
UCHWAŁA NR XLI Ii/372/22 

RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Planowania i Budżetu 

za II półrocze 2021 r. 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), w zw. z §70 ust. 3 pkt 2 lit. b Uchwały NrXLl/100/18 Rady 
Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 
poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 4728, z 2020 r. poz. 2129, z 2021 r. 

poz. 220 i poz. 1611) 

uchwala się, co następuje: 

1. Zatwierdza się  sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Planowania i Budżetu za II półrocze 
2021 r., przyjętego Uchwałą  Nr XXyIII/235/20 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
planów pracy komisji stałych Rady Gminy Krasocin na 2021 rok, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLIII/372/22 

RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Planowania i Budżetu 

za II półrocze 2021 r. 

Stosownie do art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 134), stałe i doraźne komisje rady gminy podlegają  radzie 
gminy, przedkładają  jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. 

Mając powyższe na względzie, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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ROA.0011.3.2.2021. Di 

Krasocin, 26 stycznia 2022 r. 

Komisja Planowania i Budżetu 

Rada Gminy Krasocin 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY KOMISJI PLANOWANIA I BUDŻETU 

ZA II PÓŁROCZE 2021 R. 

Stosownie do art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), w zw. z §70 ust. 3 pkt 2 lit. b 

Uchwały Nr X1I/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu 

Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 4728, z 2020 r. poz. 2129, Z 2021 r. poz. 220 i poz. 1611) 

Komisja Planowania i Budżetu Rady Gminy Krasocin, zwana dalej Komisją, przedkłada Radzie 

Gminy Krasocin sprawozdanie z realizacji planu pracy za II półrocze 2021 r. 

Plan pracy Komisji został  zatwierdzony Uchwałą  Nr XXyIII/235/20 Rady Gminy Krasocin 

z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Krasocin 

na 2021 rok. 

Komisja składa się  z 7 członków: 

1) Przewodniczący - Marek Wójcik; 

2) Wiceprzewodniczący -Dariusz Frączek; 

3) Członek - Iwona Dusza; 

4) Członek - Antoni Drej; 

5) Członek - Mariusz Chruściel; 

6) Członek - Tomasz Wolski; 

7) Członek - Grzegorz Wijas. 

Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 8 posiedzeń, w tym 7 posiedzeń  wspólnych 

z pozostałymi komisjami stałymi Rady Gminy. W pracach Komisji udział  brali: członkowie 

Komisji, Wójt Gminy, Z-ca Wójta Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy poszczególnych 

jednostek organizacyjnych gminy oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy Krasocin 

w zależności od potrzeb. 

W ww. okresie Komisja wypracowała 42 pozytywne opinie dotyczące projektów uchwał  
w sprawie: 

1) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krasocin, na rok szkolny 2021/2022; 

2) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy Krasocin; 

3) zmian w budżecie gminy na 2021 rok; 



4) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 

Gminy Krasocin; 

5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031; 

6) zmian w budżecie gminy na 2021 rok; 

7) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego; 

8) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego; 

9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031; 

10) zmian w budżecie gminy na 2021 rok; 

11) zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Oleszno 

stanowiących własność  Gminy Krasocin; 

12) uchwalenia zmiany nr 10 Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krasocin; 

13) dopłaty do ceny 1m3  odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu gminy 

Krasocin; 

14) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty; 

15) zmieniającej uchwałę  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 

16) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

17) 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; 

18) wynagrodzenia Wójta Gminy Krasocin; 

19) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok; 

20) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

21) 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; 

22) zmieniającej uchwałę  w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Krasocin na lata 2018-2022; 

23)wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze 

powiatowej nr 0401T w miejscowości Chotów Chałupki; 

24) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031; 

25) zmian w budżecie gminy na 2021 rok; 

26) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031; 

27) zmian w budżecie gminy na 2021 rok; 

28) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krasocin; 

29) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok; 



30) 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; 

31) zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych; 

32) zmian w budżecie gminy na 2021 rok; 

33) zmieniającej uchwałę  w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Krasocin; 

34) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2022-2032; 

35) uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2022 rok; 

36) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XL/341/21 Rady Gminy Krasocin 

z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości; 

37) zmieniającej uchwałę  w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

38) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  i przedszkoli, dla 

których Gmina Krasocin jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2022; 

39) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031; 

40) zmian w budżecie gminy na 2021 rok; 

41) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2022-2032 (ostateczny projekt 

uchwały); 

42) uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2022 rok (ostateczny projekt uchwały). 

W analizowanym okresie Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie: 

1) wniosek o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Sutków do działki 

nr 520/4; 

2) wniosek w sprawie utwardzenia drogi gminnej nr ew. 51 obręb gm. Krasocin do działki 

nr 41/1 w Czostkowie; 

3) wniosek o zwiększenie dotacji podmiotowej przyznanej Gminnej Bibliotece Publicznej 

im. Feliksa Raka w Krasociriie Uchwałą  Nr XXylll/248/20 Rady Gminy Krasocin z dnia 

29 grudnia 2020 r. 

W ww. okresie Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała negatywnie: 

1) podanie w sprawie utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Bukowa; 

2) wniosek w sprawie utwardzenia i naprawy drogi gruntowej w miejscowości Ludynia; 

3) wniosek w sprawie adaptacji obiektu byłej szkoły filialnej w Brygidowie z przeznaczeniem 

dla osób będących w potrzebie. 

W analizowanym okresie Komisja zapoznała się  z informacjami na temat: 

1) inwestycji i remontów za I półrocze 2021 r.; 

2) stanu nieruchomości będących własnością  gminy oraz we władaniu poszczególnych 

sołectw; 

3) wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. 

Komisja dokonała także analizy wniosków poszczególnych sołectw do projektu budżetu 

gminy na 2022 r. 
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Zgodnie z harmonogramem pracy Komisja analizowała sprawy bieżące, opracowała 

sprawozdanie z realizacji swojego planu pracy za I półrocze 2021 r. oraz opracowała plan 

pracy na 2022 rok. Ponadto na posiedzeniach wspólnych z pozostałymi komisjami stałymi 

Rady Gminy Komisja zapoznała się  z informacjami z zakresu właściwości tych komisji. 
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