
Protokół  Nr XLIII/22 

z obrad XLIII. sesji Rady Gminy Krasocin 

odbytej w dniu 31 stycznia 2022 r. 

w zdalnym trybie obradowania 

Ad. 1. Obrady XLIII. sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023 otworzył  o godz. 14:09 

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 stronie 

internetowej urzędu. Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że sesja odbywa się  w zdalnym 

trybie obradowania, stosownie do regulacji zawartej art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COyID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

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

przeprowadzenia głosowań  przy pomocy urządzeń  umoż liwiających sporządzenie 

i utrwalenie imiennego wykazu głosowań  radnych, zgodnie z postanowieniami Statutu 

Gminy przeprowadzone zostaną  głosowania imienne. 

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

stanowi Załącznik Nr 1 do protokółu oraz gości: 

- przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień  w Kielcach mjr. Krzysztofa Nowickiego, 

- 	przedstawiciela firmy EKO - TEAM P. Sebastiana Kulikowskiego. 

W sesji udział  brali: 

- Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński, 

- Z-ca Wójta Gminy/Sekretarz Gminy P. Jacek Sienkiewicz, 

- Skarbnik Gminy P. Dorota Jackiewicz, 

- Sołtys Sołectwa Karolinów P. Beata Wydrych. 

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

wniosków. 

Ad. 3. Przedstawiciel Wojkowej Komendy Uzupełnień  w Kielcach mjr Krzysztof Nowicki 

podziękował  za moż liwość  uczestniczenia w sesji, i w imieniu Komendanta podziękował  za 

zaproszenie oraz moż liwość  przekazania informacji na temat ochotniczych form służby 

wojskowej. 

Akademie wojskowe to bardzo ciekawy kierunek studiów. Mamy 5 akademii: Akademię  

Marynarki Wojennej, Akademię  Lotniczą, Akademię  Wojsk Lądowych, Akademię  Medyczną  

i Wojskową  Akademię  Techniczną. Jest wielkim wysiłkiem ekonomicznym dla rodziny, gdy 

trzeba wysłać  na studia jedno, dwójkę  czy trójkę  dzieci. Studia wiążą  się  z potężnym 

nakładem finansowym, ale studia wojskowe są  opłacane przez armię. Podchorąży, który 

przyjdzie na pierwszy rok studiów, będzie otrzymywał  od 1200 do 1400 zł  żołdu. Dodatkowo 

nie płaci za studia, ma 4 posiłki wysokoenergetyczne w armii, jeżeli jest weganinem będzie 

miał  specjalny posiłek wegański, wystarczy zgłosić. Dodatkowo dwuosobowe pokoje 

z łazienką, umundurowanie letnie, zimowe i różne dodatki. Na piątym roku studiów 

podchorąży będzie otrzymywał  od 2500 - 2800 zł  żołdu. Jest to znaczna kwota, biorąc pod 



uwagę, że jest studentem w dalszym ciągu. Jest to odciążenie rodziców, rodziny od 

naprawdę  dużych kosztów. Ukończenie studiów, uzyskanie patentu oficerskiego i stopnia 

mgr. wiąże się  z tym, że armia proponuje młodemu człowiekowi pracę. Nowy podporucznik 

otrzymuje: ok. 5 000 zł  pierwszej pensji, dwie pensje na zagospodarowanie, pensję  trzynastą, 

mundurówkę, nagrody za dodatkową  pracę, za bardzo dobrą  pracę. Jest jeszcze tzw. 

urlopowe czyli 1 000 zł  na każdego członka rodziny przed wyjazdem na urlop, po złożeniu 

wniosku urlopowego. Dodatkowo, na wniosek żołnierza, otrzymuje on mieszkanie lub jeżeli 

nie ma go w zasobach danego garnizonu, otrzyma go w pobliskim garnizonie. Jeżeli nie chce 

z pobliskiego garnizonu dojeżdżać, będzie mógł  otrzymać  dopłatę  do czynszu, w zależności 

od wielkości garnizonu, miasta. 

Na akademiach jest ok. 30 kierunków studiów. Jeżeli ktoś  nie ma czasu, nie zrobił  matury, są  
kursy podoficerskie trwające od 3 do 11 miesięcy. W tym czasie armia również  płaci żołd 

w wysokości 1200 zł, dba o zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie. Po ukończeniu 

szkoły podoficerskiej, armia najczęściej proponuje pracę  w wojsku. Podoficerowi w stopniu 

kaprala przysługują  te same moż liwości co podporucznikowi: trzynasta pensja, mundurówka, 

mieszkanie, dodatkowo wszystkie elementy. W wojsku od szeregowca po generała są  te 

same dodatki, kwestia tylko stopnia wielkości tych dodatków. 

Jeżeli człowiek młody, starszy czy w średnim wieku chce iść  na kurs przygotowawczy w lipcu, 

który trwa 28 dni, również  armia zabezpiecza zakwaterowanie, umundurowanie, 

wyżywienie. Na koniec kursu, po złożeniu przysięgi, na konto takiej osoby wpływa ok. 

4 tys. É. Dla takiej osoby otwierają  się  następne drzwi, ponieważ  może iść  do służby 

zawodowej w stopniu szeregowca, do korpusu szeregowców. Dzisiaj szeregowiec zarabia ok. 

4 tys. zł. Z tych kwot żołnierze finansują  studia, żeby być  oficerem, żeby mieć  wyższe 

wykształcenie. Ma moż liwość  pójścia do Wojsk Obrony Terytorialnej. W wojskach 

terytorialnych za jeden weekend plus za gotowość  do przystąpienia do służby otrzymuje się  
ok. 650 zł. WOT ma to do siebie, że jest szkoleniem weekendowym, tak uczniowie, jak 

i pracownicy innych kierunków w gospodarce mogą  w sobotę, w niedzielę  przyjść  
potrenować, zwiększyć  moż liwości fizyczne, kondycję, poznać  nowych ludzi i jeżeli się  
spodoba - przejść  do służby zawodowej. To wszystko też  można uzyskać  w Wojskach Obrony 

Terytorialnej. 

Mimo wszystkich tych dodatków, trzeba pamiętać, że WOT wzmacnia nasze struktury 

militarne, uczy posługiwać  się  bronią  w pracy w zespołach, w dwójkach, w czwórkach, 

w drużynach, wspiera obywateli w różnych sytuacjach kryzysowych. W tej chwili na granicy, 

czy to są  pożary, gdzie Wojska Obrony Terytorialnej wspomagają  straż  pożarną  
w naprawianiu szkód wichur. Trzeba pamiętać  o służebnej roli Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Mamy jeszcze studium oficerskie dla ludzi, którzy skończyli studia i mają  stopień  mgr. Można 

ukończyć  takie studium oficerskie we Wrocławiu i zostać  żołnierzem zawodowym. Wtedy są  
propozycje lub można samemu szukać  albo WKU znajdzie dla takich osób miejsce w armii. 

