
Protokół  Nr XLIV/22 

z obrad XLIV. sesji Rady Gminy Krasocin 

odbytej w dniu 10 marca 2022 r. 

w sali obrad Urzędu Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1 

Ad. 1. Obrady XLIV. sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023 otworzył  o godz. 13:39 

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 drzwiach 

sali konferencyjnej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń  w urzędzie. 

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

stanowi Załącznik Nr 1 do protokółu oraz gości. 

W sesji udział  brali: 

- Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński, 

- Skarbnik Gminy P. Dorota Jackiewicz, 

- kierownicy ,  jednostek organizacyjnych Gminy, 

- 	sołtysi sołectw - lista obecności sołtysów stanowi Załącznik Nr 2 do protokółu. 

Przewodniczący Rady Gminy na Sekretarza obrad wyznaczył  Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Grzegorza Sitkowskiego. 

Ad. 2. Przewodniczący Rady Gminy zgłosił  następujące wnioski o zmianę  porządku obrad - 

który stanowi Załącznik Nr 3 do protokółu: 

1) w punkcie „7. Podjęcie uchwał  w sprawie:" poprzez wprowadzenie podpunktu 10 

w brzmieniu: „10) uchwalenia zmiany nr 10 Studium uwarunkowań  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin;"; 

2) w punkcie „7. Podjęcie uchwał  w sprawie:" poprzez wprowadzenie podpunktu 11 

w brzmieniu: 11) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Krasocinie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu;"; 

3) w punkcie „7. Podjęcie uchwał  w sprawie:" poprzez wprowadzenie podpunktu 12 

w brzmieniu: „12) zasad przyznawania i wysokości diet sołtysów." 

Innych wniosków o zmianę  w porządku obrad nie zgłoszono. 

Wobec braku innych wniosków o zmianę  w porządku obrad, Przewodniczący Rady podał  pod 

głosowanie wnioski według kolejności zgłoszenia. 

W głosowaniu imiennym 1 wniosku udział  wzięło 12 radnych. Nieobecni radni: Mariusz 

Chruściel, Sylwester Robak. Radny Antoni Drej nie brał  udziału w głosowaniu. Oddano 

głosów: 12 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy 

jednogłośnie, tj. 12 głosami „za", przyjęła 1 wniosek o zmianę  w porządku obrad. 

W głosowaniu imiennym 2 wniosku udział  wzięło 13 radnych. Nieobecni radni: Mariusz 

Chruściel, Sylwester Robak. Oddano głosów: 13 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". 

W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 13 głosami „za", przyjęła 2 wniosek 

o zmianę  w porządku obrad. 

W głosowaniu imiennym 3 wniosku udział  wzięło 13 radnych. Nieobecni radni: Mariusz 

Chruściel, Sylwester Robak. Oddano głosów: 13 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się". 



W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 13 głosami „za", przyjęła 3 wniosek 

o zmianę  w porządku obrad. 

Porządek obrad został  zmieniony stosownie do przyjętych wniosków. 

Ad. 3. Informację  z działalności urzędu przedstawił  Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński. 

Zgodnie z uchwałą  budżetową, budżet jest realizowany na bieżąco. Przetargi są  realizowane 

zgodnie z kolejnością  według karty przetargowej. Z tych największych przetargów odbył  się  
przetarg na przebudowę, rozbudowę, nadbudowę  obiektu OSP w Krasocinie. Podpisanie 

umowy nastąpi w ś rodę, kwota umowy wynosi 7 790 000 zł. Drugi z ważniejszych 

przetargów, na rozbudowę  oświetlenia ulicznego, został  unieważniony. Wpłynęły trzy 

propozycje, jednakże oferent, który złożył  pierwszą  ofertę  na kwotę  160 000 zł  spełniającą  
nasze oczekiwania finansowe ze względu na to, że w budżecie mieliśmy zabezpieczone 

