Protokół Nr XL/21
z obrad XL. sesji Rady Gminy Krasocin
odbytej w dniu 29 listopada 2021 r.
w sali obrad Urzędu Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1
Ad. 1. Obrady XL. sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023 otworzył o godz. 14:06
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,
− 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 budżet jest realizowany na bieżąco, nie ma żadnych opóźnień, jeżeli chodzi
o inwestycje. Petenci w urzędzie gminy są obsługiwani na bieżąco pod rygorem związanym
z Covidem. Mamy oczywiście utrudnienia związane z Covidem, jak częściowo zdalna praca
w Szkole Podstawowej w Czostkowie, Szkole Podstawowej w Olesznie i Szkole Podstawowej
w Bukowie, ale są to zalecenia sanepidu. Mamy pierwszy w naszej gminie przypadek,
a szósty w województwie świętokrzyskim, ASF, który miał miejsce na Nowym Dworze.
Sprawę prowadzi Powiatowy Inspektor Weterynarii, który wydaje wszystkie decyzje zw.
z zabezpieczeniem tych stad, które były przeznaczone do uboju czy tych stref, które są
objęte, zgodnie z przepisami, trzykilometrową i siedmiokilometrową strefą bezpieczeństwa
i stale jesteśmy w kontakcie z Powiatowym Inspektorem Weterynarii. Wszystkie zarządzenia
wydawane na bieżąco znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasocin.
Dyskusji nad informacją nie było.
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionej informacji.
Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty omówił Wójt Gminy P. Ireneusz
Gliściński.
Przy ustaleniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę ̨
liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych odpadów na terenie gminy oraz koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W niniejszej uchwale,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, określono opłatę podwyższoną, jeżeli odpady
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komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane. Wprowadzono częściowe
zwolnienia dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady
w przydomowych kompostownikach odpowiednio w wysokości 1,00 zł od każdej osoby
zamieszkującej daną nieruchomość. Stawkę opłaty za pojemnik/worek obliczono
w wysokości 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego, który zgodnie
z obwieszczeniem prezesa głównego urzędu statystycznego z dnia 29 marca 2021 r. wyniósł
1919 zł na 1 osobę ogółem za pojemniki lub worki o pojemności 120L. Natomiast za
pojemniki lub worki o większej pojemności stawki opłat ustalono w wysokości
proporcjonalnej do ich pojemności. Ustalono również ryczałtową stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
w wysokości 191,90 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości, określono opłatę
podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 383,80 zł dla tych
właścicieli nieruchomości, którzy nie będą zbierać i segregować odpadów w sposób
selektywny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na
nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe. Zmiany w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wynikają z ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, ustawy prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. W nawiązaniu do
powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. Z tego względu, że będzie za
chwilę nasza uchwała dotycząca ewentualnej dopłaty środków samorządowych, stawkę
w wysokości 18,50 zł za selektywny zbiór z kompostownikiem i 19,50 zł za odpady, gdzie
osoby nie mają kompostowników, będzie należało podnieść o 1,50 zł do kwoty 20 zł, jeżeli
ktoś zbiera odpady w sposób selektywny z kompostownikiem i do kwoty 21 zł, jeżeli ktoś nie
będzie tych odpadów zbierał w kompostowniku. Spowodowane jest to m.in. tym, że
ustawodawca w nowej ustawie dopuszcza dopłacenie przez samorząd do zbieranych
odpadów. Śledząc sprawy zw. z rozwojem sytuacji z odpadami na terenie całego kraju, że
stawki za odpady zdecydowanie rosną, jeżeli popatrzymy na gminy takie jak Krasocin,
mniejsze, większe, to ta stawka u nas jest na średnio niskim poziomie od osoby. Możliwość
dopłaty jest, ale dopłaty z naszych gminnych podatków. Jeżeli na sesji 5 listopada Rada
Miasta i Gminy Małogoszcz podjęła uchwałę o dopłacie do 600 000 zł do odpadów dla
mieszkańców, to my tutaj prognozujemy, że może nam się system nie zamknąć w kwocie
ok. 150 000 zł, bo to jest uzależnione od ilości zebranych ton, co się przekłada na fakturę, bo
płacimy od tony. Więc będziemy mieli uchwałę upoważniającą do ewentualnego pokrycia
braku wpłat mieszkańców, zaniżonej zakładam do rzeczywistej ceny śmieci z naszych
środków budżetowych. Skutkuje to tym, że jakaś droga może nie powstać, jakiś obiekt może
nie powstać, nie będzie doposażenia. Dlatego wnioskujemy bardzo bezpiecznie, żeby
urealnić, przynajmniej na ten przyszły rok, stawki, które będą skutkowały, że Rada Gminy
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nie będzie musiała podejmować uchwały skutkującej zabieraniem pieniędzy na ten obszar
działalności. Doskonale wiemy, jakie inwestycje są realizowane. Te 150 tys. zł w naszym
przypadku zdecydowanie mogłoby być przeznaczone na cele związane z rozwojem naszej
gminy, czy gdyby można było pozyskać środki zewnętrzne, to te 150 tys. zł można byłoby
przemnożyć, że mln zł można byłoby na nasz teren wprowadzić, ale jesteśmy w takiej
sytuacji, dlatego proszę o przyjęcie tej uchwały z tymi stawkami.
Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili:
− Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. Grzegorz Wijas,
− Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Gniewkowski.
Oddano głosów: 14 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XL/340/21 w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
takiej opłaty - która stanowi Załącznik Nr 4 do protokółu.
Ad. 4.2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości uzasadnił Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński.
Jest to uchwała wynikająca ze zmiany ustawy i polega na zmianie wzoru deklaracji.
Nie będzie to skutkowało tym, że mieszkańcy, po podjęciu uchwały będą musieli deklarację
składać. Jest to urealnienie do obecnych przepisów i przy nowych składanych deklaracjach
dany mieszkaniec będzie już wypełniał nowy wzór deklaracji.
Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili:
− Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. Grzegorz Wijas,
− Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Gniewkowski.
Oddano głosów: 14 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XL/341/21 zmieniającą
uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - która stanowi Załącznik Nr 5 do
protokółu.

Ad. 4.3. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi omówił Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński.
System jest tak stworzony wedle nowej ustawy, że samorząd może dopłacać środki
samorządu do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W tym roku ilość
gabarytów była tak duża, że średnio zbieramy 170 tys. zł miesięcznie na poczet odpadów,
a były takie faktury po 200 tys. zł. Mamy system ważenia, także to nie ucieka nam spod
kontroli. Samochody są ważone na wysypisku i to są dane rzeczywiste. Istnieje takie
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zagrożenie, że za listopad i grudzień, w zależności od tego, jak wysokie będą faktury, może
nam zabraknąć tych środków na gospodarowanie odpadami. Dlatego proponujemy uchwałę
z informacją, że samorząd może dopłacić do 300 tys. zł. To jest taki wentyl bezpieczeństwa.
Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili:
− Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. Grzegorz Wijas,
− Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Gniewkowski.
Oddano głosów: 14 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XL/342/21 w sprawie pokrycia
części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - która
stanowi Załącznik Nr 6 do protokółu.

Ad. 4.4. Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na działalność Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za bezzasadną omówił Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Dariusz Frączek.
Rozpatrując przedmiotową skargę z dnia 11 października 2021 r., należy wziąć pod uwagę
obecny stan prawny i faktyczny w sprawie będącej przedmiotem skargi. Skarga dotyczy
postępowania przed organem odwoławczym, które zostało zakończone. Skarga wpłynęła do
Rady Gminy Krasocin po zakończeniu tego postępowania. Tutejszy organ, oceniając
wniesioną skargę zgodnie z jej treści, bierze pod uwagę okoliczności tej sprawy i moment,
w którym skarga została złożona. Kwestia zobowiązania skarżącego do dostarczenia faktury
za łóżko rehabilitacyjne nie miała wpływu na dalszy bieg sprawy, tj. wydania decyzji
przyznania specjalnego zasiłku celowego dla ojca skarżącego, ponieważ na podstawie faktur
przedstawionych przez strony zasiłek został przyznany. Kwestię tę badał organ odwoławczy,
który nie dopatrzył się uchybień w postępowaniu Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krasocinie, utrzymując zaskarżoną decyzję w mocy. Komisja, po zapoznaniu się
ze stanowiskiem obu stron, uznała, że zarzut skarżącego dotyczący działalności Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie nie potwierdził się. 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 działalność Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za bezzasadną.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodniczący Komisji RegulaminowoStatutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Gniewkowski.
Oddano głosów: 14 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XL/343/21 w sprawie uznania
skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za
bezzasadną - która stanowi Załącznik Nr 7 do protokółu.
