
Protokół  Nr 14/21 

ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Planowania i Budżetu, 

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poi. 

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

Oświaty i Kultury, 

odbytego dnia 22 grudnia 2021 r. 

w zdalnym trybie obradowania 

Ad. 1. Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik o godz. 14.10 otworzył  
wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

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

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

Gminy, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż., 

Przewodniczącego Komisji Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Wójta Gminy stwierdził, iż  zgodnie z listą  obecności - która 

stanowi Załącznik Nr ido protokółu, w posiedzeniu udział  bierze: 

- 7 członków Komisji Planowania i Budżetu, 

- 5 członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż., 

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

Społecznej, Oświaty i Kultury, 

co wobec ustalonych składów poszczególnych komisji wynoszących kolejno 7 członków!, 

5 członków/7 członków, stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Nieobecny radny Grzegorz Sitkowski. 

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

do protokółu - Przewodniczący posiedzenia, wobec braku wniosków o zmianę  w porządku 

obrad, stwierdził, że Komisje będą  obradowały wg przedstawionego porządku. 

Ad. 3.1. Projekt uchwały w sprawie 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 omówił  Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński. 

Podjęta na poprzedniej sesji w dniu 29 listopada 2021 r. uchwała Nr XL/341/21 zmieniająca 

uchwałę  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 4417 w dniu 14 grudnia 2021 r. 

Na skutek omyłki pisarskiej, do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego przesłana została wersja uchwały nieodpowiadająca rzeczywistej treści 

uchwały przyjętej przez Radę  Gminy Krasocin w zakresie załącznika Nr 1 - Deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Błąd powstał  w trakcie 

tworzenia dokumentu elektronicznego w Edytorze Aktów Prawnych XML przed 

przekazaniem aktu do publikacji. Dlatego zasadnym jest sprostowanie omyłki pisarskiej 



w ww. uchwale, celem wyeliminowania z niej błędnego Załącznika nr 1, poprzez zastąpienie 

go załącznikiem do niniejszej uchwały. 

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 5 jej 

członków. Oddano głosów: 5 „za", 0 „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku 

głosowania Komisja jednogłośnie, tj. 5 głosami „za", zaopiniowała pozytywnie projekt 

uchwały w sprawie 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. 

W głosowaniu Komisji Planowania i Budżetu udział  wzięło 7 jej członków Komisji. Oddano 

głosów: 7 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Komisja 

jednogłośnie, tj. 7 głosami „za", zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie 

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. 

Ad. 3.2. Projekt zmieniającej uchwałę  w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości iw zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych omówił  Wójt Gminy 

P. Ireneusz Gliściński. 

Zmiana uchwały jest spowodowana zmianą  górnej stawki opłaty za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ponieważ  

obecna stawka opłaty nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wywozem 

i oczyszczaniem nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych. 

Niniejszą  uchwałą  określa się  górną  stawkę  opłaty za usługi w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, 

w wysokości 25,00 zł  brutto za 1m3. 

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 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 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. 

W głosowaniu Komisji Planowania i Budżetu udział  wzięło 7 jej członków. Oddano głosów: 

7 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie, 

tj. 7 głosami „za", zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 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. 

Ad. 3.3. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli szkół  i przedszkoli, dla których Gmina Krasocin jest organem prowadzącym, 
na rok budżetowy 2022 omówił  Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński. 
Wyodrębnia się  środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na 2022 r. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co stanowi kwotę: 76 171,00 zł. Usta ł a się  maksymalną  
kwotę  dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie pobierane przez uczelnie wyższe 
w wysokości 95% dla nauczycieli za jeden semestr, jednak nie więcej niż  1. 200,00 zł. 
Ustalenia zawarte w uchwale Rady Gminy Krasocin mają  zaspokoić  potrzeby kadrowe szkół  

przedszkoli oraz potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przepisy 
określają  szczegółowo, kiedy dyrektor może wnioskować  o dokształcenie nauczyciela, 
tj. wówczas, gdy brakuje specjalistów z tego zakresu przedmiotu, który jest potrzebny na 

terenie naszej gminy. Projekt niniejszej uchwały uzyskał  pozytywną  opinię  Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Krasocinie. 
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 4 jej członków. Nieobecny radny Grzegorz 
Sitkowski. Oddano głosów: 4 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku 
głosowania Komisja jednogłośnie, tj. 4 głosami „za", zaopiniowała pozytywnie projekt 
uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  
I przedszkoli, dla których Gmina Krasocin jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 
2022. 

W głosowaniu Komisji Planowania i Budżetu udział  wzięło 7 jej członków. Oddano głosów: 
7 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie, 
tj. 7 głosami „za", zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  i przedszkoli, dla których 
Gmina Krasocin jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2022. 
Ad. 3.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krasocin na lata 2021-2031, z autopoprawkami z dnia 22 grudnia 2022 r. (będący 
przedmiotem porządku obrad sesji w dniu 27 grudnia 2021 r.) który stanowi Załącznik Nr 3 
do protokółu - omówiła Skarbnik Gminy P. Dorota Jackiewicz 
Zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę  1 913,28 zł  W ramach dofinansowania 
ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 na projekt „Utworzenie 
publicznego żłobka w Krasocinie". 