185 000 zł, wycofał  się  z podpisania umowy. KTjne oferty opiewały na 220 000 zł  
i 221 000 zł, i przewyższały nasze zabezpieczone środki, w zw. z czym podpisałem wczoraj 

rozpoczęcie nowej procedury przetargowej na rozbudowę  oświetlenia ulicznego. Pozostałe 

elementy zw. z budżetem idą  zgodnie z terminami. Zarządzenia, wydawane zgodnie 

z potrzebami, są  na bieżąco publikowane w Biuletynie Gminy Krasocin. Uchwały podjęte na 

ostatniej sesji zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach i do 

Wojewody Świętokrzyskiego. Jeś li chodzi o sprawy zw. Z uchodźcami, gmina w pełni na tę  
chwilę  kontroluje sytuację. Sprawnie prowadzimy rejestr osób, które się  w naszej gminie 

pojawiają. Z racji tego, że nie mamy hoteli, ośrodków wypoczynkowych z prawdziwego 

zdarzenia czy ośrodków szkoleniowych, uchodźcy na naszym terenie głównie koncentrują  się  
w gospodarstwie agroturystycznym albo w domach prywatnych bądź  w zakładowych 

domach, jeżeli to dotyczy tartaku. Na dziś  na godzinę  13:50 na terenie Gminy Krasocin 

potwierdzonych w urzędzie gminy jest 25 uchodźców, z tego 10 mam i 15 dzieci. W Bukowie 

będą  jeszcze 4 osoby, które jeszcze nie są  zarejestrowane u nas. Razem ok. 30 osób 

będziemy gościć  na terenie Gminy Krasocin. Zaleciłem GOPS-owi sprawdzenie warunków, 

w jakich przebywają. Wczoraj GOPS sprawdził  wszystkie podane adresy, gdzie znajdują  się  
rodziny uchodźców, warunki są  dobre, nie ma zastrzeżeń. Dzisiaj po naradzie z dyrektorami, 

po konsultacjach z wizytatorem z kuratorium, ustalę  utworzenie w Krasocinie oddziału dla 

dzieci uchodźców z Ukrainy. Zarówno mamy, jak i te dzieci w większości praktycznie 

nie potrafią  mówić  po polsku. Dziś  będzie rozeznanie, również  przez GOPS, które dzieci będą  
zainteresowane, bo nie ma obowiązku szkolnego na tę  chwilę  dla nich. Zorganizowany 

będzie transport, szkoła w Krasocinie jest wyznaczona do prowadzenia prac edukacyjnych 

z tym związanych, przygotowujemy to miejsce. Dzieci będziemy dowozić  naszym busem ze 

straży pożarnej w Ludyni, który już  jest przygotowany do tego. Dzieci będą  w jednej grupie, 

ze względu na barierę  językową  i ich różny wiek. Nie przyjmujemy opcji, że dziecko, które 

przed chwilą  było pod bombardowaniami i uciekało ze swoją  mamą, wejdzie do klasy, gdzie 

nie zna nikogo, nie zna języka i nie będzie przeżywało traumy. Dzieci mamy w wieku od 

dwóch lat. To dziecko dwuletnie nie będzie brało w tym udziału, bo jest za małe, ale 

pozostałe dzieci w wieku do trzynastu lat na tę  chwilę. Dwoje dzieci pięcioletnich kwalifikuje 

się  do przedszkola i planujemy dołączyć  je do grupy przedszkolnej. Dla pozostałych, ok. 10, 

chcemy stworzyć  oddział  integracyjny. Z panią  nauczycielką  jesteśmy umówieni praktycznie 



w 100%. Pani uczy języka polskiego, ale pracowała 14 lat w szkołach na Ukrainie, biegle 

posługuje się  językiem ukraińskim i rosyjskim, i będzie tutaj prowadziła pięciogodzinne 

zajęcia z tymi dziećmi. Dziękuję  wszystkim organizacjom, kołom gospodyń  wiejskich, OSP, 

szkołom szczególnie, za tę  akcję  tej pomocy i zachęcam do dalszej pomocy. Struktura 

pomocy jest zorganizowana w sposób prosty: po zwiezieniu darów na teren gminy, do 

rodzin, które zgłaszają  potrzeby żywnościowe czy potrzeby sprzętów zw. z utrzymaniem 

czystości czy higieny osobistej, my te rzeczy zostawiamy dla naszych uchodźców. Takie jest 

polecenie wojewody. Pozostała nadwyżka przewożona jest do powiatu, a z powiatu trafia do 

Chęcin czy do Czerwonego Krzyża. Tych działań  jest dużo podjętych. Będziemy w dalszym 

ciągu kontrolować  i będziemy tym rodzinom pomagać. Co do urzędu gminy, wszystko biegnie 

w sposób zaplanowany i nie mamy tu żadnych problemów. 

Dyskusji nad informacją  nie było. 

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionej informacji. 

Ad. 4. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Krasocin 

za rok 2021 - które stanowi Załącznik Nr 4 do protokółu omówiła Kierownik Centrum Usług 

Wspólnych w Krasocinie P. Irena Kuśmierczyk. 