Wszystkie te informacje można znaleźć  na stronie WKU Kielce, gdzie są  po podane maile, 

telefony. WKU pracuje do godz. 18 w środę, jest to ukłon dla osób, które się  uczą, które 

pracują  do 16-17, żeby miały czas na to, żeby przyjść  i złożyć  wniosek lub zapoznać  się  
z propozycjami, jakie ma armia dla nich. Zawsze przerażał  ludzi proces rekrutacyjny, a w tej 



chwili proces rekrutacyjny do wojska jest bardzo uproszczony. Postępowanie wstępne 

w I etapie obejmuje rejestrację  elektroniczną, analizę  dokumentów przysyłanych przez 

kandydatów. Następnie mamy etap II - badanie w pracowni psychologicznej, wojskowa 

komisja lekarska. III etap, jeżeli chodzi o akademię, to jest konkurs świadectw, test z języka 

angielskiego, jeżeli nie był  przedmiotem matury, test sprawności fizycznej, rozmowa 

kwalifikacyjna. Test sprawności fizycznej to nie jest jakaś  trudna rzecz, dlatego dobrze, że 

przed ukończeniem szkół, przed maturami możemy o tym mówić  i Państwo przekażecie na 

dół  tę  informację, ponieważ  wystarczy troszkę  pobiegać, potruchtać, podciągnąć  się  na 

drążku, zrobić  tzw. pompki, uginanie ramion i skłony. Wszystkie te rzeczy można załatwić  
w domu, nie trzeba iść  na siłownię, nie trzeba zasłaniać  się  pandemią. Ekonomii 

nie oszukamy, byłem na kwalifikacji w paru miejscach i mimo że mądry człowiek, rokujący 

wielkie nadzieje, osiemnasto- i dziewiętnastolatek, to od razu twierdzi, że go nie stać  na to, 

żeby studiować. Dlatego też  armia naprawdę  może bardzo pomóc osobom, które na to 

zasługują  i mogą  być  pożyteczne dla społeczeństwa. Proszę  śmiało dzwonić  do MU, 

odpowiemy na wszystkie pytania. Jak Państwo jesteście w Kielcach, zapraszamy codziennie 

do godz. 15. 

Dyskusji nad informacją  nie było. 

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionej informacji. 

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

Mamy dzisiaj 31 stycznia, uchwała budżetowa jest zrealizowana od samego początku na 

bieżąco. W przygotowaniu są  3 wnioski, które mamy do złożenia z Programu „Polski Ład" 

oraz 2 wnioski z obszarów po PGR—owskich, jak również  wniosek do Lokalnej Grupy 

Rybackiej Jędrzejów, który wcześniej już  omawialiśmy. Wszystkie zadania są  realizowane na 

bieżąco, powoli uruchamiany fundusze sołeckie, a dzisiaj został  podpisany przetarg na 

rozbudowę, przebudowę, nadbudowę  po byłej strażnicy OSP w Krasocinie. Rozstrzygnięcie, 

ze względu na bardzo szeroki zakres zadania, odbędzie się  24 lutego o godz. 12.00. Urząd 

gminy pracuje w zaostrzonym reżimie sanitarnym, nie ma sytuacji, aby któryś  petent 

nie został  obsłużony. Petenci są  obsługiwani na bieżąco w korytarzu dolnym i nie wchodzą  do 

pomieszczeń  Urzędu Gminy w Krasocinie. Tym bardziej, że mamy tzw. osłonówkę  z Polskiego 

Ładu, jeżeli chodzi o sprawy zw. z podnoszeniem ceny na energię, paliwa, tudzież  inne 

elementy i w GOPS-ie to mogą  składać, natomiast w urzędzie muszą  pobierać  dokumenty 

potwierdzające zgłoszenie nośnika, w jakim są  opalane. Wszystkie zarządzenia wydane 

w omawianym okresie od ostatniego posiedzenia Rady Gminy Krasocin są  na bieżąco 

publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Dyskusji nad informacją  nie było. 

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionej informacji. 

Ad. 5.1. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że stosownie do art. 21 ust. 3 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stałe i doraźne komisje rady gminy podlegają  
radzie gminy, przedkładają  jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. 

Sprawozdanie z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2021 r. 

przedstawiła Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Magdalena Szklarz. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 



Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 

O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami „za", 

podjęła uchwałę  Nr XLIII/370/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu 

pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2021 r. - która stanowi Załącznik Nr 3 do 

protokółu. 

Ad. 5.2. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za II półrocze 

2021 r. przedstawił  Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Dariusz Frączek. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 

o „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami „za", 

podjęła uchwałę  Nr XLIII/371/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu 

pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za II półrocze 2021 r. - która stanowi Załącznik Nr 4 do 

protokółu. 

Ad. 5.3. Sprawozdanie z realizacji planu Komisji Planowania i Budżetu za II półrocze 2021 r. 

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 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 

O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami „za", 

podjęła uchwałę  Nr XLIII/372/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu 

pracy Komisji Planowania i Budżetu za II półrocze 2021 r. - która stanowi Załącznik Nr 5 do 

protokółu. 

Ad. 5.4. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

i Ochrony P. Poż. za II półrocze 2021 r. przedstawił  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. Grzegorz Wijas. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 

O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami „za", 

podjęła uchwałę  Nr XLIII/373/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu 

pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony R Poi. za II półrocze 2021 r. - która 

stanowi Załącznik Nr 6 do protokółu. 

Ad. S.S. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Regulaminowo—Statutowej, 

Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty I Kultury za II półrocze 2021 r. 

przedstawiła Przewodniczący Komisji Regulaminowo—Statutowej, 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 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 

0 „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami „za", 



podjęła uchwałę  Nr XLIII/374/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu 

pracy Komisji Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Oświaty i Kultury za II półrocze 2021 r. - która stanowi Załącznik Nr 7 do protokółu. 

Ad. 5.6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie omówił  Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński. 

Stosownie do art. 41f pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, w skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

wchodzą  przedstawiciele organu stanowiącego. W związku z kończącą  się  II kadencją  

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, istnieje potrzeba wskazania nowych 

przedstawicieli Rady Gminy do składu Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Krasocinie 

na III kadencję. Ze względu na powyższe, proszę  o oddelegowanie z przegłosowaniem dwóch 

członków z Rady Gminy Krasocin. 

