
Protokół  Nr 13/21 

ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

Komisji Planowania i Budżetu, 

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poi, 

Komisji Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Oświaty i Kultury, 

odbytego dnia 13 grudnia 2021 r. 

w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1 

Ad. 1. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. Grzegorz 

Wijas o godz. 14.35 otworzył  wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji, Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

i Ochrony P. Poż. oraz Komisji Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury i po powitaniu członków komisji, Przewodniczącego Rady 

Gminy oraz Wójta Gminy, stwierdził, iż  zgodnie z listami obecności w posiedzeniu udział  

bierze: 

- 4 członków Komisji Rewizyjnej - lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do protokółu, 

- 3 członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - lista obecności stanowi Załącznik Nr 2 do 

protokółu, 

- 5 członków Komisji Planowania i Budżetu - lista obecności stanowi Załącznik Nr 3 do 

protokółu, 

- 4 członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. - lista obecności 

stanowi Załącznik Nr 4 do protokółu, 

- 4 członków Komisji, Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury - lista obecności stanowi Załącznik Nr 5 do protokółu, 

co wobec ustalonych składów poszczególnych komisji wynoszących kolejno 5 członków!, 

5 członków/7 członków! 5 członków/5 członków, stanowi kworum do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Nieobecni radni: radni: Antoni Drej, Sylwester Robak, Grzegorz Sitkowski, Marek Wójcik. 

Ad. 2. Nawiązując do proponowanego porządku posiedzenia - który stanowi Załącznik Nr 6 

do protokółum - Przewodniczący posiedzenia, wnioskował  o następujące zmiany w porządku 

posiedzenia: 

1) na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy - o rozszerzenie pkt-u 6 poprzez 

wprowadzenie jako ppkt-u 6, w brzmieniu: „6 zmieniającej uchwałę  w sprawie 

wynagrodzenia Wójta Gminy Krasocin;"; 

2) na wniosek Wójta Gminy - o rozszerzenie pkt-u 6 poprzez wprowadzenie jako ppkt-u 7, 

w brzmieniu: „7) zmieniającej Statut Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka 

w Krasocinie". 

Innych wniosków do porządku posiedzenia nie zgłoszono. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie przyjęcie wniosków o zmianę  

w porządku posiedzenia według kolejności zgłoszenia. 



W głosowaniu nad 1 wnioskiem udział  wzięło 10 członków wspólnego posiedzenia Komisji. 

Oddano głosów: 10 „za", O „przeciw", O ‚„wstrzymujących się". W wyniku głosowania 

członkowie wspólnego posiedzenia jednogłośnie, tj. 10 głosami „za", przyjęli 1 wniosek 

o zmianę  w porządku obrad. 

W głosowaniu nad 2 wnioskiem udział  wzięło 10 członków wspólnego posiedzenia Komisji. 

Oddano głosów: 10 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania 

członkowie wspólnego posiedzenia jednogłośnie, tj. 10 głosami „za", przyjęli 2 wniosek 

o zmianę  w porządku obrad. 

Porządek posiedzenia został  zmieniony stosownie do przyjętych wniosków. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Krasocin - 

stanowi Załącznik Nr 7 do protokółu. 

Projekt uchwały zmieniającej Statut Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka 

w Krasocinie - stanowi Załącznik Nr 8 do protokółu. 

Ad. 3. Materiały do publikacji w Biuletynie Gminy Krasocin omówił  Wójt Gminy P. Ireneusz 

G liściński. 

W okresie przed Świętami Bożego Narodzenia jest dużo konkursów w szkołach związanych ze 

Świętami. Są  informacje na temat spraw i uroczystości kończących ten rok, funduszy 

sołeckich, ostatnich odbieranych inwestycji. Zachęcam do przesyłania materiałów, do 

zamieszczenie w Biuletynie. Bedzie również  artykuł  odnośnie podwyżki za śmieci. 

W następnym numerze będzie opublikowana informacja na temat miesięcznika Powiat 

Włoszczowski i jego redaktora. Na moim facebooku oraz na stronie urzędu gminy 

opublikowana została informacja na temat pierwszego nieprawomocnego wyroku w tej 

sprawie. 

Komisja Regulaminowo—Statutowa, Informacyjna, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty 

i Kultury nie wniosła uwag do informacji. 

Ad. 4. Informację  na temat realizacji inwestycji przyjętych do budżetu gminy na 2021 r. - 

która stanowi Załącznik Nr 9 do protokółu - sporządzoną  przez Kierownika Referatu 

Inwestycji Urzędu Gminyw Krasocinie omówił  P. Wójt. 

Dyskusji nad informacją  nie było. 

Komisje nie wniosły uwag do przedstawionej informacji. 

Ad. S. Wniosek o zwiększenie dotacji podmiotowej przyznanej Gminnej Bibliotece Publicznej 

im. Feliksa Raka w Krasocinie Uchwałą  Nr XXyIII/248/20 Rady Gminy Krasocin z dnia 

29 grudnia 2020 r. - który stanowi Załącznik Nr 10 do protokółu - omówił  P. Wójt. 

