Protokół Nr XXXVIII/21
z obrad XXXVIII. sesji Rady Gminy Krasocin
odbytej w dniu 27 października 2021 r.
w sali obrad Urzędu Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1
Ad. 1. Obrady XXXVIII. sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023 otworzył o godz. 14:10

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krasocin Grzegorz Sitkowski, 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.
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,
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 Gliściński.

Od ostatniej sesji budż et jest realizowany na bieżąco, bez żadnych zakłóceń. Niektóre
inwestycje są realizowane nawet z lekkim przyspieszeniem, jak miasteczko ruchu drogowego
w Lipiu, którego odbiór miał być 22 listopada, a dzisiaj mamy 27 października i już odbiór
nastąpił. Z tej okazji zapraszam wszystkich na otwarcie 28 paź dziernika o godz. 10.00.
Interesanci są obsługiwani na bieżąco w reżimie sanitarnym. Zarządzenia wydane
w omawianym okresie zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Krasocin.
Dyskusji nad informacją nie było.
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionej informacji.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krasocin za rok
szkolny 2020/2021 - która stanowi Załącznik Nr 4 do protokółu omówiła Kierownik Centrum
Ad. 4.

Usł ug Wspólnych w Krasocinie P. Irena Kuśmierczyk.
Obowiązek sporządzenia niniejszej informacji wynika z prawa oświatowego. Organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek w terminie do
31 paź dziernika przedstawić organowi stanowiącemu obecne sprawozdanie.
Dyskusji nad informacją nie było.
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionej informacji.
Ad. S. Kolejny punkt porządku obrad stanowiła Informacja z wykonania budżetu gminy

za I półrocze 2021 r. - która stanowi Załącznik Nr 5 do protokółu.
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Skarbnik Gminy P. Dorota Jackiewicz odczytała Uchwałę Nr 118/202111 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 września 2021 r. w sprawie opinii
o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasocin za I półrocze 2021 roku.
II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach na podstawie art. 13 pkt 4
oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.), po zbadaniu w dniu
14 września 2021 r. informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy Krasocin
za 1 półrocze 2021 r., postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożoną Informację
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasocin za I półrocze 2021 r.
Wykazane w Informacji wielkości zgodne są z przedłożonymi sprawozdaniami i uchwałami
budżetowymi Rady i zarządzaniami Wójta.
Na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet Gminy po stronie planu wynosi:
- dochodów - kwotę 58 764 812,43 zł,
- wydatków - kwotę 66 390 916,15 zł,
-

przychodów - kwotę 9 276 103,72 zł,

-

rozchodów - kwotę 1 650 000,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku przedstawia się
następująco:
- dochody - 32 655 136,29 zł, co stanowi 55,56 % planowanych dochodów, w tym
strukturalnie dochody własne stanowią 41,10 %„ subwencje 24,25 %„ dotacje 34,63
- wydatki - 29 985 502,95 zł, co stanowi 45,16 % planowanych wydatków,
- przychody zrealizowano w wysokości 6 133 374,72 zł,
-

rozchody zrealizowano w wysokości 950 000,00 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi Gminy w I półrocze 2021
roku stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 2 669 633,34 zł przy planowanym deficycie
7 626 103,72 zł. Z zapisów w informacji nie wynika, że mogą wystąpić zagrożenia wykonania
planu dochodów i wydatków na koniec roku budżetowego. Wykonane w I półroczu 2021
roku dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące.
Zawarte w przedmiotowej informacji dane liczbowe dotyczące podstawowych wielkości
w zakresie dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu zachowują
wzajemną zgodność.
W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady
i zarządzeń Wójta nie stwierdzono przekroczenia planowanych wydatków budżetowych.
Oznacza to, że dokonywane były zgodnie z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).
W informacji ustosunkowano się do zagadnienia egzekucji zaległości podatkowych.
Z danych zawartych w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych na
koniec II kwartału 2021 roku wynika, iż Gmina posiada zobowiązanie wg tytułów dłużnych w
wysokości 9 987 940,57 zł dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina nie posiada
zobowiązań wymagalnych. Stan należności wymagalnych według sprawozdania Rb-N na
dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 1 329 720,28 É.
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Gmina złożyła informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu
realizacji przedsięwzięć.
Informacja o przebiegu wykonania bud żetu Gminy za I pół rocze 2021 roku zawiera
omówienie dochodów, i wydatków bud żetu Gminy.
Dyskusji nad informacją nie było.
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionej informacji.
Ad. 6. Informację o dokonanej przez Przewodniczącego Rady Gminy analizie oświadczeń

majątkowych za 2020 rok złożonych przez radnych Rady Gminy Krasocin w terminie do dnia
30 kwietnia 2021 r. - która stanowi Załącznik Nr 6 do protokółu - przedstawił
Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęła
informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włoszczowie odnośnie analizy oświadczeń
majątkowych radnych Rady Gminy Krasocin złożonych w terminie do dnia 30 kwietnia
2021 r.
Informację o dokonanej przez Wojewodę