Pozytywną  opinię  do projektu uchwały przedstawiła Przewodniczący Komisji Regulaminowo—

Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady poprosił  o zgłaszanie kandydatur do Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Krasocinie. 

Radny Grzegorz Wijas zgłosił  kandydaturę  Krystiana Pawłowskiego. 

Radny Krystian Pawłowski wyraził  zgodę  na kandydowanie jako przedstawiciel Rady Gminy 

Krasocin do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie. 

Radny Marek Wójcik zgłosił  kandydaturę  Edwarda Stańczyka. 

Radny Edward Stańczyk wyraził  zgodę  na kandydowanie jako przedstawiciel Rady Gminy 

Krasocin do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady zgłosił  wniosek o zamknięcie listy kandydatur na przedstawicieli Rady 

Gminy Krasocin do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie, po czym 

poddał  ww. wniosek pod głosowanie. 

W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 13 „za", O „przeciw", 

2 „wstrzymujące się". W wyniku głosowania Rada Gminy 13 głosami „za", przy 2 głosach 

„wstrzymujących się", zamknęła listę  kandydatur na przedstawicieli Rady Gminy Krasocin do 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie. 

Przewodniczący Rady zarządził  wybory na przedstawicieli Rady Gminy Krasocin do Gminnej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie. 

Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie kandydatury według kolejności zgłoszenia. 

W głosowaniu imiennym kandydatury radnego Krystiana Pawłowskiego jako przedstawiciela 

Rady Gminy Krasocin do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie udział  

wzięło 14 radnych. Radny Krystian Pawłowski nie brał  udziału w głosowaniu. Oddano głosów: 

14 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku glosowania Rada Gminy jednogłośnie, 

tj. 14 głosami „za", przyjęła kandydaturę  radnego Krystiana Pawłowskiego jako przedstawiciela 

Rady Gminy Krasocin do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie. 

W głosowaniu imiennym kandydatury radnego Edwarda Stańczyka jako przedstawiciela Rady 

Gminy Krasocin do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie udział  wzięło 



14 radnych. Radny Edward Stańczyk nie brał  udziału w głosowaniu. Oddano głosów: 14 ‚„za", 

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

tj. 14 głosami „,za", przyjęła kandydaturę  radnego Edwarda Stańczyka jako przedstawiciela Rady 

Gminy Krasocin do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie. 

Przewodniczący Rady odczytał  uchwałę  Nr XLIII/375/22 w sprawie wyznaczenia 

przedstawicieli Rady Gminy Krasocin do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Krasocinie - która stanowi Załącznik Nr 8 do protokółu. 

Ad. 5.7. Projekt uchwały w sprawie ‚„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na 

lata 2021 - 2024 z perspektywą  do roku 2028", wraz z „Prognozą  oddziaływania na 

środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021 - 2024 

z perspektywą  do roku 2028" omówił  autor opracowania, przedstawiciel firmy EKO - TEAM 

P. Sebastian Kulikowski. 

Na komisji mieliśmy okazję  omawiać  program Ochrony Środowiska lata 2021 - 2024 

z perspektywą  do 2028 roku. Staraliśmy się  opracować  dla Waszej gminy stan aktualny 

środowiska naturalnego, jaki zastaliśmy na koniec roku 2020. Staraliśmy się  również  ocenić  

to, co wydarzyło się  w ostatnich latach, na podstawie raportów z programu ochrony 

środowiska, które opracowywałem dla Państwa. Takie raporty przedstawialiśmy Państwu 

co 2 lata. W raportach tych znajdowały się  informacje dotyczące chociażby 

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w jaki sposób jest realizowana 

gospodarka wodno-ściekowa, czyli rozbudowa przyłączy wodociągowych, rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej 

i przyłączy do kanalizacji, w miejscach, gdzie nie ma moż liwości podłączenia do kanalizacji to 

oczywiście zastosowanie innej formy odbioru ścieków. Natomiast jeśli chodzi o sam program 

ochrony środowiska, to oprócz tych zadań  zrealizowanych, mamy również  zadania, które 

zaplanowaliśmy na kolejne lata, czyli kontynuacja polityki ochrony środowiska Gminy 

Krasocin do 2028 roku. Są  to zadania krótkoterminowe, czyli na podst. Państwa budżetu 

i Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisaliśmy te inwestycje, które planujecie na najbliższy 

rok i na najbliższe lata do programu ochrony środowiska. Oprócz tych zadań  inwestycyjnych 

twardych, umieściliśmy także zadania związane z edukacją  ekologiczną, z uruchomieniem 

punktu konsultacyjnego dot. „Czystego Powietrza" oraz szeregu zadań  związanych z ochroną  

przyrody, ochroną  gleb, ochroną  powierzchni ziemi. Program ochrony środowiska zawiera 

sformułowania i zapisy programu ochrony środowiska Powiatu Włoszczowskiego, bo takie 

zapisy musieliśmy wziąć  pod uwagę, czyli dokumenty wyższego szczebla, jak również  

dokumenty wojewódzkie. Przykładem może być  uchwała antysmogowa, w której znajdują  

się  zapisy dotyczące wykorzystywania źródeł  ciepła w postaci kopciuchów do 1 lipca 2023 

roku i również  kotły klasy III i IV w późniejszym terminie do 2026 roku, i w końcówce do 2027 

roku podłączenie praktycznie wszystkich mieszkańców do sieci ciepłowniczej. Takiej Państwo 

nie macie na terenie gminy, ale do sieci gazowej również, więc zastosowanie we wszystkich 

ź ródłach tej klasy kotłów z normą  ekoprojektu. Stąd też  te wszystkie zapisy dokumentów 

wyższego szczebla musieliśmy przenieść  na poziom gminy i w miarę  moż liwości też  

zastosować, bo nie wszystko przeniesiemy - sieci ciepłowniczej nie ma, dostępu do sieci 



gazowej też. Stąd też  jedynym rozwiązaniem są  pompy ciepła jako odnawialne źródła energii 

albo kotły, wykorzystujące tę  normę  ekoprojektu. 

Przeprowadziliśmy również  konsultacje społeczne programu ochrony środowiska, które 

odbyły się  w tamtym roku. Dokument został  opublikowany na 21 dni z dostępem 

mieszkańców. Każdy mieszkaniec mógł  złożyć  uwagi za pośrednictwem e-maila, telefonu lub 

osobiście w urzędzie gminy. Dokument został  również  zaopiniowany w postaci uchwały 

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego. Były uwagi, które naniosłem do programu ochrony 

środowiska i macie Państwo przed sobą  wersję  załącznika do uchwały już  po uwzględnieniu 

uwag Zarządu Powiatu. Dokument został  też  zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska - od strony ochrony przyrody i obszarów chronionych na terenie Gminy 

Krasocin, i wpływu inwestycji na te obszary, jak również  został  pozytywnie zaopiniowany 

przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - pod względem zapisów dotyczących ochrony 

zdrowia. 