Biblioteka miata założony budżet na początku roku. Niestety sprawy Zw. Z nośnikami tudzież  

innymi kwestiami, jak zakup oleju, spowodowały, że im po prostu na to brakuje do 

zamknięcia budżetu. Chodzi o kwotę  20 tys. zł. Są  to pieniądze, które obracają  się  w naszym 

budżecie, bo te noty wystawia Gmina Krasocin. Jeżeli my kupujemy olej drożej, to dzielimy 

inaczej, tak samo jak szkoły. Prosiłem, żeby prąd w przyszłorocznym budżecie sobie 

zaplanowali tak, żeby był  rzeczywisty. Olej był  planowany rok temu, kiedy była inna cena, 

w tej chwili po innej cenie kupujemy. Dlatego że my dzielimy równo, czyli szkota płaci, 

strażnica, gmina, GOPS, ten obiekt i biblioteka i oni muszą  mieć  środki na to. Pani Skarbnik 

na to ś rodki znalazła już  w budżecie. 



Dyskusji w punkcie nie było. 

o godz. 15:02 do posiedzenia dołączył  radny Grzegorz Sitkowski. Aktualna liczba obecnych 

członków Komisji Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Oświaty i Kultury: 5. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie Komisji Planowania i Budżetu projekt 

opinii do wniosku o zwiększenie dotacji podmiotowej przyznanej Gminnej Bibliotece 

Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie Uchwałą  Nr XXyIII/248/20 Rady Gminy Krasocin 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

W głosowaniu Komisji Planowania i Budżetu udział  wzięło 5 jej członków Komisji. Nieobecni 

radni: Antoni Drej, Marek Wójcik. Oddano głosów: 5 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących 

się". W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie, tj. 5 głosami „za", zaopiniowała pozytywnie 

wniosek o zwiększenie dotacji podmiotowej przyznanej Gminnej Bibliotece Publicznej 

im. Feliksa Raka w Krasocinie Uchwałą  Nr XXyIII/248/20 Rady Gminy Krasocin z dnia 

29 grudnia 2020 r. 

Ad. 6.1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin omówił  Wójt Gminy 

P. Ireneusz Gliściński. 

Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmować  będzie 

obszar gminy Krasocin w jej granicach administracyjnych. Stanowić  będzie nową  politykę  
przestrzenną  gminy Krasocin, gdyż  obowiązujące studium uwarunkowań  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin zatwierdzone uchwałą  Nr VIII/48/11 Rady 

Gminy Krasocin z dnia 5 maja 2011 r. uległo dezaktualizacji pod względem prawnym, 

funkcjonalnym i przestrzennym na skutek między innymi wydawanych decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto dokument ten posiada kilka zmian 

punktowych, w związku z tym stał  się  on mało czytelny. Dlatego zasadnym jest sporządzenie 

nowego dokumentu. Te złoża musimy wprowadzić  i żeby już  nie było 12 zmiany studium, to 

robimy nowe studium na cały Krasocin. Wtedy możemy wprowadzić  wszystkie wnioski 

mieszkańców, których jest dość  dużo, wszystkie złoża, jakie są. Sesja przed świętami jest 

uzasadniona tą  uchwałą, bo jeś li ją  teraz przyjmiemy, to koszty związane z opracowaniem 

studium będą  niższe, ponieważ  po nowym roku wchodzą  nowe przepisy poszerzające sprawy 

ZW. Z opracowaniem studium. Środków w budżecie na to nie zobaczycie, pewnie będziemy 

po nowym roku znajdować  te środki w budżecie, bo będzie należało z tym studium ruszyć. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

i Ochrony P. Poż. oraz Komisji Planowania i Budżetu projekt opinii do projektu uchwały. 

W głosowaniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. udział  wzięło 4 jej 

członków. Nieobecny radny Sylwester Robak. Oddano głosów: 4 „za", O „przeciw", 

O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie, tj. 4 głosami „za", 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 

uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin. 

W głosowaniu Komisji Planowania i Budżetu udział  wzięło 5 jej członków Komisji. Nieobecni 

radni: Antoni Drej, Marek Wójcik. Oddano głosów: 5 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących 



się". W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie, tj. 5 głosami „za", zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin. 

Ad. 6.2. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok omówiła Pełnomocnik 

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych P. Karolina Wójcik. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii reguluje prowadzenie działań  związanych z profilaktyką  i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy 

Krasocin. Program jest sporządzony w oparciu o ustawę  o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz o ustawę  o przeciwdziałaniu narkomanii. Zadania 

i sposoby realizacji programu wynikają  z lokalnej diagnozy. Na terenie Gminy Krasocin 

funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która prowadzi 

działania zmierzające do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych i substancji 

psychoaktywnych. Funkcjonuje również  punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz 

członków ich rodzin. W placówkach oświatowych mieszczących się  na terenie Gminy 

Krasocin prowadzone są  wszelkie działania z zakresu profilaktyki uzależnień. Program 

skierowany jest do uczniów uczęszczających do szkół  mieszczących się  na terenie gminy, do 

osób mających czynny kontakt z alkoholem i narkotykami, dla osób współuzależnionych oraz 

do całej społeczności lokalnej, w szczególności do osób pracujących z dziećmi, z młodzieżą, 

z osobami dorosłymi z problemem alkoholowym oraz narkotykowym. Realizatorami 

programu są: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasocinie, Gminny Zespół  Interdyscyplinarny 

do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, placówki Oświatowe mieszczące się  na 

terenie gminy Krasocin, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych w Krasocinie, placówki 

