
Protokół  Nr XXXI V/21 

z obrad XXXI V. sesji Rady Gminy Krasocin 

odbytej w dniu 21 czerwca 2021 r. 

na sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego 

w Krasocinie, ul. Floriańska 1 

Ad. 1. Obrady XXXIV. sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023 otworzył  o godz. 10:13 

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 gimnastycznej. Następnie ogłosił, że w zw. z brakiem moż liwości technicznych 

przeprowadzenia głosowań  przy pomocy urządzeń  umoż liwiających sporządzenie 

i utrwalenie imiennego wykazu głosowań  radnych, zgodnie z postanowieniami Statutu 

Gminy przeprowadzone zostaną  głosowania imienne. 

Przewodniczący Rady Gminy powitał  radnych obecnych na sesji - lista obecności radnych 

stanowi Załącznik Nr 1 do protokółu oraz przybyłych gości: 

Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty R Katarzynę  Nowacką, 

- 	Wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach P. Sławomira Krzysztofika, 

- laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, wraz z rodzicami, 

- opiekunów i nauczycieli placówek oświatowych wraz z dyrektorami. 

W sesji udział  brali: 

- Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński, 

- 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  radnego Tomasza Tatara. 

Ad. 2. Do porządku obrad - który stanowi Załącznik Nr 3 do protokółu - nie zgłoszono 
wniosków. 

Ad. 3. Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński powitał  wszystkich zebranych z Panią  Wicekurator 

oraz Panem Wizytatorem na czele. Zaznaczył, że bardzo rzadko zdarza się, że radni, rodzice, 
mogą  uczestniczyć  w galach, które są  organizowane na zakończenie konkursów 

przedmiotowych. Wtedy wszyscy laureaci jadą  do Kielc, najczęściej odbywało się  to 
w Targach Kielce, gdzie są  wręczane medale za zdobycie tytułu laureata w poszczególnych 

konkursach przedmiotowych. Jest to wielka gala z całego województwa świętokrzyskiego, 
z każdego przedmiotu wychodzi kilkanaście osób, aby na piersiach laureatów zawisł  medal 
od Kuratora Świętokrzyskiego. P. Wójt dodał, że rok temu te medale były wręczane na sesji 

uroczystej Rady Gminy przez niego, bo Pan Kurator przesłał  medale do wszystkich urzędów, 
ponieważ  ze względu na pandemię  nie dało się  przeprowadzić  gali. Podobna sytuacja miała 
miejsce w tym roku, zostały te medale rozesłane do urzędów gminy, ale z tego względu, że 

na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedział  Kurator i obecna jest tutaj Świętokrzyski 

Wicekurator Oświaty P. Katarzyna Nowacka, taką  galę  będziemy mogli dzisiaj przeżyć. 
Do każdej ceremonii dekoracji wraz z laureatem wychodzą  opiekunowie. 



Następnie odbyła się  ceremonia wręczania medali Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

laureatom konkursów przedmiotowych. Medale z rąk Świętokrzyskiego Wicekuratora 

Oświaty P. Katarzyny Nowackiej, oraz dyplomy dla nauczyciela prowadzącego, otrzymali: 

Laureatka konkursu z języka polskiego, powiat włoszczowski, Gmina Krasocin, 

miejscowość  Czostków, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie Ada 

Dyksińska, opiekun P. Agnieszka Dyksińska, 

- Laureatka konkursu z języka niemieckiego, powiat włoszczowski, Gmina Krasocin, 

miejscowość  Mieczyn, Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie, Tatiana 

Siwek, opiekun P. Beata Bartosik, 

- Laureat konkursu z biologii, powiat włoszczowski, Gmina Krasocin, miejscowość  Krasocin, 

Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie, Mateusz Górecki, opiekun 

P. Iwona Dusza, 

Laureat konkursu z biologii, powiat wtoszczowski, Gmina Krasocin, miejscowość  Krasocin, 

Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie, Kinga Lis, opiekun P. Iwona 

Dusza, 

Laureat konkursu z informatyki, powiat włoszczowski, Gmina Krasocin, miejscowość  

Krasocin, Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie, Kacper 

Kowalczyk, opiekun P. Elżbieta Kowalczyk, 

- Laureat konkursu z informatyki, powiat włoszczowski, Gmina Krasocin, miejscowość  

Krasocin, Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie, Maksymilian 

Wdowiak, opiekun P. Elżbieta Kowalczyk. 