Temat się  nie kończy, bo pewnie będziemy mieli okazję, jeśli nie ja, to inny autor, 

przedstawiać  Państwu, już  w kolejnych latach, realizację  tego programu, który może uda się  

dzisiaj podjąć  uchwałą. Stąd też  realizacja kolejnych inwestycji. Macie Państwo inne 

dokumenty, plany gospodarki niskoemisyjnej, strategię, zatem program ochrony ś rodowiska 

właściwie scala te wszystkie dokumenty i patrzy na zrównoważony rozwój na terenie gminy. 

Podsumowując, ocenia i dokonuje analizy. 

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", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada 

Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XLIII/376/22 w sprawie 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021 - 2024 z perspektywą  do 

roku 2028", wraz z „Prognozą  oddziaływania na środowisko Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021 - 2024 z perspektywą  do roku 2028" - która 

stanowi Załącznik Nr 9 do protokółu. 

Ad. 5.8. Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na działalność  Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za bezzasadną  rok omówił  Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Dariusz Frączek. 

Przedmiotem skargi jest wadliwe postępowanie Kierownika GOPS w Krasocinie polegające na 

nieprawidłowym przeprowadzeniu w dniu 9 lipca 2021 r. wywiadu środowiskowego 

w miejscu zamieszkania skarżącego w asyście Policji, gdzie liczba osób przeprowadzająca 

wywiad (4 osoby) była zbyt duża w czasie kiedy panuje epidemia, co mogło skarżącego 

narazić  na utratę  zdrowia z uwagi na obniżoną  odporność. 

Z przedłożonego pisemnego wyjaśnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krasocinie wynika, że sytuacje, które opisuje skarżący, nie są  zgodne ze stanem 

faktycznym. Skarżący w skardze podnosi, że 11 czerwca 2021 r. złożył  wniosek o udzielenie 



pomocy finansowej, tymczasem podanie wpłynęło 7 czerwca 2021 r., za pośrednictwem 

poczty, wysłane listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nieprawdą  jest 

również, że 9 lipca 2021 r. ze skarżącym był  przeprowadzony wywiad środowiskowy 

w asyście Policji. Wywiad był  przeprowadzony w dniu 15 czerwca 2021 r. przez dwóch 

pracowników socjalnych z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zapobiegających 

zakażeniu Coyid-19. Wywiad w dniu 9 lipca 2021 r. był  przeprowadzony z synem skarżącego 

i nie przez cztery osoby, tylko przez dwóch pracowników socjalnych. Wywiad był  

przeprowadzony na dworze bez bezpośredniego kontaktu ze skarżącym. W związku z tym 

zarzut skarżącego jest całkowicie bezzasadny. 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 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krasocinie za bezzasadną. 

Pozytywną  opinię  do projektu uchwały przedstawiła Przewodniczący Komisji Regulaminowo—

Statutowej, 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 13 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Gniewkowski. 

Radny Antoni Drej nie brał  udziału w głosowaniu. Oddano głosów: 13 „za", O „przeciw", 

O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 13 głosami „za", 

podjęła uchwałę  Nr XLIII/377/22 w sprawie uznania skargi na działalność  Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za bezzasadną  - która stanowi Załącznik Nr 10 do 

protokółu. 

Ad. 5.9. Projekt uchwały o podtrzymaniu stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XL/343/21 

Rady Gminy Krasocin z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uznania skargi na działalność  

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za bezzasadną  omówił  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Dariusz Frączek. 

Przedmiotem skargi jest wadliwe zobowiązanie skarżącego do dostarczenia dokumentów 

niezbędnych do uzyskania przez ojca skarżącego świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krasocinie. W treści skargi skarżący zarzucił  Kierownikowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Krasocinie podanie w zawiadomieniu nieprawdziwych informacji, 

dotyczących zobowiązania się  skarżącego do dostarczenia faktury za łóżko rehabilitacyjne. 

Z załączonego do pisma zawiadomienia z dnia 25 czerwca 2021 r. zaadresowanego do ojca 

skarżącego wynika, że przedłużono termin załatwienia sprawy z uwagi na konieczność  

uzupełnienia dokumentów, w tym decyzji emerytalnej, faktur za poniesione koszty leczenia, 

zakupu łóżka rehabilitacyjnego, do których złożenia zobowiązał  się  skarżący. Przedmiotowa 

skarga zawiera zarzuty analogiczne do zarzutów zawartych w skardze pochodzącej od tego 

samego skarżącego, którą  Rada Gminy Krasocin rozpatrzyła na sesji dnia 29 listopada 2021 r., 

podejmując uchwałę  w sprawie uznania skargi na działalność  Kierownika Gminnego Oś rodka 

Pomocy Społecznej w Krasocinie za bezzasadną. Mając powyższe na względzie, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła wystąpić  do Rady Gminy Krasocin z projektem 

uchwały Rady Gminy o podtrzymaniu stanowiska wyrażonego w uchwale Rady Gminy 



Krasocin z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uznania skargi na działalność  Kierownika 

Gminnego Oś rodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za bezzasadną. 

Pozytywną  opinię  do projektu uchwały przedstawiła Przewodniczący Komisji Regulaminowo—

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

jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XLIII/378/22 o podtrzymaniu stanowiska 

wyrażonego w uchwale Nr XL/343/21 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie uznania skargi na działalność  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krasocinie za bezzasadną  - która stanowi Załącznik Nr 11 do protokółu. 

Ad. 5.10. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu 

Gminy Krasocin omówiła Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, funduszu sołeckiego P. Dorota Janik. 

Przyjmuje się  obwieszczenie w sprawie jednolitego tekstu uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy 

Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego poz. 3332) stanowiące załącznik do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uzasadnienie: Stosownie do art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), teksty jednolite 

aktów normatywnych innych niż  ustawa ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego. 

Odpowiednio do art. 16. ust. 4 ww. ustawy, tekst jednolity ogłasza się  w formie obwieszczenia 

w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono. W związku z dokonanymi 

zmianami uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie 

Statutu Gminy Krasocin, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Należy nadmienić, że tekst jednolity nie jest źródłem prawa, lecz jest urzędowym ź ródłem 

poznania prawa. Tekst jednolity jest autorytatywnym stwierdzeniem aktualnej treści danego aktu 

normatywnego, a jego sporządzenie polega na naniesieniu na tekst pierwotny zmian 

wprowadzonych przepisami zmieniającymi, które weszły w życie po ogłoszeniu tekstu 

pierwotnego. Tekst jednolity ma więc charakter deklaratoryjny, czyli nie wprowadza żadnych 

zmian do porządku prawnego, a tylko stwierdza, jaka jest w danym momencie treść  aktu 

normatywnego. 