Zespół  Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie: na doskonalenie wykorzystano 

3 483 zł; studia podyplomowe - 0,00; liczba nauczycieli uczestniczących w szkoleniach - 31. 

Zespół  Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie: wykorzystano na 

szkolenia, warsztaty, konferencje 8 690 zł; studia podyplomowe - 0,00; liczba nauczycieli 

uczestniczących w szkoleniach —40. 

Zespół  Placówek Oświatowych w Olesznie: wykorzystano na szkolenia, warsztaty, 

konferencje 6 986,00 zł; studia podyplomowe - 4 000,00 zł; liczba nauczycieli 

uczestniczących w szkoleniach - 25. 

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach: wykorzystano na szkolenia, 

warsztaty, konferencje 2 788,58 zł; studia podyplomowe - 0,00; liczba nauczycieli 

uczestniczących w szkoleniach - 19. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie: wykorzystano na szkolenia, warsztaty, 

konferencje 770,00 zł; studia podyplomowe - 0,00 zł; liczba nauczycieli uczestniczących 

w szkoleniach - 18. 

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie: wykorzystano na szkolenia, 

warsztaty, konferencje 3 366,00 zł; studia podyplomowe - 0,00; liczba nauczycieli 

uczestniczących w szkoleniach - 17. 

Dyskusji nad sprawozdaniem nie było. 

Rada Gminy nie wniosła uwag do sprawozdania. 

Ad. S. Sprawozdanie z realizacji zadań  z zakresu wspierania rodziny za 2021 r. oraz 

przedstawienie potrzeb związanych z realizacją  przedmiotowych zadań  - które stanowi 

Załącznik Nr 5 do protokółu omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krasocinie P. Zdzisława Robak. 

W 2021 r. asystent rodziny, zatrudniony w GOPS na 1 etat, pracował  z 13 rodzinami, gdzie 

było 32 dzieci. Asystent pomaga w codziennym funkcjonowaniu rodzin niezaradnych, 



mających problemy wychowawcze z dziećmi, w których być  może pojawiło się  schorzenie 

takie, które dyskwalifikuje do codziennej opieki, takiej perfekcyjnej 100% nad dziećmi. Koszt 

asystenta wyniósł  55 578 zł, z czego ministerstwo dofinansowało tylko 2 000 zł. Koszt rodzin 

zastępczych, w których przebywało dziesięcioro dzieci w 2021 r., to kwota ok. 31 000 zł. 

Asystent pracował  z dwiema rodzinami, w których istniała przemoc w rodzinie. 

Współpracował  z kuratorami, zawodowymi kuratorami społecznymi i innymi instytucjami, 

komisją  do spraw rozwiazywania problemów alkoholowych, policją, sądem. Mamy też  
rodziny, w których jest postanowienie sądu o konieczności pracy z asystentem rodziny, czyli 

na wniosek pracownika socjalnego może być  zatrudniony asystent rodziny w rodzinie 

i z polecenia sądu. W toku całej pracy pomoc asystenta obowiązywała m.in.: polepszenie 

sytuacji dziecka i rodziny, wzmocnienie lub przywrócenie poczucia bezpieczeństwa 

socjalnego, ograniczenie patologii i negatywnych zachowań, stworzenie skutecznego 

wsparcia dla rodziny i dziecka, współpracę  z pedagogiem szkolnym, przedszkolem w celu 

poprawy wyników w nauce, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, motywowanie członka rodziny, aby pozyskał  pracę  na stałe lub podjął  
leczenie odwykowe, ewentualnie zmniejszył  picie alkoholu czy palenie papierosów. Asystent 

też  przygotowuje rodziny, w których niektórzy nie potrafią  gotować, sprzątać, właściwie 

gospodarować  budżetem domowym. Ta praca jest systematyczna, codzienna. Są  pewne 

ograniczenia narzucane przez asystenta, żeby można było funkcjonować  w prawidłowy 

sposób z posiadanym budżetem przez cały miesiąc. Do podejmowania najważniejszych 

decyzji rodziny potrzebują  czasem wiele dni, miesięcy, lat. Mieliśmy rodzinę, z którą  asystent 

pracował  6 lat, ale systematyczne wizyty i rozmowy powoli przynoszą  efekty. Z doświadczeń  
działalności ośrodka jednoznacznie wynika, że wielokierunkowe wsparcie rodzin poprzez 

asystentów, pracowników socjalnych, we współpracy z policją, sądem, kuratorami, to jest 

kompleksowa forma pomocy i służy temu, żeby dzieci pozostawały jak najdłużej w rodzinach 

biologicznych. Staramy się  jak najmniej dzieci umieszczać  w rodzinach zastępczych, 

w pogotowiach opiekuńczych, w domach dziecka, gdzie ten koszt wynosiłby miesięcznie 

ok. 7 tys. zł  czy więcej. 