P. Wójt podkreś lił, że mamy 6 laureatów konkursów przedmiotowych oraz laureatkę  

konkursu biblijnego. O ile konkursy przedmiotowe są  organizowane przez Kuratorium 

Oświaty w Kielcach i medale są  od Kuratora, tak konkurs biblijny jest organizowany przez 

Diecezję  Kielecką, jednakże uznajemy również  laureatów w tym konkursie biblijnym. 

Następnie P. Wicekurator wręczyła pamiątkowe upominki dla laureatów, po czym 

pogratulowała P. Wójtowi organizowania z roku na rok tak wyjątkowej uroczystości, 

w trakcie której najlepsi uczniowie z terenu gminy Krasocin są  wyróżniani, nagradzani 

i honorowani. Zaznaczyła, że jest to wyraz troski Pana Wójta, wszystkich jego 

współpracowników, rady gminy o najmłodszych mieszkańców tej gminy, żeby uczniowie 

mieli jak najlepsze warunki do edukacji i do rozwoju. Pogratulowała uczniom, wielkiego 

honoru i zaszczytu znalezienia się  wśród najlepszych uczniów w gminie Krasocin, ale też  

wśród najlepszych uczniów w województwie świętokrzyskim, co jest dowodem zdolności, 

posiadania szeregu talentów, szerokich zainteresowań, a na dodatek posiadania silnej 

motywacji do tego, żeby się  uczyć  i rozwijać, co na pewno zaprocentuje na kolejnych etapach 

edukacji, w życiu osobistym, życiu społecznym. Życzyła uczniom, dalszej wysokiej motywacji 

do uczenia się  i sukcesów w dalszej edukacji. Zaakcentowała, że za sukcesem ucznia 

w pierwszym rzędzie stoją  nauczyciele i to dzięki ich pracy i zaangażowaniu uczniowie mogą  

odnosić  sukcesy, mogą  rozwijać  swoje talenty i zainteresowania. Podziękowania należą  się  

dla wszystkich nauczycieli, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, bo już  na tym etapie 

edukacji nauczyciele pomagają  dzieciom odkrywać  ich pierwsze talenty i zainteresowania, 

a następnie w kolejnych latach kolejni nauczyciele pracują  wspólnie z uczniami i rodzicami 
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nad tym, aby te talenty rozwijać. P Wicekurator złożyła wszystkim nauczycielom, na ręce 

dyrektorów szkół, podziękowania za trud, za zaangażowanie, życząc jak najwięcej zdolnych 

uczniów, którzy chcą  się  uczyć  i odnoszenia jeszcze wielu sukcesów zawodowych. Rodzicom 

nagrodzonych uczniów pogratulowała wspaniałych dzieci, dziękując za codzienną  troskę  
o nie, wsparcie, motywację  do nauki, życząc jeszcze wielu powodów do durny i radości ze 

swoich dzieci. Na koniec życzyła wszystkim uczniom i nauczycielom aktywnych wakacji, 

odpoczynku od nauki zdalnej. 

P. Wójt podziękował  Pani Kurator za przybycie, podkreś lając, że po raz pierwszy w historii 

Gminy Krasocin na sesji uroczystej gości ktoś  z przedstawicieli Kuratorium czyli Pani 

Wicekurator. 

Następnie P. Wójt i Przewodniczący Rady wręczyli dyplomy i stypendia finansowe uczniom za 

wysokie wyniki w nauce oraz wybitne sukcesy i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. 