Służby Zdrowia, Sąd Rejonowy we Włoszczowie, Prokuratora Rejonowa we Włoszczowie, 

Komenda Policji we Włoszczowie. Przebieg działań  związanych z realizacją  programu wynika 

z zadań  własnych gminy. Mamy tutaj zadania takie jak: 

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, środków psychoaktywnych oraz członków ich rodzin, które 

realizowane jest przez: 

a) wspieranie placówek leczenia uzależnień, finansowanie konsultacji udzielanych w 

Punkcie Konsultacyjnym - na ten cel zaplanowano 12 000 zł, 

b) prowadzenie postępowań  przygotowawczych w sprawie o nałożenie obowiązku 

leczenia odwykowego oraz pokrywanie kosztów sądowych zw. z opłaceniem 

wniosków dotyczących skierowania na leczenie odwykowe oraz kosztów biegłych 

sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia - na ten cel zaplanowano 

6 000 zł; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują  problemy alkoholowe, narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności przed przemocą  w rodzinie - realizowane 

jest to poprzez: 



a) finansowanie funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Olesznie - na ten cel 

zaplanowano 80 000 zł, oraz organizację  wypoczynku letniego połączonego 

z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci z rodzin alkoholowych - na ten 

cel zaplanowano 10 000 zł; 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności 

wśród dzieci i młodzieży - realizowane jest przez: 

a) Współpracę  z palcówkami oświatowymi, wspieranie lokalnych przedsięwzięć, 
Włączanie się  w ogólnopolskie kampanie profilaktyczne, Prowadzenie badań  

diagnostycznych, Działanie na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach - na 

ten cel zaplanowano 21 200 zł; 
4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń  i osób fizycznych służącej rozwiązaniu 

problemów alkoholowych, narkomanii - realizowane poprzez: 

a) Finansowanie 	pełnomocnika 	ds. 	profilaktyki 	i rozwiązywania 	problemów 

alkoholowych - na ten cel zaplanowano 19 500 zł, 
b) współpracę  z innymi organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwiazywania 

problemów alkoholowych, a także udział  zajmujących się  pracą  z tymi osobami - na 

ten cel zaplanowano 500 zł, 

5) Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom współuzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i realizowane jest poprzez Inicjowanie współpracy instytucji i organizacji 

pozarządowych w zakresie pomocy psychospołecznej oraz współpracy z pracownikami 

socjalnymi 

6) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w skład tego wchodzą  kontrole punktów 

sprzedaży i lokali gastronomicznych a także wnioskowanie do organów ścigania o 

ukaranie osób naruszających przepisy ustawy, 

7) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej, ale w roku 2022 nie planuje się  utworzenia centrum integracji 

społecznej. 

Finansowanie programu następuje ze środków budżetu gminy pochodzących z opłat za 

korzystanie z wydanych zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych, środków 

pochodzących z opłat za sprzedaż  napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych 

o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 mi. 

Ze środków na realizację  programu pokrywa się  koszty funkcjonowania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasocinie - zaplanowano kwotę  28 800 zł. 

Ustala się  dochody w wysokości 181 000,00 zł  na realizację  za~ określonych w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

- 	Radna Iwona Dusza zapytała, ile osób jest pod opieką  Komisji. 

- 	P. Pełnomocnik wyjaśniła, że to różnie jest. Są  komisje, na które zgłaszają  się  2 osoby, 

czasami jest wzywanych więcej osób, ale nit się  nie stawia, wtedy podejmowane są  



dalsze kroki w celu skierowania. Odbywa się  to na zasadzie wniosku zgłoszonego do 

Gminnej Komisji o wszczęcie postępowania i wtedy Gminna Komisja wzywa osoby 

podejrzane, bo początkowo są  to osoby podejrzane o nadużywanie alkoholu. To nie 

muszą  być  wnioski z rodzin. Mogą  pochodzić  z zespołów interdyscyplinarnych z GOPS. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie Komisji Regulaminowo-Statutowej, 

Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji Planowania 

i Budżetu projekt opinii do projektu uchwały. 

W głosowaniu Komisji Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Oświaty i Kultury udział  wzięło 5 jej członków. Oddano głosów: 5 „za", 0 „przeciw", 

0 „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie, tj. 5 głosami „za", 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. 

W głosowaniu Komisji Planowania i Budżetu udział  wzięło 5 jej członków Komisji. Nieobecni 

radni: Antoni Drej, Marek Wójcik. Oddano głosów: 5 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących 

się". W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie, tj. 5 głosami „za", zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. 

Ad. 6.3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasocin, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków omówił  Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński. 

Projekt uchwały dotyczy przystanku Chotów, zainicjowanego uchwałą  podjęta na 

poprzedniej sesji w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 0401T w miejscowości Chotów Chałupki. 

Projekt niniejszej uchwały to jest kolejny krok w procedurze określenia ww. przystanku. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

i Ochrony P. Poż. oraz Komisji Planowania i Budżetu projekt opinii do projektu uchwały. 

W głosowaniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. udział  wzięło 4 jej 

członków. Nieobecny radny Sylwester Robak. Oddano głosów: 4 „za", O „przeciw", 

O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie, tj. 4 głosami „za", 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie okreś lenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasocin, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków 

W głosowaniu Komisji Planowania i Budżetu udział  wzięło 5 jej członków Komisji. Nieobecni 

radni: Antoni Drej, Marek Wójcik. Oddano głosów: 5 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących 

się". W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie, tj. 5 głosami „za", zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasocin, udostępnionych dla 

operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 



Ad. 6.4. Projekt w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych omówił  Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Bukowski. 

Odpowiednio do art. 25 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy przy ustalaniu 

wysokości diet radnych bierze pod uwagę  funkcje pełnione przez radnego. Wysokość  tych 

diet w ciągu miesiąca nie może przekroczyć  łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej, określonej 

w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń  

w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1658 i z 2021 r. poz. 1834) w myśl zmiany art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym, wprowadzonej ustawą  z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1834) obowiązującej od dnia 1 listopada 2021 r. 

W art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r., ustalono 

kwoty bazowe dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w wysokości 

1789,42 zł. 2,4-krotność  ww. kwoty wynosi 4 294,61 É. Z tym że wysokość  diety 

przysługującej radnemu uzależniona jest od liczby mieszkańców danej gminy. W naszym 

przypadku, tj. gminy poniżej 15 tys. mieszkańców, radnemu przysługuje w ciągu miesiąca 

dieta w wysokości do 50% maksymalnej wysokości diety, czyli kwota 2 147,30 zł. W związku z 

tym były różne propozycje na poprzedniej komisji. W projekcie uchwały przyjęto następujące 

propozycje wysokości diet, już  po podwyżce: Przewodniczącego Rady Gminy: 1 700 zł, 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 1 400 zł, Przewodniczący komisji stałych 1 400 zł, pozostali 

radni 1 300 zł. W uchwale jest zapisane, że radnemu, który pełni więcej niż  jedną  funkcję  

w radzie, przysługuje jedna dieta w największej wysokości. Za powołanie radnego do komisji 

doraźnej, bo takowe mogą  być, nie przysługuje dieta. Za każdą  nieobecność  na sesji Rady 

Gminy, radnemu pomniejsza się  dietę  o 20%, a za każdą  nieobecność  na posiedzeniu komisji 

potrąca się  15 % należnej diety. Miesięczną  dietę  radnego oblicza się  proporcjonalnie do 

rzeczywistego okresu pełnienia mandatu, przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni, 

w następujących przypadkach: w pierwszym i ostatnim niepełnym miesiącu kadencji; objęcia 

lub utraty bądź  zrzeczenia się  mandatu w trakcie kadencji; pełnienia w radzie funkcji 

określonych w § 2 ust. 1 pkt 1-3. Autopoprawkę  do projektu uchwały wprowadzono 

w § 4w pkt 2, który otrzymuje brzmienie: 

2) „objęcia lub utraty bądź  zrzeczenia się  mandatu w trakcie kadencji;" 

Radnym z tytułu wykonywania mandatu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na 

zasadach okreś lonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych gminy. Uchwała wchodzi w życie z mocą  obowiązującą  od dnia 

1 stycznia 2022 roku. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie Komisji Planowania i Budżetu projekt 

opinii do projektu uchwały. 

W głosowaniu Komisji Planowania i Budżetu udział  wzięło 5 jej członków Komisji. Nieobecni 

radni: Antoni Drej, Marek Wójcik. Oddano głosów: 5 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących 



się". W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie, tj. 5 głosami „za", zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych, z autopoprawką. 

Ad. 6.5. Projekt w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok omówiła Skarbnik Gminy 

P. Dorota Jackiewicz. 

Ogólnie zwiększa się  plan budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę  35 662 zł. 

Największa kwota 22 938,00 zł  dotyczy z subwencji ogólnej z budżetu państwa w zw. 

z tym, że mamy zwiększoną  liczbę  godzin, jak również  2 000 zł  to są  środki, które 

otrzymujemy z funduszu pracy na asystenta rodziny. Pozostałe kwoty wynikają  z różnych 

umów i zwrotów. Pieniądze te zostały w całości przeznaczone na wydatki. 

M.in. kwota subwencji 22 938,00 zł  została przeznaczona w całości na wsparcie szkół  
podstawowych. Zostały zmniejszone wydatki na budżet w Gminnym Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krasocinie w kwocie 51 000 zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup 

usług w gospodarce ściekowej i ochronie środowiska w kwocie 48 000 zł. Jak również  
20 000 zł  zostało przeznaczone na dotację  podmiotową  z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury. 

Wszystkie środki, które były po stronie dochodowej, zostały przeznaczone na wydatki. 

Budżet gminy po zmianach wynosi po stronie dochodów 61 629 676,69 zł, a po stronie 

wydatków 68 987 603,20 zł. 
Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie Komisji Planowania i Budżetu projekt 

opinii do projektu uchwały. 

W głosowaniu Komisji Planowania i Budżetu udział  wzięło 5 jej członków Komisji. Nieobecni 

radni: Antoni Drej, Marek Wójcik. Oddano głosów: 5 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących 

się". W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie, tj. 5 głosami „za", zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

Ad. 6.6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 

Krasocin omówił  Przewodniczący Rady Gminy. 