Dyskusji nad sprawozdaniem nie było. 

Rada Gminy nie wniosła uwag do sprawozdania. 

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie 

za 2021 rok - które stanowi Załącznik Nr 6 do protokółu omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Krasocinie P. Zdzisława Robak. 

W 2021 r. GOPS wydatkował  kwotę  na wykonanie zadań  własnych i zleconych ponad 

18 mln zł. Dotacje z budżetu państwa wyniosły ok. 17 mln zł. Środki własne wyniosły 1 mln 

700 tys. zł. Składały się  na to świadczenia rodzinne, wszystkie wypłacone przez dział  
świadczeń  rodzinnych, czyli zadania tego typu jak zasiłek rodzinny, świadczenie 

wychowawcze, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dojazdy do szkół, opłaty za 

internat i inne związane typowo z pomocą  społeczną. Jeżeli kończy się  nam „Świadczenie 

Wychowawcze", bo przeszło do ZUS-u od 1 stycznia, to w ubiegłym roku wypłaciliśmy 

ok. 10 849 000 zł  samych świadczeń  wychowawczych. Dużą  kwotę  stanowiły też  świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego, bo 355 świadczeń, które w sumie wynosiły 170 tys. zł. Ponadto 



z pomocy społecznej, zważywszy na charakter potrzeb, jaki jest w naszym ś rodowisku, 

najwięcej było przyznanej pomocy ze względu na długotrwałą  chorobę, w drugiej kolejności 

- na niepełnosprawność, bardzo dużo orzeczeń  o niepełnosprawności, nie tylko dzieci, ale 

i osób dorosłych. Na trzecim miejscu było bezrobocie, później ubóstwo. Ubóstwo to są  
rodziny, osoby, które nie posiadają  dochodu, nawet w wysokości tego kryterium, które 

kwalifikuje do pomocy społecznej. 

W ramach pomocy społecznej, również  były wydawane „Karty Dużej Rodziny", wydaliśmy 

143 karty. Mamy tylko 1 dodatek mieszkaniowy w blokach w Bukowie na kwotę  1 390 zł  za 

cały rok. GOPS obsługuje również  zespół  interdyscyplinarny. O ile w czasie coyidu obserwuje 

się  w większości zwiększoną  liczbę  założonych „niebieskich kart" w rodzinach z przemocą, 

o tyle w naszej gminie jest tendencja spadkowa, gdyż  np. w 2018 r. było 66, w 2019 r. - 54, 

w 2020 r. - 37, w 2021 r. - 35, w tym 34 założyła policja, 1 - pracownik socjalny. 

Programy zewnętrzne to takie programy, które są  dotowane lub w całości finansowane 

z dotacji rządowych. I tak usługi opiekuńcze dla osób 75 lat i więcej to było 18 osób. Ogólna 

kwota to ponad 144 000 zł, z czego 50% mieliśmy dofinansowania czyli ponad 72 000 zł. 

„Opieka wytchnieniowa" to jest forma pomocy dla opiekunów osób niepełnosprawnych na 

taki czas, aby ich podopieczni pozostawali z opiekunką, opiekunem, którego my wyznaczamy 

albo osoba sobie sama życzy, a wówczas mają  czas odpoczynku dla siebie. W 2021 r. było to 

96 274 zł, dotacja 100%. Obję liśmy pomocą  10 osób niepełnosprawnych. 

Następny program rządowy posiłek dla dzieci, czyli „Posiłek w szkole i w domu". Program 

zakładał  140 000 zł, dofinansowanie 80%. Wykonanie z dotacji wyniosło 103 930 zł, 20% 

pokryła gmina. To są  posiłki w szkołach, zasiłki i świadczenia na zakup posiłku. Ewentualnie 

wykupujemy obiady i finansujemy taką  pomoc rzeczową  w tej postaci. 

„Program operacyjny Pomoc żywnościowa". On tutaj ma zakres 2014-2020, ale w 2021 r. 

jeszcze z tego programu 2020 wydawaliśmy posiłki, żywność. Ogólnie stale jest to liczba osób 

1300. Miasta mają  tyle samo, co nasza gmina. Wiele tych ton żywności przewinęło się  przez 

nasze ręce i nadal w najbliższych dniach kontynuujemy ten program. Będziemy wydawać  

kolejne partie żywności. 