Podziękowanie Wójta Gminy Krasocin za przygotowanie merytoryczne uczniów do konkursu 

do konkursu przedmiotowego, wyrazy uznania za pełną  zaangażowania współpracę, za 

włożony wysiłek i trud w przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego otrzymali 

opiekunowie uczniów. 

Nagrodzeni zostali: 

- Tatiana Siwek, uczennica Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie, 

Laureatka konkursu z języka niemieckiego, opiekun P. Beata Bartosik, 

- Filip Stępień, uczeń  Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie, Finalista 

konkursu zjęzyka polskiego, opiekun P. Wanda Wilczyńska, 

- Ada Dyksińska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie, Laureatka 

Konkursu z języka polskiego, opiekun P. Agnieszka Dyksińska, oraz laureatka XXV 

Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej, opiekun P. Anna Robak, 

- Maja Wrona, uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie, Laureatka 

XXV Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej, opiekun P. Anna Robak, 

- Katarzyna Lewandowska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie, 

Finalistka konkursu z informatyki, opiekun P. Anna Lechowicz, 

- Karol Dobrzański, uczeń  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie, Finalista 

konkursu z informatyki, opiekun P. Anna Lechowicz, 

- Mateusz Górecki, uczeń  Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie - 

Laureat konkursu z biologii, opiekun P. Iwona Dusza, 

- Kinga Lis, uczennica Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie, 

Laureatka konkursu z biologii, opiekun P. Iwona Dusza, 

- Aleksandra Olkiewicz, Finalistka konkursu z biologii - opiekun P. Iwona Dusza, 

- Kacper Jakub Kowalczyk, uczeń  Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego 

w Krasocinie, Finalista konkursu z biologii, opiekun P. Iwona Dusza, 

- Kacper Adam Kowalczyk, uczeń  Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego 

w Krasocinie, Laureat konkursu z informatyki, opiekun P. Elżbieta Kowalczyk, 

- Maksymilian Wdowiak, uczeń  Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego 

w Krasocinie, Laureat konkursu z informatyki, opiekun P. Elżbieta Kowalczyk, 
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- Marta Pasińska, uczennica Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie, 

finalistka konkursu zjęzyka polskiego, opiekun P. Agnieszka Włodarska. 

Podziękowania za osiągniecia dydaktyczne uczniów otrzymali: 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie P. Małgorzata 

Klimczyk—Karpińska, 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie P. Zdzisława Mąkosa, 

- Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie 

P. Krzysztof Jasiowski. 

Następnie P. Wójt ogłosił, że tutejsza placówka nosząca im. rtm. Witolda Pileckiego 

wystartowała w I Turnieju Szkół  im. rtm. Witolda Pileckiego, który miał  miejsce w Ostrowi 

Mazowieckiej dnia 13 maja 2021 r. w Muzeum Domu Rodzinnego Pileckich. Szkoła została 

bardzo wysoko oceniona przez organizatorów, o czym pisały lokalne media, nasz biuletyn 

informacyjny Gminy Krasocin, również  media społecznościowe. Następnie P. Wójt przekazał  
zdobytą  przez szkołę  Złotą  odznakę  Rotmistrza na ręce Dyrektora Zespołu Placówek 

Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie Pana Krzysztofa Jasiowskiego 

i Wicedyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie 

P. Elżbiety Kowalczyk oraz samorządu szkolnego. 

W dalszej części P. Wójt poinformował, że w Radzie Gminy Krasocin są  przedstawiciele 

nauczycieli: Pani Iwona Dusza i Pan Tomasz Tatar. Dodał, że Pani Iwona Dusza zabiegała o to, 

żeby był  jakiś  prezent dla wyróżnionych uczniów i mamy dla nich symboliczną  rzecz - 

słuchawki bardzo wysokiej klasy. To są  nagrody, o które zabiegała Pani Iwona i Pan Tomek. 

Następnie Pani Iwona Dusza i Pan Tomasz Tatar rozdali słuchawki wśród finalistów 

i laureatów. 