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy 

Krasocin: 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się  w załączniku 

do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 

19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 

poz. 3332), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą  Nr IV/33/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniającą  Statut Gminy 

Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 4728), 



2) uchwałą  Nr XXI/187/20 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającą  Statut Gminy 

Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2129), 

3) uchwałą  Nr XXyIII/239/20 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą  Statut 

Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 220), 

4) uchwałą  Nr XXXII/291/21 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniającą  Statut 

Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 1611). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nie obejmuje: 

1) §2 uchwały Nr IV/33/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniającej Statut 

Gminy Krasocin, który stanowi: 

„2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego."; 

2) §2 uchwały Nr XXI/187/20 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającej Statut 

Gminy Krasocin, który stanowi: 

„2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego."; 

3) 2-3 uchwały Nr XXyIII/239/20 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającej 

Statut Gminy Krasocin, które stanowią: 

„2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach 

ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Krasocinie, a także poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Krasocin. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego."; 

4) 2-3 uchwały Nr XXXII/291/21 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniającej 

Statut Gminy Krasocin, które stanowią: 

„2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach 

ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Krasocinie, a także poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Krasocin. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.". 

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

Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XLIII/379/22 w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Krasocin - która stanowi 

Załącznik Nr 12 do protokółu. 

Ad. 5.11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej omówiła Skarbnik Gminy 

P. Dorota Jackiewicz. 

Projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej obejmuje wsparcie finansowe dla Powiatu 

Włoszczowskiego w roku 2022. Wsparcie to dotyczy realizacji zadań, m.in.: modernizacji dróg 

powiatowych w msc. Lipie, Brygidów i Wojciechów, przebudowy i rozbudowy dróg 

powiatowych Oleszno-Wola Świdzińska, budowy przejścia dla pieszych na ul. Floriańskiej 



w Krasocinie, rozbudowy drogi powiatowej w msc. Skorków. Dofinansowanie to przyczyni się  
do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z infrastruktury drogowej. 

Autopoprawka dotyczy kwoty dofinansowania dla rozbudowy drogi powiatowej w Skorkowie 

do kwoty 320 000 zł, jak również  w pierwotnej wersji było dofinansowanie do rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - ten punkt został  usunięty z projektu 

uchwały. 

Pozytywną  opinię  do projektu uchwały z autopoprawką  nr 2 przedstawił  Przewodniczący 

Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką  nr 2. 

W głosowaniu imiennym udział  wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Gniewkowski. 

Oddano głosów: 14 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada 

Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XLIII/380/22 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej - która stanowi Załącznik Nr 13 do protokółu. 

Ad. 5.12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin 

na lata 2022-2032 omówiła Skarbnik Gminy P. Dorota Jackiewicz. 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2022-

2032 przedstawia na dzień  31 stycznia 2022 roku realny stan finansów Gminy Krasocin, 

obejmujący okres od 2022 do 2032 roku, prognozę  kwoty długu do okresu jej całkowitej 

spłaty. W zmianach w WPF na lata 2022-2032 prezentowane są: dochody w kwocie 

54 269 540, 69 zł, wydatki w kwocie 66 217 190,99 zł, przychody w kwocie 13 582 679,45 zł, 

rozchody w kwocie 1 635 029,15 É. 

Pozytywną  opinię  do projektu uchwały z autopoprawką  nr 2 przedstawił  Przewodniczący 

Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką  nr 2. 

W głosowaniu imiennym udział  wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Gniewkowski. 

Oddano głosów: 14 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada 

Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XLIII/381/22 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2022-2032 - która stanowi 

Załącznik Nr 14 do protokółu. 

Ad. 5.13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok omówiła Skarbnik 

Gminy P. Dorota Jackiewicz. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasocin na 2022 rok obejmuje 

zwiększenie planu finansowego wydatków o kwotę  2 637 222 zł. Zwiększenie planu 

wydatków zabezpiecza środki finansowe na realizację  zadań, m.in. w zakresie wydatków na 

infrastrukturę  wodno-kanalizacyjną, transport i łączność, bezpieczeństwo publiczne 

i ochronę  przeciwpożarową, oświatę  i wychowanie. Źródłem finansowania wydatków są: 

przychody z niewykorzystanych ś rodków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikających z rozliczeń  dochodów i wydatków finansowanych, związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Jest 

to nagroda w konkursie „Rosnąca odporność" w kwocie 500 000 zł, 



- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikających z rozliczeń  dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu okreś lonymi w odrębnych ustawach. Jest 

to realizacja programu w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania 

COyID- 19 „Laboratoria przyszłości" w kwocie 49 110,02 zł, 

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczeń  dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Jest 

to realizacja programu w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w kwocie 777 222 zł, 
- wolne środki określone wg art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 

w kwocie 1 310 889,98 zł. 
Budżet gminy po uwzględnionych zmianach wynosi po stronie dochodów 54 269 540,69 zł, 
a po stronie wydatków wynosi 66 217 190,99 zł. 
Autopoprawka nr 2 dotyczyła planu finansowego zadania dotyczącego realizacji budowy 

kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrów, jak również  rozbudowy drogi powiatowej w msc. 

Skorków, czyli zadań  inwestycyjnych. 

Pozytywną  opinię  do projektu uchwały z autopoprawką  nr 2 przedstawił  Przewodniczący 

Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką  nr 2. 

W głosowaniu imiennym udział  wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Grzegorz Sitkowski. 

Oddano głosów: 14 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada 

Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XLIII/382/22 w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2021 rok - która stanowi Załącznik Nr 15 do protokółu. 

Ad. 6. W punkcie głos zabierali: 

- Sołtys Sołectwa Karolinów P. Beata Wydrych oznajmiła, że powróci do wniosków 

poruszanych na wcześniejszych sesjach, o których realizację  mieszkańcy nadal pytają. 

Te przedsięwzięcia były składane na piśmie do Gminy Krasocin we wrześniu 2020 r. 

Pytanie odnośnie drogi powiatowej Lipia Góra oraz odcinka drogi Mieczyn—Karolinów, 

czy będzie cos przewidziane w budżecie gminy na te przedsięwzięcia. Z tego co wiemy, 

Gmin Krasocin zawsze dokłada przynajmniej 50% do remontu dróg powiatowych. 