Świętokrzyskiego analizie oświadczeń

majątkowych za 2020 rok złożonych przez Przewodniczącego Rady Gminy Krasocin oraz
Wójta Gminy Krasocin w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. - która stanowi Załącznik Nr 7
do protokółu - przedstawił Sekretarz Gminy P. Jacek Sienkiewicz
Podobnie jak w przypadku radnych, obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego
w ustawowym terminie do 30 kwietnia spoczywał na Wójcie Gminy i Przewodniczącym Rady
Gminy. Stosowne oświadczenia w ustawowym terminie zostały złożone do Wojewody
Świętokrzyskiego. W wyniku analizy tych oświadczeń majątkowych, stosując kryteria
staranności, rzetelności

zupełności wypełnionych oświadczeń, służby Wojewody w
oświadczeniu P. Wójta Gminy Krasocin dopatrzyły się drobnych uchybień, które zostały
nazwane w opisie nieprawidłowościami. Są to tak nieistotne rzeczy, zarówno w przypadku
Pana Wójta, jak i Przewodniczącego Rady, które nie dawały podstaw do tego, żeby te

dokumenty złożone kwestionować pod względem wiarygodności, rzetelności wypełniania
przez wskazane osoby. W związku z powyższym nie było podstaw do tego, żeby powiadomić
Centralne Biuro Antykorupcyjne z wnioskiem o kontrol ę oświadczeń majątkowych. Niemniej
jednak wypełniony został obowiązek, Wojewoda przekazał jeden egzemplarz oświadczeń
majątkowych do właściwego urzędu skarbowego, celem weryfikacji. Do dnia dzisiejszego, tak
w przypadku radnych, Przewodniczącego Rady Gminy i Pana Wójta, Urząd Skarbowy nie
wypowiedział się na temat oświadczeń.
Informację o dokonanej przez Wójta Gminy analizie oświadczeń majątkowych złożonych
przez 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 w terminie do 30 kwietnia 2021 roku
przedstawił Sekretarz Gminy P. Jacek Sienkiewicz.
Powyższe osoby również wypełniły ustawowy obowiązek i złożyły oświadczenia majątkowe
w terminie. Oświadczenia zostały przekazane do urzędu skarbowego. Do dnia dzisiejszego
urząd skarbowy nie poinformował nas o skutkach weryfikacji poprawności tych oświadczeń.
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Prawdopodobnie na kolejnej sesji, po otrzymaniu pisma z urzędu skarbowego, przedstawimy
uwagi lub dokument, który zostanie przesłany przez urząd skarbowy.
Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionych informacji.
Ad. 7.1. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych
w obrębie geodezyjnym Oleszno stanowiących własność Gminy Krasocin omówił Wójt Gminy
P. Ireneusz Gliściński.
Działki o nr ew. 1058/1, 1595/3, 1595/4, położone w obrębie geodezyjnym Oleszno stanowią
mienie gminne, do którego mają zastosowanie przepisy dotyczące mienia komunalnego
zgodnie z art. 48 pkt 4 ustawy samorządzie gminnym. Zebranie wiejskie podjęło uchwałę
o wyrażeniu zgody na sprzedaż ww. działek.
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.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 13 radnych. Nieobecni radni: Bogdan Bukowski
Mariusz Chruściel. Oddano głosów: 13 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku
głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 13 głosami „za", podjęła