Dokonano aktualizacji wykazu przedsięwzięć  do WPF aktualizując nakłady na przedsięwzięcia 

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

ul. Podgórskiej, ul. Św. Wojciecha, ul. Północnej i ul. Spacerowej w Olesznie" o kwotę  
20 000 zł, przedsięwzięcia pn. „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie" o kwotę  
1913,28 zł  oraz przedsięwzięcia „Budowa wagi samochodowej" o kwotę  5 000 zł  - to zadanie 

wprowadzono jako autopoprawkę. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie Komisji Planowania i Budżetu projekt 

opinii do projektu uchwały z autopoprawkami z dnia 22 grudnia 2021 r. 

W głosowaniu Komisji Planowania i Budżetu udział  wzięło 7 jej członków. Oddano głosów: 

7 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie, 

tj. 7 głosami „za", zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031, 

z autopoprawkami z dnia 22 grudnia 2021 r. 

Ad. 3.5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, z autopoprawkami 

z dnia 22 grudnia 2021 r. (będący przedmiotem porządku obrad sesji w dniu 27 grudnia 

2021 r.) - który stanowi Załącznik Nr 4 do protokółu - omówiła Skarbnik Gminy P. Dorota 

Jackiewicz. 

Projekt uchwały z autopoprawką, uwzględnia zmiany po stronie dochodów i wydatków 

w kwocie 1 913,28 zł. Budżet, po wprowadzeniu tych zmian, będzie wynosił  po stronie 

dochodów 61 631 589,97 zł, natomiast po stronie wydatków 68 989 516,48 zł. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie Komisji Planowania i Budżetu projekt 

opinii do projektu uchwały z autopoprawkami z dnia 22 grudnia 2021 r. 

W głosowaniu Komisji Planowania i Budżetu udział  wzięło 7 jej członków. Oddano głosów: 

7 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie, 

tj. 7 głosami „za", zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w projekt uchwały w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2021 rok, z autopoprawkami z dnia 22 grudnia 2021 r. 

Ad. 4. Ostateczny projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin 

na 2022 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krasocin na lata 2022-2032 omówiła Skarbnik Gminy p. Dorota Jackiewicz. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2022 rok wraz 

z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 

2022-2032 został  szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji w dniu 13 grudnia 2021 r. 

Następnie P. Skarbnik odczytała: 

1) Uchwałę  Nr 191/202111 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Krasocin 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasocin na lata 2022-2032 (opinia 

pozytywna) - która stanowi Załącznik Nr 5 do protokółu; 

2) Uchwałę  Nr 192/202111 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie moż liwości sfinansowania deficytu budżetu 

planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krasocin na 2022 rok (opinia 

pozytywna) - która stanowi Załącznik Nr 6 do protokółu; 



3) Uchwałę  Nr 190/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej 
Gminy Krasocin na 2022 rok (opinia pozytywna) - która stanowi Załącznik Nr 7 do protokółu. 

Dyskusji nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na Jata 
2022-2032 nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2022 rok 
nie było. 

Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy nie wnieśli uwag ani wniosków do projektu 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na Jata 2022-2032 oraz 
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2022 rok. 
Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie Komisji Planowania i Budżetu projekt 
opinii do ostatecznego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krasocin na lata 2022-2032. 

W głosowaniu Komisji Planowania i Budżetu udział  wzięło 7 jej członków. Oddano głosów: 
7 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie 
zaopiniowała pozytywnie ostateczny projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Krasocin na lata 2022-2032. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie Komisji Planowania i Budżetu projekt 
opinię  do ostatecznego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin 
na 2022 rok. 

W głosowaniu Komisji Planowania i Budżetu udział  wzięło 7 jej członków. Oddano głosów: 
7 „za", O „,przeciw", O „,wstrzymujących się". W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie 
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin 
na 2022 rok. 

Ad. S. W sprawach bieżących P. Wójt poinformował  o wpłynięciu na konto gminy środków 
w kwocie 500000 zł  z tytułu zajęcia II miejsca w konkursie pn. „,Rosnąca odporność" 
realizowanego w ramach Narodowego Programu Szczepień  przeciwko Coyid-19. 
Ad. 6. Wobec wyczerpania przyjętego porządku, przewodniczący posiedzenia Marek Wójcik 
o godz. 14:40 zamknął  wspólne posiedzenie 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 trzech egzemplarzach, spośród których jeden zawiera załączniki. 
Na tym protokół  zakończono. 

Protokolant: 	 Obradom przewodniczył: 

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, 	 Przewoo icz"cy 

funduszu sołeckiego 	 Komisji Plan. a la i Budżetu 

Dorota Janik 	 Ma" k Wójcik 


