała całość sprawy, wysłuchiwała stron,
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osób pomówionych albo oskarżonych. To nie dotyczy jednej osoby. Tam występuje
dwóch ludzi o tym samym nazwisku, jest to ojciec i syn, z tym że ojciec ma porażenie
kończyn górnych i dolnych i jak wynika z korespondencji, nie ma możliwości sam
podpisać tych dokumentów, nie ma władzy w rękach, a dokumenty są sporządzone na
jego imię nazwisko i podpisane jego imieniem i nazwiskiem. W związku z tym, że art. 304
kodeksu postępowania karnego w § 1 określa, że każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu
przestępstwa czy możliwości popełnienia przestępstwa, z urzędu - a mamy do czynienia
z takim przypadkiem, bo jest to przest ępstwo z art. 270, czyli ściganym z urzędu, ma
społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuraturę lub Policję. Jeszcze ciekawszy
i bardziej odpowiedzialny jest § 2: instytucje pa ństwówe i samorządowe, które w związku
ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są
obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuraturę i Policję. O tym fakcie
powiadomiłem członków Komisji, że możemy mieć od czynienia z przekroczeniem prawa
w zakresie art. 270. Chodzi o podrabianie, podszywanie się pod inne osoby i prosiłem,
aby ta komisja poinformowała, bo nie my jesteśmy sądem ani prokuraturą od ustalania
faktów, czy doszło, czy nie doszło do popełnienia przestę pstwa, natomiast
z dokumentów, które były przedstawione wynika, że mogło dojść, w związku z czym
spoczywa na nas taki obowiązek.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Bogdan Bukowski.
Oddano głosów: 14 „za, O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłoś nie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXyI/328/21 w sprawie
przekazania pisma nazwanego „skargą na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krasocinie" według właściwości do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kielcach - która stanowi Załącznik Nr 18 do protokółu.
Ad. S. Wolnych wniosków nie było.
Ad. 6 W punkcie Informacje i komunikaty głos zabierali:
- Sołtys Sołectwa Zabrody Bolesław Baniak poinformował, że dzisiaj otrzymał informację
telefoniczną, że w Chotowie dzieci biegają w deszczu, że nie ma się nimi kto zająć, że
nie mają gdzie mieszkać. Dzisiaj dwie osoby dzwoniły, żeby zgłosić tę sprawę do P. Wójta.
P. Wójt wie, o kogo chodzi.
- P. Wójt w odniesieniu do wypowiedzi p. Sołtysa, oznajmił, że takie sygnały są zawsze
bardzo potrzebne, ze wzglę du na to, że ciężko jest ocenić, co się w której miejscowości
dzieje, jakie mamy zdarzenia. Takie informacje muszą do nas spływać, ale nie należy
czekać do sesji, tylko od razu zgłaszać do niego czy do GOPS-u, co jest w zakresie działań
GOPS-u. Te tematy są poruszane, a my się będziemy tym zajmować, jeśli są jakieś
potrzeby związane z opieką. GOPS jest od tego, żeby te problemy pomagać rozwiązywać,
bo nie wszystkie da się rozwiązać idealnie, bo często przepisy na to nie pozwalają, jeżeli
jest opieka rodzicielska w pełni praw.
- Radny Marek Wójcik odnosząc się do dyskusji, oznajmił, że dziś rozmawiał w tej sprawie
z pracownikiem GOPS-u i będzie przeprowadzony wywiad.
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Ad. 7. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Gminy
o godz. 15:40 zamknął obrady XXXVI. sesji Rady Gminy Krasocin.
Sporządzony i utrwalony imienny wykaz głosowań jawnych przeprowadzonych za pomocą
urządzeń elektronicznych - stanowi Załącznik Nr 19 do protokółu.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant:
Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy,
funduszu sołeckiego

Dorota Janik

Obradom przewodniczył:
Wiceprzewodniczqcy Rady Gminy

Grzegorz Sitkowski
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