Następny program rządowy to „Wspieraj seniora", czyli pomoc osobom 65 lat i więcej, 

w uzasadnionych przypadkach również  poniżej 60 roku życia. Zakup lekarstw, żywności, 

pomoc w uzyskaniu wizyty u lekarza czy załatwieniu dokumentacji urzędowej 

u podopiecznego. W takiej sytuacji korzystamy i dostajemy sygnały z centralnej aplikacji 

statystycznej, gdzie seniorzy dzwonią  lub bezpośrednio dzwonią  do ośrodka i my wówczas 

reagujemy, pomagamy. 

Następny program jest współfinansowany przez powiatowy urząd pracy, „Prace społecznie 

użyteczne". Nie ma chętnych za bardzo, poszukujemy, aby mogło to nam pięknie 

funkcjonować  nadal. Było to 31 633 zł, dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy 60%. 

Zatrudnionych było 11 osób na prace porządkowe, pomoc w formie usług opiekuńczych. 

Prowadzimy obecnie kolejny nabór do tych prac. 

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

W zw. z dochodzącymi różnymi programami, które zakłada Polski Ład, jest konieczna 

reorganizacja i zakres obowiązków różnych pracowników ośrodka pomocy. Kontynuowanie 



programów, które mamy z rządu - również  w 2022 będą  kontynuowane. Szczególnie na 
koniec stycznia doszedł  nam dodatek osłonowy. Wszystko to też  mieści się  w strukturach 

ośrodka. To było już  prawie 1 000 osób, które się  zgłosiły. Niektóre przychodzą  wielokrotnie, 

więc proszę  sobie wyobrazić, ile to jest wizyt. 

„Czyste powietrze", wydaliśmy w 2021 r. 76 zaświadczeń. W obecnym roku już  30. 

Najważniejsze będzie, aby pomagać  osobom niepełnosprawnym, seniorom, którzy sami 

nie mogą  sobie poradzić  w swoim miejscu zamieszkania I oczywiście bronić  ich przed pomocą  
instytucjonalną, czyli jak najdłużej nie umieszczać  w domach pomocy społecznej. Przy czym 

zaznaczam, że domy pomocy społecznej bardzo zdrożały. 

Dyskusji nad sprawozdaniem nie było. 

Rada Gminy nie wniosła uwag do sprawozdania. 

Ad. 7.1. Projekt uchwały w sprawie Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów" 

na rok 2022 omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie 

P. Zdzisława Robak. 

„Korpus Wsparcia Seniorów - edycja 2022" jest kontynuacją  programu rządowego z 2021 r. 

„Wspieraj seniora". Polega na tym, abyśmy mogli robić  zakupy, dostarczać  do domu osobom 

chorym i niepełnosprawnym w wieku 65 lat i powyżej, pomagać  w załatwianiu spraw 

urzędowych, ale też  takich dnia codziennego. Seniorzy mogą  dzwonić  bezpośrednio do 

ośrodka pomocy społecznej lub na infolinię  do Warszawy, lub zgłaszać  w innym programie, 

co jest dedykowane dla seniorów. W zw. z tym do zadań  gminy należało informowanie 

i przekazywanie informacji na temat tego Korpusu, wykonywanie zadań  z tym związanych, 

reagowanie na pomoc w każdej sytuacji. My przystępujemy do modułu I. Są  dwa moduły, ale 

ten pierwszy będzie szczególnie się  spełniał  w naszym regionie. Będzie polegał  na tym, że 

pracownicy socjalni, asystent rodziny dowożą  produkty, reagują  na prośby seniorów o zakup 

leków albo ponowienie recepty nawet u lekarza. Środki te będą  pochodzić  z Funduszu 

Przeciwdziałania COyID-19 na realizację  zadań  przewidzianych w tym programie, oczywiście 

po przyjęciu tego programu osłonowego. Przystąpienie gminy jest związane z przyznaniem 

środków we wnioskowanej wysokości. Zaproponowaliśmy 25 000 zł  w tej chwili. Będą  
przeznaczone na zamieszczanie informacji, zakup środków ochrony, higieny, mamy też  dla 

wolontariuszy, ale się  nie zgłosili. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Obowiązuje do 

końca 2022 roku, i będzie służyć  starszym mieszkańcom naszej gminy, osobom 

w kwarantannie, komuś, kto nie może wyjść  z domu i będzie mógł  liczyć  tylko na pracownika 

socjalnego, asystenta. 