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Ad. 4.5. Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 omówił Wójt Gminy
P. Ireneusz Gliściński.
Uchwała musi być przyjęta do końca listopada każdego roku. Wszystkie naniesione rzeczy,
które są zgłoszone przez organizacje pozarządowe, są w tej uchwale zamieszczone. Jako
gmina jesteśmy postrzegani, nie tylko w powiecie, w województwie, ale w skali kraju, za
jedną z wzorcowych, jeżeli chodzi o współpracę na niwie samorząd gminny - organizacje
pozarządowe. Czy to na płaszczyźnie OSP, bo rzadko się zdarza, żeby gmina miała 3 jednostki
w systemie, wszystkie uzbrojone, wszystkie doposażone, czy na poziomie kół gospodyń
wiejskich, które funkcjonują na bardzo wysokim poziomie, czy to na niwie związanej ze
sportem, a to m.in. Klub Sportowy Bucovia Bukowa czy Klub Łuczniczy „Strzała Skorków”, czy
niedawno pojawiający się na naszym firmamencie „Klub Sportowy Krasocin”, który będzie
realizował zadania związane z piłką ręczną, czy nasze perełki - orkiestry dęte, które swoją
działalnością rozsławiają imię naszej gminy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Na pewno
jesteśmy w czubie samorządów, które realizują te zadania, nie tylko poprzez podniesienie
tutaj mandatu przez radnych Gminy Krasocin, ale w rzeczywistości to ma miejsce. Rada
Gminy, za co dziękuję, nie szczędzi środków finansowych na działalność tych organizacji
i z tego należy się cieszyć.
Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili:
− Przewodniczący Komisji Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki
Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza,
− Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. Grzegorz Wijas,
− Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Gniewkowski.
Oddano głosów: 14 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XL/344/21 w sprawie Rocznego
Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2022 - która stanowi Załącznik Nr 8 do protokółu.
Ad. 4.6. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Krasocin omówił
Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Bukowski.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) do wyłącznej właściwości rady gminy należy
ustalenie wynagrodzenia wójta. Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282; zm.: Dz. U.
z 2021 r. poz. 1834) wynagrodzenie wójta ustala rada gminy w drodze uchwały. Zgodnie
z art. 36 ust. 3 ww. ustawy Wójtowi przysługuje dodatek specjalny.
§ 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie
wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) ustala wykaz
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stanowisk, kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty
maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla
pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, które są określone
w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W załączniku tym zawarty jest maksymalny poziom
wynagrodzenia zasadniczego dla wójta, burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców – i to
dotyczy nas - w kwocie 10 250 zł oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego w kwocie
3 150 zł. Z kolei § 6 ww. rozporządzenia stanowi, że dodatek specjalny dla osób, o których
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, przysługuje w kwocie
wynoszącej 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Ponadto ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1834) wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych - w art. 37 dodano ust. 4 w brzmieniu: „Minimalne
wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, nie może być niższe niż 80 %
maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w przepisach
wydanych na podstawie ust. 1. Maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku stanowi
suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu
dodatku funkcyjnego, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 36 ust. 3, także kwoty
dodatku specjalnego.", art. 18 na dzień 1 sierpnia 2021 r. precyzuje termin należnych
wynagrodzeń, diet i uposażeń.
Mając na uwadze powyższe, w związku ze zmianą polegającą na zniesieniu limitów
wynagrodzenia a wprowadzeniem maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego
i maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego oraz wprowadzeniem minimalnego
wynagrodzenia, które nie może być niższe niż 80 % maksymalnego wynagrodzenia
określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w celu dostosowania wysokości
wynagrodzenia Wójta Gminy Krasocin w wymiarze miesięcznym do obowiązujących
przepisów prawa, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. Następnie Przewodniczący
Rady Gminy odczytał treść uchwały.
§ 1. 1. Ustala się wynagrodzenie Wójta Gminy Krasocin w wymiarze miesięcznym
w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 10 250 zł;
2) dodatek funkcyjny – 2 630 zł;
3) dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego w kwocie 3 864 zł.
2. Ponadto Wójtowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20%
wynagrodzenia zasadniczego tj. w wysokości 2 050 zł oraz nagroda jubileuszowa, dodatkowe
wynagrodzenie roczne.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Krasocin.
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§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krasocinie, a także poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Krasocin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 listopada 2021 r.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił 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 14 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Gniewkowski.
Oddano głosów: 14 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XL/345/21 w sprawie
wynagrodzenia Wójta Gminy Krasocin - która stanowi Załącznik Nr 9 do protokółu.
Ad. 4.7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2022 rok omówił Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński.