Kolejno P. Wójt oznajmił, że w przerwie obrad ogłoszonej przez Pana Przewodniczącego 

zwiedzi z Panią  Kurator, w towarzystwie Pana Wizytatora, Muzeum Chleba. Po ogłoszeniu 

przerwy przez Pana Przewodniczącego zaprasza wszystkich rodziców, wszystkich laureatów, 

radnych na czele z Panią  Kurator o wyjście przed budynek szkoły do zrobienia wspólnego 

pamiątkowego zdjęcia na boisku. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził  30 minut przerwy w obradach. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

Ad. 4. Informację  z działalności urzędu przedstawił  Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński. 

Wszystko na bieżąco jest realizowane zgodnie z uchwałą  budżetową, są  realizowane zadania 

kanalizacji miejscowości Świdno, kanalizacji miejscowości Gruszczyn. Wykonywane są  
nawierzchnie asfaltowe w tych 3 miejscach, które były warunkiem umowy, czyli Zabrody, 

Mieczyn i Ludynia. Na bieżąco są  przeprowadzane kolejne przetargi. Urząd gminy działa już  w 

trybie otwartym, petenci obsługiwani są  na bieżąco. Wszystkie wydane zarządzenia są  
publikowane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Dyskusji nad informacją  nie było. 

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionej informacji. 

Ad. S. Informację  Rady Gminy Krasocin o petycjach rozpatrzonych w 2020 r. -  która stanowi 

Załącznik Nr 4 do protokółu - przedstawił  Przewodniczący Rady Gminy. 

Dyskusji w punkcie nie było. 
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Ad. 6. Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że do wyłącznej właściwości rady gminy 

należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu. Wskazał, że Raport o stanie Gminy 

został  przedłożony radzie gminy w terminie ustawowym, tj. na poprzedniej sesji Rady Gminy 

Krasocin w dniu 24 maja, jak również  został  podany do powszechnej wiadomości poprzez 

zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Ad. 6.1. Przewodniczący Rady Gminy ogłosił, że nad przedstawionym raportem o stanie 

gminy przeprowadza się  debatę. Do zabierania głosu w debacie uprawnieni są  radni oraz 

mieszkańcy gminy. Poinformował, że po ogłoszeniu informacji o przyjmowaniu zgłoszeń  do 

debaty nad raportem Wójta o stanie gminy za rok 2020 we wskazanym w ogłoszeniu 

terminie wynikającym z ustawy nie wpłynęły zgłoszenia mieszkańców gminy do zabrania 

głosu w debacie. 

Przewodniczący Rady otworzył  debatę  nad raportem Wójta Gminy Krasocin o stanie gminy 

za 2020 rok. 

W zw. z brakiem zainteresowania radnych zabraniem głosu w debacie, Przewodniczący 

zamknął  debatę  nad raportem Wójta Gminy Krasocin o stanie gminy za 2020 rok. 

Ad. 6.2. Przewodniczący Rady Gminy wskazał, że po zakończeniu debaty nad raportem o stanie 

gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. 

Uchwałę  o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną  większością  

głosów ustawowego składu rady gminy. 

Dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasocin wotum 

zaufania nie było. 

Przewodniczący Rady poddał  głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Krasocin wotum zaufania. 

W głosowaniu imiennym udział  wzięło 11 radnych. Nieobecnych 4 radnych: Mariusz 

Chruściel, Antoni Drej, Grzegorz Sitkowski, Marek Wójcik. Oddano głosów 11 „za", 

O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, 

tj. 11 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XXXI V/305/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Krasocin wotum zaufania - która stanowi Załącznik Nr 5 do protokółu. 

Ad. 7. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że rada gminy jest zobowiązana do 

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu. 

Sprawozdanie finansowe - stanowi Załącznik Nr 6 protokółu wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz informacją  o stanie mienia gminy - które stanowi 

Załącznik Nr 7 do protokółu omówiła Skarbnik Gminy P. Dorota Jackiewicz. 