W czasie sesji, już  po podjęciu przez Radę  Gminy uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta 

Gminy Krasocin, Pan Sekretarz Gminy otrzymał  informację, że organ nadzoru dopuszcza 

uchwały o wynagrodzeniu dla Wójta Gminy przysługującym od sierpnia 2021 r. Podjęta 

uchwała z dnia 29 listopada określała, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  
obowiązująca od dnia 1 listopada 2021 r. Sprawa była do końca niejasna, jeśli chodzi 

o stanowisko prawników w tym zakresie. W tej chwili najnowsze wytyczne w tym zakresie 

mówią, że wynagrodzenie należne Wójtowi ma obowiązywać  od 1 sierpnia. Dlatego zasadne 

jest podjęcie tej uchwały zmieniającej. W związku z tym w Uchwale Nr XL/345/21 Rady 

Gminy Krasocin z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Krasocin 

5 otrzymuje brzmienie: „ S. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  
obowiązującą  od dnia 1 sierpnia 2021 r.". 

Dyskusji nad projektem uchwały. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie Komisji Planowania i Budżetu projekt 

opinii do projektu uchwały. 



W głosowaniu Komisji Planowania i Budżetu udział  wzięło 5 jej członków Komisji. Nieobecni 

radni: Antoni Drej, Marek Wójcik. Oddano głosów: 5 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących 

się". W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie, tj. 5 głosami ‚„za", zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. 

Ad. 6.7. Projekt uchwały zmieniającej Statut Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka 

w Krasocinie omówił  Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński. 

W związku z zamiarem rozszerzenia działalności biblioteki o moż liwość  prowadzenia działań  

kulturalno-edukacyjnych w zabytkowym wiatraku typu „holender" w Krasocinie, konieczne 

jest wprowadzenie odpowiednich zmian w Statucie biblioteki. W Uchwale Nr XXXIX/337/14 

Rady Gminy Krasocin z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Krasocinie w § 15 dodaje się  ust. 4 w brzmieniu: „4. Biblioteka prowadzi 

działalność  kulturalno-edukacyjną  w zabytkowym wiatraku typu „holender" i sprawuje 

opiekę  merytoryczną  nad obiektem.". 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie Komisji Regulaminowo-Statutowej, 

Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji Planowania 

i Budżetu projekt opinii do projektu uchwały. 

W głosowaniu Komisji Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Oświaty i Kultury udział  wzięło 5 jej członków. Oddano głosów: 5 „za", O „przeciw", 

O „,wstrzymujących się". W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie, tj. 5 głosami „za", 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zmieniającej Statut Gminnej Biblioteki Publicznej 

im. Feliksa Raka w Krasocinie. 

Ad. 7. P. Wójt poinformował, że nie zmieniamy w ogóle projektu budżetu. Będzie prosił  
Państwa o uchwalenie go na grudniowej sesji. Jeśli chodzi o sprawy zw. z dietami, to nie 

robimy teraz żadnych zmian. W styczniu zrobimy zmiany w budżecie. Żeby nie robić  
zamieszania w budżecie, przyjmujemy ten. W ciągu roku zawsze jakieś  dodatkowe środki 

otrzymujemy. Tu będzie podobna sytuacja. W trakcie roku wszystko urealnimy. 

Projekt budżetu gminy na 2022 rok przedstawiła Skarbnik Gminy p. Dorota Jackiewicz. 

Projekt budżetu wraz z roczną  prognozą  finansową  zostały przedłożone do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach. Nie wpłynęły jeszcze opinie z RIO o projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Krasocin na 2022 rok, o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Krasocin na lata 2022-2032 oraz o moż liwości sfinansowania 

deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Giny Krasocin na 2022 rok. 

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowane są  dochody w wysokości 54 269 540,69 É. 

Dochody te zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe. 

W przypadku dochodów bieżących mówimy tutaj o subwencji, wpływach z podatku rolnego, 

leśnego, środków transportu, dotacji, które otrzymujemy od wojewody, jest to kwota 

47 403 177,69 zł. 
Dochody majątkowe w kwocie 6 866 363,00 zł  to środki ze sprzedaży gruntów, oraz dotacji 

między innymi z Polskiego Ładu na budowę, przebudowę  i remont budynku OSP w 

Krasocinie. 



Po stronie wydatkowej zostały wprowadzone wydatki na kwotę  63 579 968,99 zł. Wydatki te 

zostały podzielone na wydatki bieżące, czyli na utrzymanie poszczególnych obiektów oraz 

wynagrodzenia i usługi w kwocie 47 049 176,92 zł. Po stronie wydatków majątkowych mamy 

kwotę  16 530 792,07 É. 

W budżecie zostały wymienione wydatki roczne, inwestycyjne i wieloletnie. 