Proponowane przez nas stawki nie ulegają zmianie, jeśli chodzi o środki transportowe,
dlatego że ceny paliwa poszły w górę, więc dodatkowo obciążać firmy, które zajmują się
przewozem transportowym, w tym momencie byłoby dla nich zbyt mocnym elementem.
Dlatego proponujemy pozostawić te stawki na ubiegłorocznym poziomie.
Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili:
− Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. Grzegorz Wijas,
− Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Gniewkowski.
Oddano głosów: 14 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XL/346/21 w sprawie
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok - która stanowi
Załącznik Nr 10 do protokółu.

Ad. 4.8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
omówił Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński.
Zgodnie z naszymi propozycjami podatki od nieruchomości dla mieszkańców Gminy Krasocin
pozostaną na podobnym poziomie, jak w roku ubiegłym. Jeżeli ktoś zapoznawał się
z ostatnim vademecum podatnika Gminy Krasocin, to wie doskonale, że dla mieszkańca
naszej gminy, jeżeli chodzi o działki prywatne, obciążenia z tytułu podatków są praktycznie
bardzo małe. Gdyby to porównać z innymi gminami z naszego powiatu, to jest to kilkaset
złotych rocznie więcej tego podatku, a przy większych powierzchniach domów, garaży czy
obiektów gospodarczych to już kwota powyżej tysiąca złotych różnicy. Proponujemy
w dalszym ciągu utrzymać te środki do budżetu wpływające z obciążenia od nieruchomości
od osób prywatnych. Jednakże w tym momencie inflację mamy na poziomie ok. 8%, dlatego
wnioskujemy o podniesienie stawek podatków związanych z prowadzeniem działalności
o ok. 8%, w zależności od przedziału.
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Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili:
− Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. Grzegorz Wijas,
− Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Gniewkowski.
Oddano głosów: 14 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XL/347/21 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - która stanowi Załącznik Nr 11 do
protokółu.

Ad. 4.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krasocin Nr XLII/187/06
z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyposażenia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie
w majątek gminny Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński.
Wnioskujemy o zmianę tej uchwały, gdyż jedno z mieszkań przy Ośrodku Zdrowia
w Krasocinie zostało zwolnione przez obecnego Kierownika Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krasocinie. Wnioskujemy, żeby to mieszkanie włączyć w zasób Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie. Będzie to skutkowało możliwością przygotowania
tego mieszkania dla przyszłego ewentualnie lekarza, którego staramy się na w nasz system
opieki zdrowotnej wprowadzić. Mieszkanie w tym momencie znajduje się w zasobach
gminnych, a nie GZOZ, co skutkuje tym, że GZOZ nie może na ten cel ponosić żadnych
kosztów z tym związanych. Jeśli to mieszkanie będzie na wyposażeniu GZOZ, to on będzie
miał prawo decydowania o przeznaczeniu tego mieszkania
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił 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 14 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Gniewkowski.
Oddano głosów: 14 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XL/348/21 w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy Krasocin Nr XLII/187/06 z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyposażenia
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie w majątek gminny - która stanowi Załącznik Nr 12
do protokółu.

Ad. 4.10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Krasocin na lata 2018-2022 omówił Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński.
Konsekwencją przyjęcia poprzedniej uchwały w sprawie wyposażenia GZOZ w Krasocinie
w to mieszkanie, jest to, że z gminnego zasobu mieszkań to mieszkanie zostanie zniesione.
Ta uchwała porządkuje stan prawny.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Planowania
i Budżetu Marek Wójcik.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Gniewkowski.
Oddano głosów: 14 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XL/349/21 zmieniającą
uchwałę w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krasocin na lata
2018-2022 - która stanowi Załącznik Nr 13 do protokółu.
Ad. 4.11. Projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 0401T w miejscowości Chotów Chałupki
omówił Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński.
Projekt uchwały jest na wniosek Pana Sołtysa miejscowości Chotów dotyczący rodziny, która
mieszka na Chałupkach ok. 400-500 m od obecnie zlokalizowanego przystanku. W tej
miejscowości mieszka rodzina wielodzietna, której najmłodsze dzieci chodzą do szkoły
w Olesznie. Natężenie ruchu na tej drodze i brak typowego pobocza z chodnikiem oraz
ukształtowanie terenu, bo jest to droga z górki, skutkuje tym, że samochody tam osiągają
naprawdę dużą prędkość. Wniosek jest taki, żebyśmy mogli, za Państwa zgodą, po podjęciu
uchwały, rozpocząć prace zgłaszające do urzędu marszałkowskiego o postawienie przystanku
w odległości ok. 400-500 m od przystanku w stronę Oleszna, z którego będzie mogła
korzystać ta wielodzietna rodzina.
Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili:
− Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. Grzegorz Wijas,
− Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Gniewkowski.
Oddano głosów: 14 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XL/350/21 w sprawie
wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze
powiatowej nr 0401T w miejscowości Chotów Chałupki - która stanowi Załącznik Nr 14 do
protokółu.

Ad. 4.12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krasocin na lata 2021-2031, z autopoprawkami, omówiła Skarbnik Gminy P. Dorota
Jackiewicz.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata
2021-2031, z autopoprawką, określa wysokość planowanych dochodów Gminy Krasocin na
poziomie 61 573 009,69 zł oraz planowanych wydatków w wysokości 68 930 936,20 zł, przy
planowanym deficycie w kwocie 7 357 926,51 zł. Ponadto WPF uwzględnia planowane do
realizacji w latach 2021, 2022 i 2023 przedsięwzięcia, zarówno przedsięwzięcia bieżące, jak
i majątkowe, gdzie limit nakładów finansowych w roku 2021 wynosi 15 224 401,81 zł.
Pozytywną opinię do projektu uchwały z autopoprawkami przedstawił Przewodniczący
Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawkami.
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W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Gniewkowski.
Oddano głosów: 14 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XL/351/21 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031 - która stanowi
Załącznik Nr 15 do protokółu.

Ad. 4.13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
z autopoprawkami, omówiła Skarbnik Gminy P. Dorota Jackiewicz.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasocin na 2021 rok uwzględnia wzrost
planowanych dochodów w kwocie 2 738 034,00 zł. Są to między innymi wpływy ze środków
otrzymanych z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin, środków otrzymanych
z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie
finansowe inwestycji kanalizacyjnych, jak również środki otrzymane z funduszu
przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Laboratoria Przyszłości. Projekt uchwały
uwzględnia wzrost planowanych wydatków w kwocie 1 800 552,79 zł z przeznaczeniem m.in.
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w kwocie 1 306 850 zł, oświatę
i wychowanie w kwocie 262 101 zł. Budżet Gminy Krasocin na dzień 29 listopada 2021 r.
wynosi po stronie dochodów 61 573 009,69 zł, a po stronie wydatków 68 930 936,20 zł.
Pozytywną opinię do projektu uchwały z autopoprawkami przedstawił Przewodniczący
Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawkami.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Gniewkowski.
Oddano głosów: 14 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XL/352/21 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2021 rok - która stanowi Załącznik Nr 16 do protokółu.
Ad. 5. W wolnych wnioskach głos zabierali:
− Sołtys Sołectwa Karolinów Beata Wydrych przytoczyła 5 wniosków, które poruszyła na
sesji październikowej, zgłaszanych przez mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim
we wrześniu. Jednym z tych punktów było oświetlenie uliczne przy działce wiejskiej
w Karolinowie. Ponownie chcę rozważyć, czy zasadnym jest niezrobienie tego
oświetlenia, ponieważ jest to teren, z którego moglibyśmy korzystać, jest tam bardzo
niebezpiecznie, widoczności praktycznie nie ma wcale. Takie dwa słupy to nie byłby jakiś
ogromny koszt dla gminy Krasocin. Wiele mieszkańców zgłasza mi, że bardzo dobrze jest
doświetlona miejscowość Wojciechów. U nas od ostatniego numeru 27 brakuje jakieś
dwa słupy. Mowa jest o oświetleniu ulicznym, bo zamierzamy przy altance zrobić takie
oświetlenie z fotowoltaiki, jeśli nam na to środków zostanie z funduszu sołeckiego.
Kolejny wniosek – zapytanie do Wójta Gminy Krasocin, czy Pan Wójt zgłaszał się do rady
powiatu odnośnie remontu drogi powiatowej Lipia Góra-Karolinów-Mieczyn. Jestem
często pytana przez mieszkańców naszego sołectwa, co będzie z tym remontem drogi.