Gmina Krasocin, podobnie jak inne jednostki samorządu terytorialnego, zobligowana jest do 

stosowania zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych. Zasada jawności oznacza 

podawanie do publicznej wiadomości zbiorczych danych dotyczących jej finansów 

i działalności, natomiast zasada przejrzystości obliguje do stosowania podziałów klasyfikacji 

budżetowej na etapie planowania, ewidencji księgowej i sprawozdawczości. Bilans 

z wykonania budżetu jest obowiązkowym sprawozdaniem finansowym, podobnie jak 

sprawozdanie z wykonania budżetu. 
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Sprawozdanie z wykonania budżetu oznacza działania podejmowane zgodnie z zapisami 

uchwały uchwalanego budżetu gminy Krasocin, czyli prowadzące do realizacji 

zaplanowanych dochodów i niepowodujące przekroczenia limitu wydatków oraz 

uwzględniające ustalony plan przychodów i rozchodów. Oceną  tego sprawozdania jest 

opinia, którą  każda jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje z Regionalnej izby 

Obrachunkowej. 

Bilans z wykonania budżetu stanowi sprawozdanie finansowe sporządzone przez organ z 

wykonania budżetu za dany rok. Dodatkowo organ - w naszej gminie jest to Wójt - 

zobowiązany jest do przekazania tego sprawozdania do właściwej Regionalnej Izby 

Obrachunkowej do dnia 30 kwietnia. 

Bilans prezentuje środki pieniężne, należności i zobowiązania oraz aktywa netto, którymi 

dysponuje gmina na dzień  31 grudnia. Na dzień  31 grudnia 2020 r. środki pieniężne na 

rachunku budżetu wynosiły 6 066 848,45 zł; należności i roszczenia 398 817,23 zł, co daje 

nam sumę  aktywów 6 465 665,68 zł; zobowiązania 10 521 219,93 zł; aktywa netto - 

4 804 572,25 zł; rozliczenia międzyokresowe, czyli subwencja, 749 018 zł; razem pasywa 

6 465 665,68 zł. 

Dyskusji w punkcie nie było. 

Ad. 8. Skarbnik Gminy P. Dorota Jackiewicz przedstawiła uchwałę  Nr 64/2021 II Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Krasocin za 2020 rok 

(opinia pozytywna) - która stanowi Załącznik Nr 8 do protokółu. 

Ad. 9. Pozytywną  opinię  Komisji Planowania i Budżetu o wykonaniu budżetu Gminy Krasocin 

za 2020 rok przedstawił  Wiceprzewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Dariusz Frączek. 

Ad. 10. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Magdalena Szklarz przedstawiła Wniosek Komisji 

Rewizyjnej z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Krasocin z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok - który stanowi Załącznik Nr 9 do protokółu. 

Protokół  Komisji Rewizyjnej z głosowania imiennego nad wnioskiem o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Krasocin za 2020 r. - stanowi Załącznik Nr 10 do protokółu 

Ad. 11. Sekretarz obrad odczytał  uchwałę  Nr 83/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasocin w sprawie absolutorium (opinia pozytywna) - 

która stanowi Załącznik Nr 11 do protokółu. 

Ad. 12. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki 

samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 

30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. 

Dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasocin za 2020 rok nie było. 

Przewodniczący Rady poddał  głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasocin 

za 2020 rok. 
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W głosowaniu imiennym udział  wzięło 11 radnych. Nieobecnych 4 radnych: Mariusz 

Chruściel, Antoni Drej, Grzegorz Sitkowski, Marek Wójcik. Oddano głosów 11 „za", 

O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, 

tj. 11 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XXXIy/306/21 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasocin 

za 2020 rok - która stanowi Załącznik Nr 12 do protokółu. 