W przypadku wydatków rocznych (Zał. Nr 4) mówimy o kwocie 2 435 651,75 zł. 
Przewidziane są  takie zadania jak: 

- projekt rozbudowy wodociągowej w msc. Bukowa, ul. Południowa - 10 000,00 zł, 

- rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Chotów —40 000,00 zł, 

rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc. Bukowa - 300 000,00 zł, 

rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc. Krasocin ul. 1 Maja - 80 000,00 zł, 

- przebudowa ul. Szkolnej w msc. Oleszno - 1 692 518,00 zł, 

- przebudowa drogi gminnej w msc, Mieczyn - 30 669,43 zł, 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludynia - 26 006,52 zł, 

- 	zakup gruntów do zasobów mienia gminy - 10 000,00 zł, 

- dostawa i montaż  ogrodzenia placu za budynkiem szkoły w msc. Cieśle - 27 148,65 zł, 

- dostawa i montaż  klimatyzacji w budynku komunalnym w miejscowości Sułków - 

26 439,016 zł, 

- 	utwardzenie działki przy ZPO w msc. Oleszno - 48 071,20 zł, 

- zakup samochodu na potrzeby OSP Chotów - 30 000,00 zł, 

rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Dąbrówka - 10 000,00 zł  

- 	rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Występy w stronę  Mieczyna - 10 000,00 zł, 

- 	rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Cieśle w stronę  Występ - 10 000,00 zł, 

- 	rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Ostrów - 28 073,58 zł, 
- 	rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Sułków - 10 000,00 zł, 
- dostawa, montaż  ogrodzenia w ramach zagospodarowania działki nr 449 w msc. 

Karaimów - 46 725,21 zł. 

Zadania wieloletnie rozpoczęte a nie skończone w roku 2021 (Zał. Nr 3): 

budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrów, zabezpieczona kwota środków na przyszły 

rok 4 500 000,00 zł, z czego 1 500 000,00 zł  pochodzi z Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

300 000,00 zł  to jest kredyt i pożyczka, która ulega zmianie, bo mamy 900 0000 zł, które 

zostanie przełożone jako wolne środki, 

budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Świdno 1 650 000,00 zł, gdzie kwota 1 450 000,00 zł, 
pochodzi z pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska 30% umarzalnej, 

projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w msc. Krasocin wraz z projektem budowy sieci 

kanalizacyjnej dla północnej części gminy Krasocin zaplanowano na 600 000,00 zł, gdzie 

w 2022 roku zamierzamy przeznaczyć  kwotę  300 000,00 zł, 

opracowanie dokumentacji projektowej na zadania: „Budowa obwodnicy Mieczyna 

w ciągu DW 786" łączna kwota nakładów to 467 875,00 zł, z czego kwota na rok 2022 

wynosi 190 000,00 zł, 



opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa ul. Zielone Wzgórze, 

ul. Podgórskiej, ul. Św. Wojciecha, ul. Północnej i ul. Spacerowej w Olesznie" na kwotę  
120 000,00 zł, 

- 	budowa świetlicy wiejskiej w msc. Czostków - nakłady 42 110,037 zł, 

- utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie - 770 705,60 zł, z czego 642 510,69 zł  

stanowi dotacja z ŚBR, 

rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu 

prowadzenia działalności kulturalnej, gdzie kwota inwestycji na przyszły rok wynosi 

6 543 029,95 zł, z czego 1 503 029,95 zł  są  to środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych 

z pierwszego rozdania, które miało miejsce w lipcu 2020 r., 5 040 000,00 zł  są  to ś rodki z 

Polskiego Ładu, 

- zagospodarowanie zbiornika wodnego „Papiernia" w msc. Chotów na kwotę  
200 000,00 zł, są  to środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w zw. z wpływami PGR-

owskich. 

W budżecie również  są  uwzględnione środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 

w kwocie 718 037,60 zł, są  to środki przeznaczone na utrzymania żłobka. 

Deficyt został  ustalony w wysokości 9 310 428,30 zł. Deficyt zostanie pokryty z:: 

- kredytu w kwocie 4 867 517,76 zł, pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska na budowę  

kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno w kwocie 1 139 880,59 zł, 

- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym w kwocie 3 203 029,95 zł  - są  to 

środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, zarówno z pierwszego rozdania, jak 

i z drugiego, jak również  środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na tereny po PGR-

owskie, 

- spłat udzielonych pożyczek w kwocie 100 000 zł, ponieważ  w tym roku udzieliliśmy 

pożyczki stowarzyszeniu na budowę  miasteczka ruchu drogowego, ponieważ  ta 

pożyczka zostanie zwrócona w przyszłym roku. 

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 10 945 457,45 zł  i rozchody (wartości spłat rat 

kredytów) w kwocie 1 635 029,15 zł. 
W budżecie została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 80 000 zł, jak również  rezerwa 

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 119 500 zł  i rezerwa na inicjatywę  
lokalną  w kwocie 20 000 zł. 
Zostały również  zabezpieczone środki na realizację  zadań  realizowanych na podst. 

porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, a mianowicie są  wymienione 

zadania współfinansowane z powiatem, jak również  z województwem (Zał. Nr 7). W tym 

mamy ujęte zadanie we współpracy z województwem, tj. Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania: „Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786". Natomiast 

współpracy z powiatem dotyczą  zadania: 

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, 

Modernizacja dróg powiatowych Nr 0263T, Nr 0266T, Nr 0402T w msc. Lipie, Brygidów 

i Wojciechów na terenie Gminy Krasocin, 

- Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno - Wola 

Świdzińska oraz Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w msc. Secemin, 



- Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 259T ul. Floriańskiej 

w Krasocinie, 

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0264T w msc. Skorków na odcinku od km 6 + 250 do 

km 6 + 850. 