Odcinek drogi Mieczyn-Karolinów miał być remontowany z tzw. ,,powodziówek ’’, ale te
środki przeszły na walkę z Covidem. Tak samo droga w Lipiej Górze, dzisiaj tam
przejeżdżaliśmy, jest błoto, w butach gumowych można przejść. Zwracam się, do
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przedstawicieli gminy, radnych, aby przyjechali do miejscowości Lipia Góra i zobaczyli, jak
wygląda ten odcinek drogi. Wiele dróg jest remontowanych w powiecie, gmina wspiera
powiat, ale u nas niestety nic nie jest w tej kwestii robione. Już kilka lat jest ponawiana
prośba mieszkańców odnośnie remontu tego odcinka drogi. W tym roku ponownie
zwróciłam się do rady powiatu, jeszcze nie dostałam żadnej odpowiedzi od lipca. Wiem,
że była dyskusja Państwa radnych odnośnie remontu drogi powiatowej. Podpisali się pod
tym radni powiatowi, poparli ten wniosek remontu tej drogi powiatowej. Byli to: Pan
Leopold Kwapisz, Pani Aneta Jończyk i Pan Dariusz Mietelski. Miałam przekazane, że to
tutaj były osoby przeciwne, żeby Gmina Krasocin wsparła ten projekt. Kolejnym moim
wnioskiem jest wykonanie zatoczki asfaltowej przy przystanku w Karolinowie, niedaleko
krzyżówki. Wielokrotnie muszę zgłaszać do powiatowych dróg o wykaszanie tego
odcinka, gdyż widoczność jest tam bardzo ograniczona czy ze strony Wojciechowa, czy
jadąc od strony drogi wojewódzkiej. Nie doszło tam jeszcze do żądnego wypadku, ale
różnie może być. O kanalizację też składaliśmy wniosek. Gmina Krasocin otrzyma 500 tys.
zł za szczepienia przeciwko COVID-19 za okres od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. Nasze
stowarzyszenie, jako jedyne w całej gminie, zorganizowało piknik z punktem szczepień,
nie mając warunków ani świetlicy. Musieliśmy spełnić wszelkie warunki do odbioru, żeby
te szczepienia się mogły odbyć. W zeszłym tygodniu byliśmy z delegacją u Pana Wójta,
z prośbą o zakupienie dla naszej miejscowości kontenera, który mógłby służyć nam jako
świetlica. Są takie świetlice kontenerowe, można sobie projekty gotowe obejrzeć
w Internecie, one spełniają wszelkie wymogi sanitarne itd. Wielokrotnie wnioskowaliśmy
o budowę świetlicy, aby gmina czy radni gminy podjęli taką decyzję, ale zawsze słyszymy,
że to są duże koszty itd. i że raczej nie mamy szans. Tak jak do tej pory obserwujemy, to
niewiele w naszym rejonie się robi, bo drogi powiatowe to katastrofa. Mamy działkę,
z której możemy tylko latem korzystać w zasadzie. Jest dużo osób, które by się chciało
zapisać do stowarzyszenia, ale potrzebne jest miejsce, żebyśmy mogli się spotkać, podjąć
szereg ciekawych akcji. Promowaliśmy również gminę Krasocin na tych szczepieniach.
Były zakupione kubki z logo gminy, długopisy. Podjęliśmy takie ryzyko mimo warunków,
jakie mamy. Jako Sołtys, pielęgniarka, jest mi niezmiernie przykro, bo w Warszawie
dostałam odznaczenie od Ministra Zdrowia za walkę z COVIDEM. W zeszłym roku, zwrócił
się do mnie dyrektor ZOZ Włoszczowa o pomoc w szpitalu. Nie odmówiłam, bo brakuje
rąk do pracy, szczególnie pielęgniarek anestezjologicznych, a ja takie doświadczenie
posiadam. Pracowałam również w zeszłym roku na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Podjęłam taką decyzję, że muszę pomóc, ponieważ tutaj mieszkam, tutaj płacę podatki,
tu są mieszkańcy. Podzieliłam te dyżury również we Włoszczowie i w tym roku jest
podobna sytuacja. Już dostałam propozycje dyżurowe, bo brakuje rąk do pracy. To jest
szpital powiatowy we Włoszczowie, ale to jest nasza wspólna sprawa, bo w momencie
zagrożenia życia wszyscy tutaj jedziemy, gdzie jest najbliżej. Dlatego chciałabym, żeby
Państwo radni, Pan Wójt zwrócili na to uwagę, że moje starania też nie są bezsensowne
i jeżeli zwracają się do mnie o pomoc dyrektorzy, to nie odmawiam i pomagam. Pan Wójt
miał przeanalizować naszą prośbę o zakup tego kontenera na świetlicę. Nie są to małe
środki, ale mieszkańcy też powinni być w jakiś sposób docenieni z mniejszych
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miejscowości, bo też chcą działać, spotykać się, rozszerzać stowarzyszenie, ale do tego
jest potrzebne miejsce.
− Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński podziękował wszystkim, którzy pomagają służbie
zdrowia w tym trudnym okresie covidowym. Tutaj na pewno żaden z radnych, żaden
mieszkańców gminy nie powie złego słowa, lecz powie tylko same ciepłe słowa na temat
służby zdrowia. To obciążenie równo się rozkłada w zależności od wykonywanych zadań
czy to na lekarzy, czy na pielęgniarki, czy na obsługę inną, czy na wszystkich, którzy z tym
Covidem walczą. My też staramy się w jakiś sposób do tego dokładać, oczywiście nie w
takim wymiarze, ale za to serdecznie Pani Sołtys dziękuję i na Pani ręce całej służbie
zdrowia. Odnosząc się do pytań, na ostatniej sesji zadała Pani te same pytania, na
wszystkie wtedy odpowiedziałem. 90% tych wniosków była skierowana do rady powiatu.
Rada powiatu była w czwartek i tam należało jechać z tymi problemami, bo wszystkie
problemy, które Pani poruszyła, dotyczą starostwa powiatowego. Jest mi bardzo przykro
słuchać, mam nadzieję, że Pani się wycofa z tych słów, jeżeli nie, to wydaje mi się, że
w jakiś sposób będziemy musieli to inaczej rozstrzygnąć, że Pani stwierdziła, że właściwie
radni powiatowi się podpisali pod wnioskiem. Powinna Pani w powiecie to zgłaszać, bo to
jest droga powiatowa. My bez zgody zarządcy drogi nie możemy nawet papierka
podnieść, bo gdyby ktoś się na tym papierku poślizgnął, to będzie pytanie prokuratora,
kto to zrobił. Zabolało mnie sformułowanie, że to ktoś z Rady Gminy Krasocin jest
przeciw i blokuję te drogę. To jest bardzo brzydkie oskarżenie. Radni wszyscy doskonale
wiedzą, wspieramy wszystkie inwestycje powiatowe, jakie powiat zgłosi do nas. Nigdy nie
było sformułowania, aby Rada Gminy Krasocin nie dołożyła do inwestycji powiatowej.
Mało tego, są zadania powiatowe wykonywane wyłącznie przez gminę Krasocin w 100%.
Ma to miejsce wtedy, kiedy fundusz sołecki jest przekazywany na inne sołectwo, Rada
Gminy wspaniałomyślnie przekazuje na to sołectwo środki związane z inwestycją na
drodze powiatowej, gdzie często powiat się nie dokłada. Takim przykładem jest Lipie:
4 fundusze sołeckie przekazane na Krasocin, 4 odcinki po 200 m. Skoro stwierdziła Pani
tutaj, że ktoś z tych piętnastu radnych jest przeciwko i Pani o tym wie, to myślę, że Pani
po moim wystąpieniu wyjdzie i wskaże te osoby, które są przeciwko realizacji tego
zadania na terenie Sołectwa Karolinów. Nie ma takich osób, proszę o wstrzemięźliwość,
ewentualnie zorientowanie się w faktach. To zarządca drogi powiatowej wnioskuje do
Gminy Krasocin o przeznaczenie przez samorząd Gminy Krasocin środków na zadania
powiatowe. Podejmujemy wtedy dwie uchwały: jedną w Wieloletniej Prognozie
Finansowej w naszym budżecie i drugą o pomocy dla powiatu, bo taka uchwała musi być.