uchwałę

Nr XXXyIII/333/21 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych
w obrębie geodezyjnym Oleszno stanowiących własność Gminy Krasocin - która stanowi
Załącznik Nr 8 do protokółu.
Ad. 7.2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Świętokrzyskiego omówiła Skarbnik Gminy P. Dorota Jackiewicz.
Projekt uchwały uwzględnia przyznanie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego
w roku 2022 i 2023 na Budowę obwodnicy Mieczyn w ciągu DW 786. Wynika to z potrzeby
pilnego podjęcia działań w celu poprawy bezpieczeństwa, komfortu życia mieszkańców
miejscowości Mieczyn oraz osób korzystających z drogi wojewódzkiej nr 786.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił 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 13 radnych. Nieobecni radni: Bogdan Bukowski
Mariusz Chruściel. Oddano głosów: 12 „za", O „przeciw", 1 „wstrzymujący się". W wyniku
głosowania Rada Gminy 12 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXyIII/334/21 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego - która stanowi Załącznik
Nr 9 do protokółu.
Ad. 7.3.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

Włoszczowskiego omówiła Skarbnik Gminy P. Dorota Jackiewicz.
Projekt uchwały zawiera pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu
Włoszczowskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: Remont drogi powiatowej nr 0259T
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ul. Zarzecze w Krasocinie w km od 6 + 600 do km 6 + 935". Pomoc ta ewidentnie przyczyni się
do poprawy nawierzchni drogi, jak również ułatwi wszystkim nam korzystanie z tej drogi.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił 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 13 radnych. Nieobecni radni: Bogdan Bukowski
Mariusz Chruściel. Oddano głosów: 13 ,za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku
głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 13 głosami „za", podjęła

uchwałę
Nr XXXyIII/335/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego

- która stanowi Załącznik Nr 10 do protokółu.
Ad. 7.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krasocin na lata 2021-2031 omówiła Skarbnik Gminy P. Dorota Jackiewicz.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031
Autopoprawka do projektu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krasocin na lata 2021-2031 uwzględnia zmiany dokonane w projekcie uchwały w sprawie
zmian w budż ecie Gminy Krasocin na rok 2021.
W załączniku nr 2 do Projektu tej uchwały prl. „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć"
uwzględniono przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. „Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu drogi wojewódzkiej 786" - łączne nakłady
finansowe 467 875 zł, z okresem realizacji w roku 2022 i w roku 2023, oraz przedsi ęwzięcie
„Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin
w celu wprowadzenia działalności kulturalnej" - o łącznych nakładach S 703 029,95 zł
z okresem realizacji w latach 2021-2023.
Wieloletnia Prognoza Finansowa prezentuje planowane dochody budż etu w kwocie
58 645 529,69 zł, oraz planowane wydatki budżetu w kwocie 66 940 937,41 zł, przy
wysokości wyniku budżetu - 8 295 407,72 É.
Pozytywną opinią do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Planowania
i Budżetu Marek Wójcik.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawkami z dnia
26 października 2021 r.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 13 radnych. Nieobecni radni: Bogdan Bukowski
Mariusz Chruściel. Oddano głosów: 13 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku
głosowania Rada Gminy jednogłoś nie, tj. 13 głosami „za", podjęła

uchwałę

Nr XXXyIII/336/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na
lata 2021-2031 - która stanowi Załącznik Nr 11 do protokółu.
Ad. 7.5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budż ecie gminy na 2021 rok omówiła Skarbnik
Gminy P. Dorota Jackiewicz.
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasocin na 2021 rok
dotyczy części planu finansowego wydatków. W związku z przyznaniem Gminie Krasocin
środków z rządowego programu Polski Ład w kwocie 7 200 000 zł na realizację
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przedsięwzięcia „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy
OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej" Rada Gminy może zabezpieczyć w
budżecie środki własne na realizację tego zadania. Z uwagi na znaczny wzrost cen na rynku,
proponujemy zabezpieczyć kwotę pochodzącą z Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie
1 503 029,95 zł jako wkład własny na realizację tego zadania. Zabieg ten niewątpliwie
pozwoli na przyspieszenie procedur przetargowych i wyłonienie wykonawcy. Ponadto
zabezpieczono w planie finansowym środki na dotację celową dla starostwa powiatowego na
zadanie Remont drogi powiatowej Nr 0259T ul. Zarzecze w Krasocinie, kontynuowanie prac
budowlanych przy świetlicy w Czostkowie, wydatki bieżące ochotniczych staży pożarnych,
oświaty, rodzin zastępczych, żłobka, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, jak
również zimowego utrzymania dróg.
Dokonano również zmniejszenia planu finansowego wydatków po stronie odsetek od
zaciągniętych kredytów i pożyczek, bieżącego utrzymania gminnego ośrodka pomocy
społecznej, jak również dróg gminnych.
Uwzględniono zwię kszenie dochodów z tytuł u wpływów subwencji oświatowej i odpadów
komunalnych. Zwiększenia dochodów budżetu oraz wydatków budż etu wynoszą
83 808,40 zł. Projekt uchwały uwzględnia planowane dochody w kwocie 58 645 529,69 zł
oraz planowane wydatki w kwocie 66 940 937,41 É.
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 z autopoprawkami z dnia
26 października 2021 r.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 12 radnych. Nieobecni radni: Bogdan Bukowski
Mariusz Chruściel, Sylwester Robak. Oddano głosów: 12 „za", O „przeciw",
o „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłoś nie, tj. 12 głosami „za",
podjęła uchwałę Nr XXXyIII/337/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - która
stanowi Załącznik Nr 12 do protokółu.
Ad. 8. W punkcie „Wolne wnioski" głos zabierali:

- Sołtys Soł ectwa Karolinów Beata Wydrych, w imieniu mieszka ńców Karolinowa, zapytała
czy jest wiadomo, co mogłoby być zrealizowane dla mieszka ńców Sołectwa Karolinów w
przyszłym roku z wniosków złożonych do budżetu gminy na 2022 rok, które były
poruszone na zebraniu wiejskim. Wnioski obejmowały:
1) Wykonanie zatoczki asfaltowej wokół przystanku w Karolinowie, a tym samym
przedłuż enie chodnika
chodzi o przystanek na krzyżówce Mieczyn-WojciechówKarolinów, ponieważ teren wokół przystanku jest bardzo często zarośnięty,
wielokrotnie muszę dzwonić do Włoszczowy o wykoszenie tego terenu, żeby to
utrzymać w jakimś porządku i ładzie;
2) Wykonanie oświetlenia ulicznego przy działce wiejskiej w Karolinowie - chodzi
o poprawę bezpieczeństwa, w tym roku doszło do dewastacji altanki, zniknęły 4 ławki
i 2 duż e stoły, które były zamontowane do podłogi. Część altanki została zniszczona,
prawdopodobnie została spalona wraz z koszem, z którego została tylko część
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metalowa. Nie ma tam monitoringu, żadnego oświetlenia, stąd prośba
o zamontowanie tego oświetlenia ulicznego, postaram się też jakiś monitoring
zorganizować we własnym zakresie, żeby to było widać, bo przejeżdżając tam przy
samej drodze jest naprawdę ciemno, bo jest to działka na obrzeżach Karolinowa;
3) Wykonanie projektu kanalizacji w Sołectwie Karolinów;
4) Przebudowa drogi powiatowej w Lipiej Górze na odcinku Mieczyn-Karolinów;
5) Zakup 5 koszów przy przystankach w Sołectwie Karolinów.
-

