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ROA.0012.5.3.2022.DJ                                  

                                    

         

        Na podst. §84 ust. 1, §77 ust. 2 i ust. 6 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin 

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

z 2022 r. poz. 663) zwołuję wspólne posiedzenie: 

1) Komisji Planowania i Budżetu, 

2) Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż., 

3) Komisji Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty 

i Kultury 

- na dzień 20 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, 

ul. Macierzy Szkolnej 1. 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

3. Opracowanie materiałów do publikacji w Biuletynie Gminy Krasocin. 

4. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

za 2021 r. 

5. Informacja na temat pozyskiwania funduszy unijnych.  

6. Informacja na temat funkcjonowania wodociągów i kanalizacji w gminie za 2021 r. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie: 

1) wniosku dotyczącego prawnego uregulowania przyłącza wodno-kanalizacyjnego 

wykonanego w całości z własnych środków od działki nr ew. 51 do działki nr ew. 41/1 

w msc. Czostków; 

2) wniosku w sprawie przeznaczenia środków na remont kapliczki z 1935 r. przy 

skrzyżowaniu w Karolinowie; 

3) wniosku w sprawie zamontowania słupa oświetleniowego za skrzyżowaniem 

w Karolinowie w kierunku drogi gminnej; 

4) wniosku w sprawie zamontowania słupa oświetleniowego przy działce wiejskiej 

w Karolinowie; 

5) wniosku o dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla 11 członków Koła Gospodyń 

Wiejskich w Karolinowie; 



6) wniosku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania 

inwestycyjnego polegającego na utworzeniu Poradni Stomatologicznej w podmiocie 

leczniczym ZOZ we Włoszczowie; 

7) wniosku w sprawie udzielenia ze środków budżetu Gminy Krasocin dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie przy Kościele pw. św. Doroty dz. m. i św. Tekli dz. 

w Krasocinie - renowacja i konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Doroty (XVIII w.); 

8) wniosku w sprawie przygotowania dokumentacji i budowy kanalizacji w Ludyni. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

1) współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego 

zakupu energii elektrycznej; 

2) Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Krasocin na lata 

2022 – 2032; 

3) użyczenia  nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krasocin stanowiącej 

własność Gminy Krasocin dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie; 

4) zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Czostków  

stanowiącej własność Gminy Krasocin; 

5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 

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

7) zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 

9. Sprawy bieżące wynikające z prac właściwych dla komisji. 

10. Zakończenie posiedzenia. 
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