Wielokrotnie zwracaliśmy się  do P. Wójta na zebraniach sołeckich, taki wniosek 

składałam we wrześniu, odnośnie pomocy przez Gminę  Krasocin i zwrócenia się  przez 

P. Wójta do Starostów Powiatowych z taką  inicjatywą. Wielokrotnie rozmawiałam 

z P. Wójtem, że jeżeli powiat wystąpi o to, to gmina dołoży te środki. To pytanie jest 

powtarzane od wielu lat przeze mnie oraz mieszkańców naszego sołectwa, czy P. Wójt 

rozmawiał  w tej sprawie w starostwie powiatowym. 

2 pytanie dotyczy kanalizacji w sołectwach Mieczyn, Karolinów, Jakubów, Wojciechów, 

Rogalów i Brygidów, w którym roku ewentualnie przewidziana jest inwestycja w tych 

sołectwach. 



Trzecie pytanie, czy są  ustalenia w zw. z prośbą  mieszkańców, przedstawicieli 

stowarzyszenia odnośnie świetlicy środowiskowej kontenerowej lub budowy. 

Zwróciliśmy się  z tą  prośbą  do P. Wójta oraz radnego z naszego okręgu P. Mariusza 

Chruściela. To spotkanie odbyło się  jeszcze grudniu 2021 r. Nadmienię, że jako jedyne 

stowarzyszenie w Gminie Krasocin zorganizowaliśmy piknik z punktem szczepień, na 

którym frekwencja była dosyć  istotna, Gmina Krasocin w sierpniu otrzymała pół  mln A. 

W Zw. z tym nasza, żebyśmy, jako mieszkańcy, którzy czynnie przyczyniają  się  do rozwoju 

i promocji gminy, też  zostali uwzględnieni. Żeby nie tylko większe miejscowości jak 

Oleszno, Krasocin czy Bukowa, ale również  i te mniejsze miały szansę  na jakiś  rozwój i na 

umoż liwieńie nam podjęcia szeregu inicjatyw. 

Czwarte pytanie dotyczyło zakupu koszy na przystanki autobusowe w Sołectwie 

Karolinów, ponieważ  mieszkańcy wielokrotnie do mnie zgłaszają, że śmieci są  

porozrzucane na przystanku czy wokół  przystanku. 

Następne pytanie odnośnie nowego projektu z Ministerstwa Sportu, który dotyczy 

budowy boisk wielofunkcyjnych, czy Gmina Krasocin byłaby zainteresowana takim 

projektem i złożeniem takiego wniosku do Ministerstwa. Szczegóły powinny być  w tym 

miesiącu doprecyzowane, z tego względu że jest to program przewidywany na okres 

7 lat. Chciałabym nadmienić, że w naszym projekcie działki wiejskiej w Karolinowie mamy 

uwzględnione takie boisko wielofunkcyjne, które może być  wykonane. Zgodnie 

z ustaleniami rady sołeckiej nie chcemy zmieniać  nic, bo zmiana projektu byłaby 

kosztowna. To boisko wielofunkcyjne ma być  zadaszone i może być  dogrzewane zimą, 

dlatego można byłoby je również  wykorzystać  w okresie zimowym. Z boiska mogłaby 

korzystać  młodzież  ze szkoły podstawowej w Mieczynie, jak również  okoliczni mieszkańcy 

i młodzież. 

Następne pytanie do P. Wójta, gdyż  dotarły do mnie takie informacje, czy P. Wójt 

ingerował  w starostwie odnośnie mojego spóźnienia na dyżur w Szpitalu we Włoszczowie 

dnia 30 stycznia 2020 roku i czym było to uzasadnione. 

Ostatnie pytanie, dlaczego P. Wójt nie zamieścił  w Biuletynie Gminy Krasocin informacji 

o odznaczeniu mnie przez Ministra Zdrowia odznaką  honorową  dla zasłużonych 

w ochronie zdrowia, które otrzymałam w Szpitalu MSWiA w Warszawie. 

- Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński zwrócił  się  do P. Sołtys, podkreś lając, że odpowie po 

raz trzeci na wszystkie Pani pytania. 

Co do inwestycji droga powiatowa Karolinów i Mieczyn-Karolinów, po raz kolejny 

informuję, że zarządcą  tej drogi jest Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, które 

wskazuje działania inwestycyjne na swoich obiektach. W „Polskim Ładzie" zostały złożone 

drogi: Oleszno-Wola Świdzińska i Ludynia-Wymysłów - część  drogi na terenie gminy 

Krasocin, część  na terenie gminy Włoszczowa oraz chodnik w Seceminie. Zostało złożone 

również  zadanie do Funduszu Dróg Samorządowych, czyli II etap pod wiaduktem 

w Skorkowie, gdzie obecnie kończy się  remont. W planach jest droga w Cieś lach. 

To pytanie powinno być  kierowane do starostwa. Podtrzymuję  tę  informację, która 

zawsze padała i będzie padała, że jeżeli Starostwo Powiatowe będzie wnioskowało do 

Gminy Krasocin o zabezpieczenie środków, gmina zawsze zabezpieczy środki. Gmina 



Krasocin jest tą  jedyną  uczciwą  gminą  w całym powiecie, bo śledzę  dofinansowania 

innych gmin, gdyż  Gmina Krasocin zawsze, w minimum 50%, dofinansowuje do zadania. 

Niech Pani przejrzy budżet na 2022 r. albo ostatnie informacje z otwarcia dróg 

powiatowych na terenie Gminy Włoszczowa, gdzie była oddana droga w Kurzelowie 

i bodajże jakaś  ulica we Włoszczowie, gdzie Gmina Włoszczowa nie dołożyła złotówki, 

a Starostwo Powiatowe wyłożyło 700 tys, zł  ze swoich środków. My jako jedyna gmina 

z sześciu gmin uczciwie podchodzimy do tematu naszych mieszkańców, w ten sposób, że 

jeżeli powiat zgłasza akces do współfinansowania, zawsze jesteśmy na tej pierwszej linii. 

Mam o to troszeczkę  pretensji do Starostwa Powiatowego, na najbliższą  sesję  postaram 

się  wybrać  i zadać  pytanie radnym, dlaczego tak jest, że wyłącznie Gmina Krasocin, jako 

jedyna gmina, zawsze współfinansuje każde zadanie. Wiem, że wpłynęło od Państwa 

pismo do Starostwa. P. Wicestarosta zadał  mi pytanie, czy gmina w dalszym ciągu 

podtrzymuje decyzję  o współfinansowaniu. Zawsze jak najbardziej jesteśmy na tak, tylko 

trzeba mieć  świadomość, że budżet gminy Krasocin nie jest z gumy. To nie jest tak, że my 

się  będziemy zadłużać, a inne samorządy będą  korzystały z tego, że my jesteśmy 

wspaniałomyślni, bo przez nas zawsze ta uczciwość  przemawia, jeżeli chodzi o inwestycje 

powiatowe. Zachęcam do skierowania się  do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, 

bo po raz kolejny tutaj zapewnienie składam, które zostanie podtrzymane. 