Przewodniczący Rady Gminy, w zw. z dołączeniem do obrad radnego Sylwestra Robaka, 

poprosił  radnych o zweryfikowanie listy obecności w systemie, poprzez odświeżenie aplikacji 

i ponowne zalogowanie się. 

Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili: 

- Przewodniczący Komisji Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza, 

- 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 Mariusz Chruściel. 
Oddano głosów: 14 ‚„za", O „przeciw", 0 „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada 

Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami ‚„za", podjęła uchwałę  Nr XLIy/383/22 w sprawie 

Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 - która stanowi 
Załącznik Nr 7 do protokółu. 

Ad. 7.2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie planu dofinasowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  i przedszkoli, dla których Gmina Krasocin jest 

organem prowadzącym, na rok budżetowy 2022 omówiła Kierownik Centrum Usług 

Wspólnych w Krasocinie P. Irena Kuśmierczyk. 

W uchwale podjętej dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie planu dofinasowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  i przedszkoli, dla których Gmina Krasocin jest 

organem prowadzącym, na rok budżetowy 2022, § 6 otrzymuje brzmienie: „ 6. Uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia". W poprzedniej uchwale był  zapis o jej ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Ze względu na to, że nie jest to 

akt prawa miejscowego, należy zmienić  uchwałę, żeby wchodziła w życie z dniem podjęcia. 

Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili: 

- Przewodniczący Komisji Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza, 

- 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 Mariusz Chruściel. 

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

Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XLIy/384/22 zmieniającą  
uchwałę  w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  
i przedszkoli, dla których Gmina Krasocin jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 

2022 - która stanowi Załącznik Nr 8 do protokółu. 

Ad. 7.3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 

Krasocin do nabycia nieruchomości omówił  Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński. 

Zbiornik w Chotowie, który jest pod jurysdykcją  KOWR-u, w poprzedniej uchwale miał  być  
przeznaczony na zbiornik retencyjny. Niestety warunki, jakie musiałby spełnić  urząd gminy, 

czy też  wojewoda, skutkują  tym, że jest to niemoż liwe. Dlatego KOWR zwrócił  się  do gminy, 

żeby zmienić  treść  uchwały ze zbiornika retencyjnego na inwestycję  w zakresie edukacji 

publicznej, kultury i kultury fizycznej. Po podjęciu tej uchwały będzie moż liwe zawarcie aktu 

notarialnego z KOWR-em i przekazanie tej działki bezpłatnie na rzecz Gminy Krasocin. 

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 Mariusz Chruściel. 

Oddano głosów: 14 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada 



Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XLIy/385/22 zmieniającą  
uchwałę  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasocin do nabycia nieruchomości - która 
stanowi Załącznik Nr 9 do protokółu. 

Ad. 7.4. Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krasocin w roku 2022 omówił  Wójt 

Gminy P. Ireneusz Gliściński. 

Rada Gminy, wypełniając obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, na 

podstawie ustawy o ochronie zwierząt, corocznie do 31 marca, w drodze uchwały, określa 

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Opracowany „Program" stanowi wypełnienie ww. obowiązku. Projekt Programu 

zaakceptowany został  przez Powiatowego Inspektora Weterynarii we Włoszczowie, 

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z Jędrzejowa oraz Koła Łowieckie posiadające obwody 

łowieckie na terenie Gminy Krasocin. W tym roku wykonawcą  programu będzie firma 

KRAIZEGA z Krakowa, która również  w zeszłym roku zajmowała się  wyłapywaniem 

bezdomnych psów. W roku 2021 wyłapanych zostało 41 zwierząt, za które gmina Krasocin 

zapłaciła 70 000 zł. Koszt jednego pieska to jest 1 722 zł, jeżeli są  zwierzęta w wieku do 

4 miesięcy, jest to kwota 861 zł. Proceder może w tym roku nie będzie rosnąć, ale zapewne 

cena utrzymania, bo wszystko drożeje, dlatego będziemy obracać  się  blisko kwoty 100 000 zł. 
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 Mariusz Chruściel. 

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

Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XLIy/386/22 w sprawie 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Krasocin w roku 2022 - która stanowi Załącznik Nr 10 do protokółu. 

Ad. 7.5. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 

znajdujących się  w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Krasocin 

omówił  Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński. 