Łączna kwota nakładów na współpracę  między jednostkami samorządu terytorialnego 

wynosi 783 248 zł. 

W budżecie również  zabezpieczono środki w formie otrzymanej dotacji celowej w ramach 

zadań  z administracji rządowej (Zał. Nr 8). Jest to kwota 9 000 zł  na utrzymanie cmentarzy 

wojennych. 

W budżecie również  ustosunkowano się  do zadań  zleconych, a mianowicie zostały 

zabezpieczone środki na realizację  zadań  z tytułu wsparcia rodziny, czyli świadczeń  

wychowawczych, świadczenia 500+. 

W budżecie również  zabezpieczono kwotę  na zagospodarowanie odpadów komunalnych - 

jest to kwota 2 217 675 zł, wydatki na realizację  programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii. Ten program 

zostanie w przyszłym roku poszerzony o zadania w zw. z cyber uzależnieniem. Na dzień  
dzisiejszy jest to kwota 181 000 zł. 
W budżecie zostały również  zabezpieczone środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 

i administracyjnych kar w kwocie 300 000 zł. 
8 000 zł  są  to ś rodki z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. 

Te 4 wyszczególnione zadania są  zadaniami szczególnymi, gdzie środki, które zostały 

otrzymane po stronie dochodowej muszą  być  stricte przeznaczone na wydatki zw. z 

realizacją  tych zadań. W budżecie również  ustosunkowano się  do przychodów i rozchodów 

samorządowego zakładu budżetowego, gdzie przychody zakładu na rok 2022 zostały 

okreś lone w kwocie 2 274 330 zł, a koszty w kwocie 2 304 930 zł  (Zał. Nr 9). 

W budżecie zostały również  zabezpieczone środki na dotację  podmiotową  (Zał. Nr 10). Jest 

to dotacja dla gminnej instytucji kultury - dla GBP w kwocie 940 000 zł. 

Zostały również  zabezpieczone dotacje celowe (Zał. Nr 11) na potrzeby realizacji zadań  w 

ramach województwa świętokrzyskiego, starostwa powiatowego, Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Krasocinie, Gminnej Spółki Wodnej w Krasocinie i wyłonionych w drodze 

konkursu. W drodze konkursu zostaną  wyłonione podmioty, które będą  świadczyć  zadania z 

zakresu realizacji na terenie gminy zadań  z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, 

łucznictwa, jak również  piłki ręcznej. 

W budżecie również  została wyodrębniona kwota funduszu sołeckiego 715 155,23 É. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

- Radna Iwona Dusza zapytała, czy po grudniu będzie możliwe małe przesunięcie na 

przedszkole w Krasocinie, o co prosi od kilku lat. 

- P. Skarbnik odpowiedziała, że cały czas robimy przesunięcia w budżecie. Będzie to 

ewentualnie moż liwe. 

- 	P. Wójt oznajmił, że musimy trzeźwo patrzeć  na budżet. 

- Radna Iwona Dusza podkreś liła, że są  rzeczy ważne i ważniejsze, a to jest dla dzieci, 

więc powinien to być  nasz mały priorytet. 



- Radny Dariusz Frączek zapytał, czy te 3 fundusze sołeckie Występy, Bukowa, Skorków są  
przypisane na drogę. 

- P. Skarbnik odpowiedziała twierdząco. 

Po przeanalizowaniu projektu budżetu gminy na 2022 rok, Komisje dokonały jego oceny 

w części dotyczącej zakresu swojego działania. 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. - bez uwag i wniosków. 

Komisja Regulaminowo—Statutowa, Informacyjna, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty 

i Kultury - bez uwag i wniosków. 

Komisja Planowania i Budżetu - bez uwag i wniosków. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

i Ochrony P. Poż., Komisji Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji Planowania i Budżetu projekt opinii do projektu 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2022-2032. 

W głosowaniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. udział  wzięło 4 jej 

członków. Nieobecny radny Sylwester Robak. Oddano głosów: 4 „za", O „przeciw", 

O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

i Ochrony P. Poż. jednogłośnie, tj. 4 głosami „za", zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2022-2032. 

W głosowaniu Komisji Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury udział  wzięło 5 jej członków. Oddano głosów: 5 „za", 

O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Komisja Regulaminowo—

Statutowa, Informacyjna, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury jednogłośnie, 

tj. 5 głosami „za", zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2022-2032. 

W głosowaniu Komisji Planowania i Budżetu udział  wzięło 5 jej członków Komisji. Nieobecni 

radni: Antoni Drej, Marek Wójcik. Oddano głosów: 5 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących 

się". W wyniku głosowania Komisja Planowania i Budżetu jednogłośnie, tj. 5 głosami „za", 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Krasocin na lata 2022-2032. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

i 	Ochrony P. Poż., Komisji Regu Iam inowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji Planowania i Budżetu projekt opinii do projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2022 rok. 

W głosowaniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. udział  wzięło 4 jej 

członków. Nieobecny radny Sylwester Robak. Oddano głosów: 4 „za", O „przeciw", 

o „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

i Ochrony P. Poż. jednogłośnie, tj. 4 głosami „za", zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2022 rok. 