Odnośnie kanalizacji, również  ostatnio udzieliłem wyczerpującej odpowiedzi na to 

pytanie. Jest zabezpieczone 600 000 zł  na wykonanie w cyklu dwuletnim dokumentacji 

ZW. Z wykonaniem kanalizacji od Huty Starej poprzez Mieczyn, KaraImów, Lipią  Górę, 

Ostrą  Górkę, Brygidów, Rogalów, Stojewsko, Podlesko. Jako że Wojciechów i Jakubów są  

oddalone, sprawdzamy, czy kosztorysowo będzie to opłacane dla gminy. Gmina nie 

będzie robiła wszędzie kanalizacji, bo będą  takie obszary, przysiółków szczególnie, gdzie 

będą  przydomowe oczyszczalnie, bo koszt wykonania kanalizacji będzie tak znaczący, że 

przewyższy później ewentualnie moż liwości obsługi tego. Gmina Krasocin jest 

w czołówce, jeżeli chodzi o cenę  ścieków i cenę  wody dla mieszkańców. Za 2 miesiące 

mieszkańcy Sołectwa Świdno będą  mogli się  podłączać. W 73,5% będziemy mieć  gminę  

skanalizowaną. Trwają  prace w msc. Ostrów, gdzie kolejne 3-3,5% można przyjąć, 

ponieważ  tam trzysta kilkadziesiąt mieszkańców, razem z Wielkopolem, będzie 

podłączone, czyli gmina Krasocin osiągnie 77% skanalizowania. Ta kolejka jest, ale to jest 

jedna z gmin w czołówce świętokrzyskiego, bo gminy mają  po 20% do maksymalnie 50% 

skanalizowania, a są  gminy, które w ogóle nie mają  kanalizacji. To są  inwestycje bardzo 

drogie. Jest to powiązane z Polskim Ładem, bo żadna gmina nie udźwignie finansowania 

kanalizacji. Jeżeli Pani wróciłaby do źródeł, do przepisów zw. z przyznawaniem dotacji, 

dotacja ze Skarbu Państwa czy z Unii Europejskiej mogła być  przyznana wyłącznie na 

pewien poziom ilości mieszkańców na km sieci kanalizacyjnej. Żadna z tych miejscowości 

nie mieści się  w dofinansowaniu. Koszt tej inwestycji szacujemy na 30 mln zł  i praktycznie 

będziemy mieć  mniej więcej w 90-93 % gminę  skanalizowaną. Liczymy, że Polski Ład - 

w tym momencie drugi nabór trwa do 15 lutego - będzie dalej trwał. Wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom inwestycyjnym, m.in. z Polskiego Ładu, że chodzi nam przede 

wszystkim o drogi i o kanalizację, informuję, że jeżeli ten program będzie się  dalej 



utrzymywał, to tam musi być  jeszcze rozbudowa oczyszczalni w Krasocinie, bo ona nie 

przyjmie takiej ilości nieczystości płynnych z tego terenu, który wymieniłem wcześniej. 

Dlatego jest pewne, że albo to będzie w jednym przetargu, jeżeli by Polski Ład blokował  

wydatki gmin na poziomie powiedzmy 10 mln zł, to będzie etapowo zrobione. Logiczne 

jest, że będziemy zaczynać  od strony Rogalowa, Brygidowa, Stojewska, Podleska, 

przesuwając się  w stronę  Mieczyna. Nie wiem, jakie będą  na tę  chwilę  uwarunkowania 

Polskiego Ładu, będziemy to obserwować, będziemy przygotowani. Termin budowy 

kanalizacji będzie zależeć  od środków zewnętrznych, szczególnie od Polskiego Ładu. 

Kolejne pytanie dotyczyło świetlicy kontenerowej. Doceniam za tę  akcję, ale proszę  

nie wyolbrzymiać, bo sprawdziłem dane. To, że zaję liśmy drugie miejsce, dokonało tego 

840 mieszkańców Gminy Krasocin, w tym czasie, w którym trwała ta akcja. W Karolinowie 

zaszczepiło się  40 osób, lecz nie wiadomo czy wszystkie z naszej gminy, bo jeś li były to 

osoby z sąsiedniej gminy, to już  nie były liczone do wyniku Gminy Krasocin. Natomiast 

nawet gdyby nie było tych 40 osób, to i tak drugie miejsce zajęłaby Gmina Krasocin 

i otrzymałaby kwotę  pół  mln zł. Niech Pani nie gloryfikuje tutaj sytuacji, że to mieszkańcy 

Karolinowa wywalczyli te pół  mln zł, bo to mieszkańcy całej gminy w tym uczestniczyli 

i oni mieszkają  też  winnych miejscowościach. To nie był  języczek uwagi, który decydował  

o pierwszym, drugim czy trzecim miejscu. Odległości między gminami były na tyle duże, 

że te 40 osób, jeżeli były z Gminy Krasocin, nie skutkowałoby nie zajęciem drugiego 

miejsca. Rozkładamy te 500 000 zł  w sposób racjonalny. Dzisiaj w uchwale budżetowej 

radni przyjęli jednogłośnie. Zapis konkursowy mówi bardzo wyraźnie o tym, że pieniądze 

te muszą  być  wydatkowane na cele związane z ochroną  coyidową. 2 elementy, które 

z tych wydatków radni przegłosowali, skutkują  dla mieszkańców całej gminy, również  

Karolinowa, ponieważ  będzie zakupiony agregat dodatkowy, który będzie mógł  

obsługiwać  ośrodki zdrowia tudzież  urząd gminy podczas spraw zw. z ochroną  coyidową, 

czyli brakiem napięcia w tych instytucjach i jednostkach. Taki agregat będzie można 

wykorzystywać  również  na festynach, mam nadzieję, że w Sołectwie Karolinów kolejne 

festyny będą  również  organizowane i tam będzie wykorzystany. Drugą  inwestycją  jest 

150 tys. zł  przeznaczone na zakup nakładek na liczniki do wodomierzy i to również  będą  

liczniki w Sołectwie Karolinów. Postaramy się  w te nakładki wyposażyć  całą  gminę, ze 

względu na to, że pracownik ZGK nie będzie musiał  wchodzić  do obiektu, czyli nie będzie 

tego kontaktu z mieszkańcem, potencjalnie osobą  zakażoną, to skutkuje również  

spełnieniem tego warunku coyidowego. Trzecia kwota, 300 tys. zł, w uchwale 

budżetowej przeznaczona jest na dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Świdno. 