P. Wójt odnosząc się do wypowiedzi Pani Sołtys, poinformował, że budżet jest w trakcie
tworzenia. Nie wszystkie te wnioski są skierowane do samorzą du Gminy Krasocin, gdyż
nie jesteśmy często właścicielem danego terenu, jak np. wykonanie zatoczki
przystankowej. O ile przystanki są w jurysdykcji samorządu Krasocin, to wszelakiego
rodzaju inna infrastruktura, czyli chodnik czy zatoczka w pasie drogi powiatowej najeżą
do zarządcy drogi. Ten wniosek zostanie przekierowany do zarz ądcy drogi, tj. Starostwa
Powiatowego we Włoszczowie. Wniosek odnoś nie remontu drogi Lipia Góra-KarolinówMieczyn zostanie podobnie przekierowany, bo to jest droga powiatowa. Oczywiście
deklaracja radnych i mojej osoby jest taka, że jeżeli powiat będzie decydował się na
realizację którychś z tych założeń, na pewno Rada Gminy Krasocin nie pozostanie bierna
i jakieś środki z budż etu gminy Krasocin przeka ż e. Co do zakupu koszy, to jest jak
najbardziej realne, że te kosze zostaną zakupione. Co do punktu oświetlenia placu
wiejskiego, niech radni się wypowiedzą. Jednakże nasza wspólna polityka jest taka, że nie
doświetlamy terenów niezabudowanych. Boisko wielofunkcyjne w Mieczynie przy szkole,
boisko wielofunkcyjne przy szkole w Krasocinie, są też niedoświetlane. Wszystkie place
wiejskie są niedoświetlane w tym momencie, bo tam trzeba doprowadzić linię. Ten plac
jest akurat usytuowany mi ędzy Lipią Górą a Karolinowem. Jest możliwość oświetlenia go
lampami solarnymi ze ś rodków funduszu sołeckiego oświetlenia. Co do monitoringu,
będzie to cięż kie technicznie do zrealizowania, z Rad ą Gminy pochylaliśmy się już nad
tym tematem pod względem zabezpieczenia całej gminy, tj. wszystkich skwerków,
straż nic itd. Natomiast koszt rocznej obsługi tego monitoringu szacowany był na ponad
100 tys. zł, bo to musiałoby iść przez Internet do serwera w gminie. Trudno żebyśmy
teraz wszystkie obiekty monitorowali. Sprawa dewastacji altany została zgłoszona na
Policję. Szkody zostały wycenione na 3 000 É. Policja będzie ścigała tych wandali
i w mojej ocenie to zostanie odzyskane. Co do wniosku o kanalizację, to nie ma czegoś
takiego jak sieć w Karolinowie bez doprowadzenia do oczyszczalni ścieków.
Przyszłoroczny bud ż et jest przymierzany z Panią Skarbnik i z radnymi, którzy wnioski
kierowali. Planujemy z Rad ą Gminy zabezpieczyć środki pienięż ne z Polskiego Ładu na
wykonanie projektu, ale nie soł ectwa Karolinów, lecz projektu kompleksowego,
polegającego przede wszystkim na rozbudowie oczyszczalni w Krasocinie, bo niestety
ścieki z tego terenu trzeba gdzieś odprowadzić. Włączenie pozostałych soł ectw, które w
tym systemie kanalizacji ściekowej mogą być uruchomione, skutkuje tym, że te ścieki się
tam nie zmieszczą. Od przyszłego roku będziemy starali się robić projekt na rozbudowę
oczyszczalni ścieków w Krasocinie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej sieci
kanalizacyjnej dla miejscowości: Rogalów, Brygidów, Ostra Górka, Lipia Góra, Karolinów,
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Mieczyn, Huta Stara, Podlesko, Stojewsko, licząc na to, że Program Polski Ład będzie
kontynuowany w naborach. Inwestycja ta może osiągnąć wartość ponad 30 milionów zł,
więc nie będzie możliwe, żeby to spoczęło tylko na barkach samorządu gminy Krasocin,
ż eby takie zadanie udźwignąć. Z naszej strony będziemy jeszcze dyskutować

o budżecie
nie tylko dzisiaj, ale przed 15 listopada, gdzie zgodnie z przepisami projekt bud żetu musi
być złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, żeby został zaakceptowany.

Jeśli wszystko nam zagra, rozpoczniemy prace projektowe, ale trzeba uzbroić
się
w cierpliwość, bo te prace projektowe nie są takie proste. Także z tych pięciu wniosków
dwa do powiatu, kosze jak najbardziej, z oświetleniem to raczej decyzja przy kolejnym
funduszu sołeckim.
-