W głosowaniu Komisji Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury udział  wzięło 5 jej członków. Oddano głosów: 5 „za", 

O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Komisja Regulaminowo—

Statutowa, Informacyjna, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury jednogłośnie, 



tj. 5 głosami „za", zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Krasocin na 2022 rok. 

W głosowaniu Komisji Planowania i Budżetu udział  wzięło 5 jej członków Komisji. Nieobecni 

radni: Antoni Drej, Marek Wójcik. Oddano głosów: 5 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących 

się". W wyniku głosowania Komisja Planowania i Budżetu jednogłośnie, tj. 5 głosami „za", 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 

2022 rok. 

O godz. 15:50 posiedzenie opuścił  radny Krystian Pawłowski. Aktualna liczba obecnych 

członków Komisji: Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż.: 3, Komisji 

Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty 

i Kultury: 4. 

Ad. 8. Komisje opracowały swoje projekty planów pracy na 2022 rok. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie Komisji Rewizyjnej projekt planu 

kontroli i pracy komisji na 2022 rok. 

W głosowaniu Komisji Rewizyjnej udział  wzięło 4 jej członków. Nieobecny radny Marek 

Wójcik. Oddano głosów: 4 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania 

Komisja Rewizyjna jednogłośnie, tj. 4 głosami „za", zatwierdziła plan pracy i kontroli na 2022 

rok - który stanowi Załącznik Nr 11 do protokółu. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie Komisji Planowania i Budżetu projekt 

planu pracy Komisji na 2022 rok. 

W głosowaniu Komisji Planowania i Budżetu udział  wzięło 5 jej członków. Nieobecni radni: 

Antoni Drej, Marek Wójcik. Oddano głosów: 5 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". 

W wyniku głosowania Komisja Planowania i Budżetu jednogłośnie, tj. 5 głosami „za", 

zatwierdziła plan pracy komisji na 2022 rok - który stanowi Załącznik Nr 12 do protokółu. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

i Ochrony P. Poż. projekt planu pracy Komisji na 2022 rok. 

W głosowaniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. udział  wzięło 3 jej 

członków. Nieobecni radni: Krystian Pawłowski, Sylwester Robak. Oddano głosów: 3 „za", 

O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Komisja Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Ochrony P. Poż. jednogłośnie, tj. 3 głosami „za", zatwierdziła plan pracy komisji 

na 2022 rok - który stanowi Załącznik Nr 13 do protokółu. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie Komisji Regulaminowo—Statutowej, 

Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury projekt planu pracy Komisji na 

2022 rok. 

W głosowaniu Komisji Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury udział  wzięło 4 jej członków. Nieobecny radny: Krystian 

Pawłowski. Oddano głosów: 4 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku 

głosowania Komisja Regulaminowo—Statutowa, Informacyjna, Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Oświaty i Kultury jednogłośnie, tj. 4 głosami „za", zatwierdziła plan pracy komisji na 2022 rok 

- który stanowi Załącznik Nr 14 do protokółu. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

projekt planu pracy Komisji na 2022 rok 



W głosowaniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji udział  wzięło 3 jej członków. Nieobecni 
radni: Antoni Drej, Sylwester Robak. Oddano głosów: 3 „za", 0 „przeciw", O „wstrzymujących 
się". W wyniku głosowania Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie, tj. 3 głosami 
„za", zatwierdziła plan pracy komisji na 2022 rok - który stanowi Załącznik Nr 15 do protokółu. 
Ad. 9. W sprawach różnych głos zabierali: 

- P. Wójt poinformował, że po raz pierwszy był  zrobiony ranking Województwa 
Świętokrzyskiego przez GUS. Nasza gmina wypadła dobrze. 

- Przewodniczący Rady Gminy, w związku z ostatnią  gołoledzią, gdzie było opóźnienie 
z posypywaniem, poprosił  P. Wójta, żeby zwrócić  się  do powiatu, żeby powiat scedował  
na gminę  posypywanie dróg. 

- 	P. Wójt w odpowiedzi na prośbę  Przewodniczącego Rady, stwierdził, że nie ma szans na 
to. Kiedyś  chcieliśmy to zrobić. Gdyby coś  się  na drodze gminnej zdarzyło, chodzi 
również  o odszkodowanie, to my byśmy musieli się  dochodzić  z powiatem, czemu drogi 
nie posypali. 

- 	Radny Tomasz Tatar prosił  o posypanie piachem lub solą  chodnika w Bukowie, gdyż  jest 
ślisko. Kosze na śmieci wokół  szkoły są  pełne i nikt z tym nic nie robi. 

- 	P. Wójt oznajmił, że dzwonił  do szkoły i zgłaszał  to Pani Wicedyrektor. 
Ad. 10. Wobec wyczerpania przyjętego porządku, przewodniczący posiedzenia Grzegorz 
Wijas o godz. 16:45 zamknął  wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Ochrony P. Poż. oraz Komisji Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty i Kultury. 
Protokół  sporządzono w pięciu egzemplarzach, spośród których jeden zawiera załączniki. 
Na tym protokół  zakończono. 

Protokolant: 	 Obradom przewodniczył: 

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, 
funduszu sołeckiego 

Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowisko i Ochrony P. Paź. 

y 	6~z" 
Grzegorz Wijas Dorota Janik 