Jednostki straży pożarnej bardzo czynnie angażowały się  w walkę  z Coyidem, poprzez 

informację, poprzez ewentualne dowożenie do punktów szczepień, także te 3 wymogi 

spełnimy. Nie ma moż liwości wykonywania asfaltu, kanalizacji, bo to nie przekłada się  na 

sprawy zw. z ochroną  zdrowia poprzez ograniczenie moż liwości występowania zakażenia 

COyID. Są  to środki rozdysponowane. 

Co do zakupu koszy, to oczywiście te wnioski, które powodują  podniesienie estetyki na 

przystankach, jak najbardziej spełniamy. Jednakże to jest początek roku, to fizycznie 

praktycznie niemoż liwe, żeby z każdego referatu teraz uruchomić  wszystko. Dzisiaj, 



przykładowo, musimy rozpisywać  przetarg na kamień, zapytanie ofertowe, po dzisiejszej 

uchwale, na rozbudowę  oświetlenia ulicznego, a to nie są  proste przetargi I zapytania 

ofertowe, to trzeba bardzo dokładnie przygotować. W odpowiednim czasie zakupy Zw. 

z doposażeniem przystanków na terenie całej gminy, jeżeli były wnioskowane, zostaną  
zrealizowane. 

Jeśli chodzi o boisko, to jak ministerstwo ogłosi ten nabór, sprawdzimy, jednakże to od 

decyzji Rady Gminy Krasocin będzie zależało. Mamy 6 boisk wielofunkcyjnych i pewnie 

z części Karolinowa zlokalizowanej blisko Mieczyna, będzie bliżej na boisko 

wielofunkcyjne, które jest w Mieczynie niż  do Karolinowa. Nie wiem, czy radni Gminy 

Krasocin wyrażą  chęć  wykonania kolejnego boiska wielofunkcyjnego. Jeśli chodzi o boisko 

zadaszone z ogrzewaniem, to są  olbrzymie koszty utrzymania obiektu. Na tę  chwilę  
nie wypowiem się  jednoznacznie, bo nie znam kryteriów tego ewentualnego projektu 

Ministerstwa Zdrowia. Na pewno radnym przedstawię  informację, jak wygląda ten nabór. 

Jeś li chodzi o Pani dyżur w szpitalu we Włoszczowie, jestem w radzie społecznej szpitala 

we Włoszczowie i na ostatnim posiedzeniu rady społecznej zadałem takie pytanie, gdyż  
dopłynęły do mnie 2-3 informacje od Pani znajomych i zgodnie z przepisami, jeżeli mam 

wiedzę  dotyczącą  nieprawidłowości, które mogą  skutkować  popełnieniem przestępstwa, 

muszę  zgłosić  to do odpowiedniego organu. Zobligowałem Pana dyrektora do 

sprawdzenia i do dalszego ciągu sprawy. Jeżeli nie ma takiego przekroczenia, temat się  
dla mnie zamyka, ale mając wiedzę, nie mogę  zataić  czegoś  takiego, bo w tym momencie 

jestem oskarżony o zatajenie informacji, która może być  przestępstwem. Informacja 

brzmiała w sposób prosty. Na podst. artykułu, który ukazał  się  w pewnej gazecie, że 

w pociągu miało miejsce zdarzenie ratowania życia ludzkiego, otrzymałem telefony 

z informacją, że pokrywały się  Pani dyżury w szpitalu we Włoszczowie I w szpitalu na 

stadionie narodowym w Warszawie. Dlatego to pytanie zostało skierowane do Pana 

dyrektora. Odpowiedzi na tę  chwilę  nie mam. To dyrektor będzie stwierdzał, czy zostało 

złamane prawo, czy nie zostało. Na kanwie tego, wiem, że otrzymała Pani medal, ale 

w takiej sytuacji, gdy miałem takie informacje, że być  może doszło do zdarzenia takiego, 

że pokrywały się  dyżury, dlatego ta informacja nie została opublikowana. Znalazła się  
w innej poczytnej gazecie z pytaniem, dlaczego gmina nie uhonorowała. Podziękowałem 

i pogratulowałem Pani na sesji, sesję  można odtworzyć  w trybie archiwalnym. 

- Radna Magdalena Szklarz odniosła się  do wypowiedzi P. Sołtys i P. Wójta. 

Bardzo doceniam pracę  pielęgniarek, w służbie zdrowia pracuje 20 lat, widzę  pracę  
pielęgniarek, lekarzy, wszystkich. Odnośnie nagrody, która otrzymała gmina, to jest 

przede wszystkim zasługa pacjentów, ale proszę  pamiętać, że w strukturach gminy 

funkcjonuje GZOZ z trzema placówkami i z trzema punktami szczepień. Praca, jaką  
wykonali lekarze, pielęgniarki w tych punktach szczepień, jest ogromna, ponieważ  
w samym czerwcu, maju i kwietniu było podane ponad tysiąc dawek szczepionek. 

W zeszłym tygodniu szczepiono dzieci w punkcie w Krasocinie. Kwota, którą  otrzymała 

gmina, to jest nasza wspólna praca i zakładu, którego organem założycielskim jest Rada 

Gminy Krasocin. Druga rzecz, odnośnie dofinansowania na samochód dla Świdna, OSP 

Świdno to jedyna jednostka, która podpisała porozumienie z GZOZ w Krasocinie, które 



polegało na tym, że w razie potrzeby i ewentualnie braku dojazdu pacjentów do punktu 
szczepień, strażacy ze Świdna zobowiązali się, że będą  to robić. 

Ad. 7. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  komunikat Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi 
Kieleckiej w sprawie konkursu „Sołtys Roku Województwa Świętokrzyskiego" - który stanowi 

Załącznik Nr 16 do protokółu. 

Ad. 8. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy 

o godz. 16:18 zamknął  obrady XLIII. sesji Rady Gminy Krasocin. 

Sporządzony imienny wykaz głosowań  jawnych przeprowadzonych podczas sesji - stanowi 
Załącznik Nr 1do protokółu. 

Na tym protokół  zakończono. 

Protokolant: 

Inspektor ds. obsługi Rody Gminy, 
funduszu sołeckiego 

 

Obradom przewodniczył: 
Przewodnicz qcy Rady Gminy 

  

    

    

    

BogdanBLikowski 

 

Dorota Janik 

   