Ad. 13. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Nie później niż  dnia 30 czerwca roku 

następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

podejmuje uchwałę  w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się: 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; ze 

sprawozdaniem finansowym; z opinią  regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa 

w art. 270 ust. 2; z informacją  o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; ze 

stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, poddał  pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasocin absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

W głosowaniu imiennym udział  wzięło 11 radnych. Nieobecnych 4 radnych: Mariusz 

Chruściel, Antoni Drej, Grzegorz Sitkowski, Marek Wójcik. Oddano głosów 11 „za", 

O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, 

tj. 11 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XXXI V/307/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Krasocin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok - która stanowi Załącznik 
Nr 13 do protokółu. 

Ad. 14.1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

omówił  Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński. 

Zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych wykorzystywane mogą  
być  wyłącznie na realizację  gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Zmiana w kwocie 

wydatków wynika z niewykorzystanych środków z poprzednich lat. Środki zostały rozpisane 

w preliminarzu zgodnie z planowanymi wydatkami. 

Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili: 

- Przewodniczący Komisji Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza, 

- Wiceprzewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Dariusz Frączek. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu imiennym udział  wzięło 10 radnych. Nieobecnych 5 radnych: Mariusz 

Chruściel, Antoni Drej, Krystian Pawłowski, Grzegorz Sitkowski, Marek Wójcik. Oddano 
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głosów 10 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy 

jednogłośnie, tj. 10 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XXXIy/308/21 zmieniającą  uchwałę  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 - która stanowi Załącznik Nr 14 do protokółu. 

Ad. 14.2. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego omówiła 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Krasocinie P. Zdzisława Robak. 

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany przez wójta, burmistrza, prezydenta lub przez 

osobę  upoważnioną  do podejmowania takich decyzji. U nas decyduje akurat ośrodek 

pomocy społecznej, my się  tym zajmujemy. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych została 

podjęta 21 czerwca 2001 r. My pewne rzeczy korygujemy po 20 latach. Od 1 lipca zmienia się  

w pewnym zakresie ta ustawa, ale na radę  gminy została scedowana decyzja w sprawie 

zatwierdzenia wzoru dokumentu, takiego jak wniosek o dodatek mieszkaniowy i deklaracja. 

My podejmujemy decyzję  o jej szacie graficznej, ponieważ  co zawiera w swej treści, reguluje 

jednak ministerstwo. Deklaracja o dochodach gospodarstwa informuje nas, ile osób wchodzi 

w skład gospodarstwa domowego, o miejscu pracy, zarobkach za ostatnie 3 miesiące i 

wyrażeniu zgody na przekazywanie świadczenia, czyli dodatku do czynszu, które przyznaje 

gmina, na konto zarządcy. Natomiast wniosek szczegółowo rozpisuje dane osoby, która 

wnioskuje, jakie jest prawo do lokalu, ilu członków składa się  na gospodarstwo domowe, 

również  dochody i w dalszej części, ile jest osób niepełnosprawnych, bo wówczas jest trochę  
inaczej liczony dodatek, techniczne wyposażenie zajmowanego lokalu, czy jest woda ciepła, 

piec ogrzewania centralnego, czy ktoś  sam sobie pali w swoim piecu centralnym, liczba osób 

wchodzących w skład gospodarstwa, łączne dochody i wydatki za ostatni miesiąc 

potwierdzone przez zarządcę  lokalu. To wszystko uję liśmy we wniosku i deklaracji. Każda 

gmina sama zatwierdza wzory deklaracji i wniosku. 

Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili: 

- Przewodniczący Komisji Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza, 

- Wiceprzewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Dariusz Frączek. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu imiennym udział  wzięło 11 radnych. Nieobecnych 4 radnych: Mariusz 

Chruściel, Antoni Drej, Grzegorz Sitkowski, Marek Wójcik. Oddano głosów 11 „za", 

o „przeciw", O „wstrzymujących się ". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, 

tj. 11 głosami „za, podjęła uchwałę  Nr XXXIy/309/21 w sprawie określenia wzoru wniosku 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego - która stanowi Załącznik Nr 15 do protokółu. 