Zapraszam Panią na sesje rady powiatu i zaprezentowanie tam podpisów radnych, bo
nasi radni do tego nic nie mają. Dlatego proszę naszych odbiorców czy gości
zaproszonych nie wprowadzać w błąd. Co do koszenia drogi powiatowej, należy się
zgłaszać do zarządcy drogi. Przystanki są w gestii gminy Krasocin, ale to chodzi tylko
o sprzątanie, żeby te przystanki można było powoli doprowadzać do stanu XXI w.,
jednakże zatoczki - już nie. Wszystkie sprawy zw. z drogą, proszę zgłaszać do powiatu, bo
my nie jesteśmy stroną. Gwarantuję, że jeżeli wpłynie wniosek od starostwa
powiatowego o wspomożenie tego działania w Sołectwie Karolinów, to radni
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jednogłośnie podniosą rękę, tak jak dzisiaj te głosowania wszystkie były jednogłośnie, bo
mamy wszystko omawiane na komisjach, na spotkaniach roboczych. Podkreślam i proszę
przekazać słowa miłe, dla mieszkańców Karolinowa, dla sołectwa i dla powiatu, że jeżeli
powiat wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie zadania w 50%, Gmina Krasocin ten
wniosek Starostwa Powiatowego we Włoszczowie na pewno zrealizuje. Co do kanalizacji,
również udzieliłem informacji na ten temat. W tej chwili jest prowizorium budżetowe
skierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W budżecie są zagwarantowane środki
w wysokości 600 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej i to wykonywanie
dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni w Krasocinie rozpocznie się już po
nowym roku, gdyż oczyszczalnia ta nie była w stanie przyjąć nieczystości płynnych
z terenu „zza góry” zaprojektowania kanalizacji na miejscowości Huta Stara, Mieczyn,
Karolinów, Lipia Góra, Ostra Górka, Brygidów, Stojewsko, Podlesko, Rogalów. Dlatego że
dawniej był taki plan był założony, jaka to będzie kolejność. Natomiast my to
wykonujemy. Patrząc na to, że będą ogłaszane nabory z Polskiego Ładu, mamy z radnymi
określony plan działania co do składania wniosków na Polski Ład. Mam zapewnienia Pana
Ministra Spraw Zagranicznych, który gościł u nas dzisiaj w Gminie Krasocin, że jeszcze
będzie do końca 2023 roku pięć naborów. Jako gmina musimy być przygotowani na to,
mówimy o milionach zł. Za 1,5 roku będziemy przygotowani na realizację budowy
kanalizacji w ww. miejscowościach. Po uchwaleniu budżetu prace projektowe mogą się
rozpoczynać w zimie, ale to jest przejście przez setki działań i strony właścicielskiej,
i strony uregulowania prawnego. Także ok. 1,5 roku i będzie projekt, i wtedy będzie
realizacja. Szacujemy, że budowa kanalizacji zamknie się kwotą ok. 30-35 mln zł. Co do
tych 500 tys. zł, Gmina znalazła się na drugim premiowanym miejscu, jeżeli chodzi
o środki nagrodowe Covid. Spokojnie patrzymy na to 500 tys. zł, bo zgodnie z przepisami
te środki mają być wydatkowane na sprawy związane z około Covidowymi działaniami.
Jak prawo zezwoli, na tę chwilę nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Jednakże na bieżąco
będziemy starali się przeanalizować, w którym kierunku wydatkowania środków budżetu
będziemy mogli pójść, żeby te pieniądze bardzo dobrze spożytkować. Co do spraw zw. z
kontenerem, to jest inwestycja. Po Państwa wizycie mieliśmy komisję, przedstawiłem, że
taki wniosek wpłynął. Udzieliłem radnym tych samych informacji, co Państwu, tj. że
muszą pracownicy merytoryczni działu inwestycji określić, bo sformułowanie, że
świetlico-kontener z wyposażeniem toaletowym i kuchennym będzie kosztował
w granicach 70-80 tys. zł dla mnie było mało wiarygodne. Po sprawdzeniu informuję
Panią, że taki kontener o takiej powierzchni to jest nic innego jak budowa. Skutkuje to
tym, że wszelakiego rodzaju pozwolenia na budowę muszą być wydane, muszą być
zalane fundamenty, muszą być doprowadzone media wszelakiego rodzaju. To tylko
struktura budynku tym się różni, że nie murowany budynek lecz skręcany. Bez środków
fundamentowych, bez spraw związanych z mediami, z doprowadzeniem, koszt kontenera
na dzień dzisiejszy waha się miedzy 300 a 400 tys. zł. Trzeba mieć świadomość, że
posadowienie takiej świetlicy to jest pół mln zł. Nie mówię, żeby tego nie zrobić.
Natomiast musimy mierzyć siły na zamiary. Będziemy analizować, czy środki budżetu
będą pozwalały na uruchomienie procedury zakupu tej świetlicy. Może pojawią się jakieś
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dofinansowania takich rzeczy. Reasumując, 80-90% wniosków, które Pani złożyła, proszę
kierować do powiatu. Będziemy wspierać powiat niezależnie od sytuacji, bo to są nasi
mieszkańcy, to są drogi powiatowe na terenie naszej gminy.
Ad. 6. Informacji i komunikatów nie było.
Ad. 7. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy
o godz. 15:32 zamknął obrady XL. sesji Rady Gminy Krasocin.
Sporządzony i utrwalony imienny wykaz głosowań jawnych przeprowadzonych za pomocą
urządzeń elektronicznych – stanowi Załącznik Nr 17 do protokółu.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant:
Obradom przewodniczył:
Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy,
funduszu sołeckiego
/-/Dorota Janik

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogdan Bukowski
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