P. Sołtys wyjaśniła, że chodziło jej oświetlenie przy drodze, bo tam jest naprawd ę

bardzo

ciemno.
- P. Wójt oznajmił, ż e takich wniosków mamy bardzo dużo i będzie stał na stanowisku, że
nie będziemy oświetlać drogi między sołectwami, bo nawet autostrady czy drogi
ekspresowe są oświetlane tylko na dojeździe do skrzyż owania. Cena energii rośnie.
Dobrze, że wymieniliś my lampy. Od 2 lat płacimy za ka żdą lampę na sł upie i to w skali
roku jest 60-70 tys. É. Samorządy na noc wyłączają światło. U nas, mimo że światło się
świeci non stop, jest bezpiecznie, na każdym sł upie jest lampa, jest naprawd ę bardzo
widno, a mielibyś my teraz robić projekty rozbudowy, wykładać pieniądze na to, żeby
oświetlać odcinki między sołectwami. Nie tędy droga, ale decyzja będzie należała do
radnych,
- P. Sołtys zapytała o oświetlenie solarne, argumentując, ż e w Wojciechowie jest takie
rozwiązanie zastosowane. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa terenu wiejskiej działki,
gdzie można byłoby naprawdę z niej zacząć korzystać.
- P. Wójt podkreślił, że bardzo się cieszy, że ta dział ka jest, ale prawdę trzeba mówić.
Przejeżdżał w wakacje dziesięć razy koło tej działki i była zarośnięta do wysokości 30 cm.
Jeżeli w wakacje, kiedy mają dzieci wolne, nie korzystacie z tego, to nie wyobra ż a sobie,
ż e macie korzystać zimą, jak będzie ciemno. Fajnie ż e jest obiekt i coś się dzieje, ale
sugestia dla radnych jest taka, że nie będziemy szli w kierunku oświetlania wszystkich
terenów, bo nas nie będzie za chwilę na to stać po prostu.
- P. Sołtys dodała, że nie działo się tam wiele podczas wakacji, ale mieszka ńcy jako jedyni
zorganizowali w gminie Krasocin piknik z punktem szczepień i z udaną frekwencją
zaszczepionych. Na pewno to światło pomogłoby w przygotowaniu tej imprezy, bo
logistycznie to rozwiązać, podciągnąć prąd, to już było we własnym zakresie, ale trzeba
było sobie zorganizować to oświetlenie oraz Internet itd. Zrobiliś my to, bo to był
warunek otrzymania środków z agencji, żeby ten piknik mógł się odbyć. To byłaby dla nas
taka mała nagroda to oświetlenie uliczne.
- P. Wójt oznajmił, że kilka sołectw zgłaszało, żebyśmy zrobić dojście do światła na festyny.
Jednak przekonał mieszkańców, bo oświetlenie uliczne to jest coś innego niż korzystanie
przy piknikach, festynach, że z założeniem licznika, z którego mogą korzystać, wiąże się
opłata miesięczna, która jest przydziałowa i to kosztuje gminę pieniądze, a festyn się
odbędzie raz w roku, dwa. Mamy agregaty w zakładzie gospodarki komunalnej, gdzie
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podpinaliśmy się na dożynkach. Zadzwońcie, obsłużymy Wam każdą uroczystość
, każdą
imprezę. Patrzmy po gospodarsku. Każdy chciałby mieć dojście do prą
du, tylko to trzeba
zrobić projekt, założyć skrzynkę i bezpośrednio czy się korzysta, czy się
nie korzysta,
płacić opłatę taryfową.
-

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprosił P. Wójta o dokonanie przeglądu drożności
kanał u burzowego wokół parku.

Ad. 9. P. Wójt poinformował, że certyfikaty z programu „Polski Ład" powinny być już
jutro
u nas w gminie. Podziękował za podjęcie uchwały, dzięki której będziemy pierwszym
samorządem w województwie, który uruchomi procedurę przetargową. Podziękowa
ł
również za podjęcie uchwały dotyczącej obwodnicy i poinformował, że umowa jest ju
ż
podpisana jednostronnie przez marszałka i członka zarządu. Podpisana przez nas umowa
zostanie zawieziona do Kielc i na tej podstawie władze Urzędu Marszałkowskiego będą
mogły rozpocząć w 2022 r. sprawy zw. z przetargiem na realizację tego zadania.
-

-

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapytał, czy jeżeli zostaną środki po przetargowe, to
gmina będzie zwracać te środki.
P. Wójt wyjaśnił,że nie ma takiej sytuacji jak środki po przetargowe. Mogą się
pojawić,
ale zgodnie z tym, o co prosił Bank Gospodarki Krajowej, żeby uwzględnić,że jest inflacja,
że wzrosły ceny róż nych materiałów, pewnie każdy samorząd troszkę
dołożył.
Dofinansowanie jest procentowe. 90% w przypadku naszego obiektu w Krasocinie, to
7 mln 200 tys. zł, gdyby poszło niżej, to my o tyle mniej środków otrzymamy. Czy po

przetargowo pójdzie do drugiego czy trzeciego naboru, nie wie tego nikt. W mojej ocenie
jeżeli będzie po przetargowo, to będą jakieś grosze zostawał y, ze względu na wzrost cen.
Ad. 10. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Gminy
o godz. 15:20 zamknął obrady XXXVIII. sesji Rady Gminy Krasocin.
Sporządzony i utrwalony imienny wykaz głosowań jawnych przeprowadzonych za pomoc
ą
urządzeń elektronicznych stanowi Załącznik Nr 13 do protokółu.
-

Na tym protokół zakończono.
Protokolant:
Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy,
fundus
łeckiego

Obradom przewodniczył:
Wiceprzewodniczqcy Rady Gminy
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Grzegorz Sitko wski
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