Ad. 14.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krasocin na lata 2021-2031 omówiła Skarbnik Gminy P. Dorota Jackiewicz. 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031 obejmują  
aktualizację  do stanu dochodów i wydatków planów finansowych gminy na dzień  dzisiejszy. 
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Dochody w WPF wynoszą  58 593 009,43 zł, wydatki wynoszą  66 219 113,50 zł. Wynik 

budżetu wynosi -7 626 103,72 É. 

Pozytywną  opinię  do projektu przedstawił  Wiceprzewodniczący Komisji Planowania 

i Budżetu Dariusz Frączek. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu imiennym udział  wzięło 11 radnych. Nieobecnych 4 radnych: Mariusz 

Chruściel, Antoni Drej, Grzegorz Sitkowski, Marek Wójcik. Oddano głosów 11 „za", 

O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, 

tj. 11 głosami „za, podjęła uchwałę  Nr XXXIy/310/21 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031 która stanowi Załącznik Nr 16 do 

protokółu. 

Ad. 14.4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. omówiła Skarbnik 

Gminy P. Dorota Jackiewicz. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. uwzględnia aktualizację  planu 

dochodów i wydatków budżetu gminy w celu prawidłowego realizowania zadań  
budżetowych. Dochody uległy zmniejszeniu o kwotę  46 344,49 É. Wydatki uległy 

zwiększeniu o kwotę  145 747,09 zł. Zmiany po stronie wydatkowej przyczyniają  się  do 

realizacji m.in. takich zadań, jak remont drogi na Zabrodach, budowa garażu przy strażnicy 

OSP w Cieślach, organizację  transportu oraz punktu szczepień  czy też  organizację  punktu 

gminnego dotyczącego realizacji programu „Czyste Powietrze". 

Pozytywną  opinię  do projektu przedstawił  Wiceprzewodniczący Komisji Planowania 

i Budżetu Dariusz Frączek. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu imiennym udział  wzięło 11 radnych. Nieobecnych 4 radnych: Mariusz 

Chruściel, Antoni Drej, Grzegorz Sitkowski, Marek Wójcik. Oddano głosów 11 „za", 

O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, 
tj. 11 głosami „za, podjęła uchwałę  Nr XXXIy/311/21 w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2021 r. - która stanowi Załącznik Nr 17 do protokółu. 

Ad. 15. P. Wójt podziękował  za udzielenie mu jednogłośnie wotum zaufania oraz 

absolutorium. Następnie przekazał  informację, że przedwczoraj, po wcześniejszych 

eliminacjach, Koło Gospodyń  Wiejskich z Występ reprezentowało województwo 

świętokrzyskie w konkursie kół  gospodyń  wiejskich o nagrodę  małżonki Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej i osiągnęło bardzo wysoki sukces, gdyż  jest w trójce najlepszych kół  
w tym konkursie. Miejsce, które zdobyli, będzie podane podczas dożynek prezydenckich, 

które odbędą  się  we wrześniu w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Pogratulował  Kołu 

Gospodyń  Wiejskich w Występach tego osiągnięcia, które mówi o gminie, o powiecie, 

o całym województwie świętokrzyskim. 

Przewodniczący Rady Gminy w imieniu Rady pogratulował  wyróżnienia, oczekując na 

następne. 

Ad. 16. Informacji i komunikatów nie było. 
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Ad. 17. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy 
o godz. 12:48 zamknął  obrady XXXIV. sesji Rady Gminy Krasocin. 
Sporządzony wykaz głosowań  imiennych przeprowadzonych podczas sesji Rady Gminy 
Krasocin - stanowi Załącznik Nr 18 do protokółu. 
Na tym protokół  zakończono. 

Protokolant: 	 Obradom przewodniczył: 

Podinspektor ds. obsługi Rody Gminy, 	 Przewodnicz q4"  Rady Gminy 

funduszu sołeckiego 

Dorota Jonik 	 Boa?r"BLkowski 
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