Jednym z obowiązków samorządów jest ochrona zabytków. Posiadamy wiatrak, który 

przeję liśmy i wyremontowaliśmy, jest tam Muzeum Chleba, bardzo już  znane szeroko, 

nie tylko w województwie, ale również  w kraju. Natomiast to jest obiekt będący naszą  
własnością. Rada Gminy na podst. tego, że jesteśmy właścicielem tego obiektu, może 

przeznaczać  środki na jego utrzymanie, prace konserwatorskie. Jednakże wiele samorządów, 

wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu dotyczącemu ochrony zabytków, podejmuje 

uchwałę  dotycząca ewentualnych zabytków, które nie stanowią  własności Gminy Krasocin, 

a podlegają  ochronie prawnej konserwatora zabytków. Po podjęciu tej uchwały, Rada Gminy 

na pokłosiu uchwały budżetowej, bo to będzie zabezpieczenie środków, na kanwie niniejszej 

uchwały będzie mogła współfinansować  zabytki, które nie są  własnością  Gminy Krasocin. 



Projekt uchwały był  konsultowany i na podst. tych opinii, powstał  projekt uchwały, o którego 

podjęcie proszę, bo wtedy Rada Gminy będzie miała jurysdykcję  przeznaczać  ś rodki, 

wypracowane podczas prac komisji, na ewentualnie wnioski, które skierują  do nas 

właściciele tych obiektów, szczególnie tych, które są  ujęte w rejestrze wojewódzkim. 

Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili: 

- Przewodniczący Komisji Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza, 

- 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 Mariusz Chruściel. 

Oddano głosów: 14 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada 

Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XLIy/387/22 w sprawie zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się  wgminnej ewidencji 
zabytków, położonych na terenie Gminy Krasocin - która stanowi Załącznik Nr 11 do 
protokółu. 

Ad. 7.6. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok omówił  Wójt Gminy 

P. Ireneusz Gliściński. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii jest kontynuacją  zadań  realizowanych w gminie z lat poprzednich. Określa on 

lokalne działania w zakresie zadań  własnych, obejmujących profilaktykę  oraz minimalizację  
szkód społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu oraz używania substancji 

psychoaktywnych, a także opiera się  na założeniach wynikających z Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2021-2025. W uchwale znajduje się  jedna rzecz, która skutkuje tym, że ś rodki 

gminy będą  mogły być  wykorzystane również  na walkę  z uzależnieniem od gier, od 

komputerów, od telefonów, gdyż  do tej pory nie było tego w zapisie. Pojawiło się  to 

w ustawie i w wyniku tego, żebyśmy mogli przeciwdziałać  skutkom tych elementów 

zagrażających zdrowiu i życiu naszych mieszkańców, szczególnie młodych, żebyśmy mogli 

ś rodki wydatkować  na spotkania, prelekcje, materiały, proszę  o przyjęcie tej uchwały. 

Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili: 

- Przewodniczący Komisji Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza, 

- 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 Mariusz Chruściel. 

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

Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XLIy/388/22 w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok - która stanowi Załącznik Nr 12 do protokółu. 



Ad. 7.7. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w materiałach został  wysłany radnym 

ujednolicony tekst projektu uchwały z poprawką  wniesioną  na wniosek komisji. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka 

ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył  w działaniu ratowniczym, szkoleniu 

pożarniczym lub innym wydarzeniu organizowanym przez Państwową  Straż  Pożarną  lub 

Gminę  Krasocin omówił  Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 

pożarnych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia br., strażak ratownik OSP, który 

uczestniczył  w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu otrzymuje 

niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. Wysokość  

ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać  1/175 przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Środki na 

realizację  powyższego zadania są  uwzględniane corocznie w budżecie gminy. 

W przedstawionej propozycji była kwota 16 zł  za każdą  rozpoczętą  godzinę  od zgłoszenia 

wyjazdu z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, dla uczestnika, który uczestniczył  
w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej. Jednak na wniosek komisji, kwota ta wzrasta 

w punkcie J. na kwotę  18 É. Proponujemy 10 zł  za każdą  rozpoczętą  godzinę  szkolenia, i za 

każdą  rozpoczętą  godzinę  od zgłoszenia wyjazdu na sprawy związane z zadaniami gminnymi 

również  10 zł. 

Pozytywne opinie do projektu uchwały z poprawką  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 z poprawką  w § 1 pkt 1. 

W głosowaniu imiennym udział  wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Mariusz Chruściel. 

Oddano głosów: 13 „za", O „przeciw", 1 „wstrzymujący się". W wyniku głosowania Rada 

Gminy 13 głosami „za", przy 1 głosie „wstrzymującym się", podjęła uchwałę  Nr XLI V/389/22 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży 

pożarnej, który uczestniczył  w działaniu ratowniczym, szkoleniu pożarniczym lub innym 

wydarzeniu organizowanym przez Państwową  Straż  Pożarną  lub Gminę  Krasocin - która 

stanowi Załącznik Nr 13 do protokółu. 

Ad. 7.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 

2022-2032 obejmuje zmiany po stronie planu dochodów, jak również  wydatków, które 

zostały uwzględnione w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

Planowane dochody budżetu wynoszą  w WPF 54 215 850,69 zł, natomiast planowane 

wydatki budżetu to kwota 67 252 638,24 zł. 

W WPF uwzględniono również  planowane do realizacji przedsięwzięcia. Są  to 

przedsięwzięcia bieżące, jak i majątkowe z okresem realizacji od roku 2020 do roku 2023. 

Łączna wartość  nakładów finansowych na realizację  tych przedsięwzięć  w roku 2022 wynosi 

14 998 067,92 zł. Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów gminy, 



prognozowaną  kwotę  długu, jak również  uwzględnia okres całkowitej spłaty zadłużenia 

gminy. 

Pozytywną  opinię  do projektu uchwały 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 13 radnych. Nieobecni radni: Mariusz Chruściel, Dariusz 

Frączek. Oddano głosów: 13 „za", O „przeciw", 0 „wstrzymujących się". W wyniku głosowania 

Rada Gminy jednogłośnie, tj. 13 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XLIy/390/22 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy krasocin na lata 2022-2032 - która stanowi 

Załącznik Nr 14 do protokółu. 

Ad. 7.9. 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 na 2022 rok uwzględnia zmniejszenie 

planowanych dochodów budżetu o kwotę  63 407 zł  oraz zwiększenie planowanych wydatków 

o kwotę  1 025 730,25 zł. Wprowadzone zmiany po planie wydatków zabezpieczają  środki 

finansowe na realizację  zadań, takich jak: przebudowa ul. Szkolnej w Olesznie, realizacja 

programu „Cyfrowa Gmina" dofinansowanego ze środków w wysokości 100%, jak również  
zabezpieczone są  wydatki bieżące na oświatę  i ochronę  zdrowia. Budżet po stronie dochodów 

wynosi 54 215 850,69 zł, natomiast po stronie wydatków jest to kwota 67 252 638,24 zł. 
Pozytywną  opinię  do projektu uchwały 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 14 radnych. Nieobecny radny Mariusz Chruściel. Oddano 

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

jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XLIy/391/22 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2022 rok - która stanowi Załącznik Nr 15 do protokółu. 

Ad. 7.10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 10 Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin omówił  Wójt Gminy P. Ireneusz 

Gliściński. 

Plany, które musimy wykonać, szczególnie dla złóż  piasków kwarcowych Niwiska i złoża 

piasków kwarcowych Niwiska Krasocińskie, są  bardzo potrzebne Zakładom Silikaty. Na bazie 

tego studium będzie mógł  być  wykonany plan tych złóż, co wpłynie bardzo dobrze na sprawy 

związane z zaopatrzeniem zakładu i kontynuowanie produkcji. 

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 Mariusz Chruściel. 

Oddano głosów: 14 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada 



Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XLIy/392/22 w sprawie 

uchwalenia zmiany nr 10 Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krasocin - która stanowi Załącznik Nr 16 do protokółu. 

Ad. 7.11. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków 

obrotowych do budżetu omówił  Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie ma nadwyżkę  w kwocie 97 315,98 zł. Zgodnie 

z przepisami powinien wpłacić  ją  na nasze ś rodki budżetowe. Jednakże Kierownik zwraca się  
z prośbą  o pozostawienie mu tych środków, celem wykorzystania na wymianę, remont 

hydrantów na terenie naszej gminy. Hydranty, jak w każdej gminie, starzeją  się, psują, 
uszkadzają. Wiadomo, że zagrożenie ppoż. jest znaczące i ta kwota całkowicie przeznaczona 

będzie na modernizację  hydrantów. 

Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili: 

- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. Grzegorz Wijas, 

- Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik. 

Pozytywną  opinię  do projektu uchwały 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 14 radnych. Nieobecny radny Mariusz Chruściel. 

Oddano głosów: 14 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się ". W wyniku głosowania Rada 

Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XLIy/393/22 w sprawie 

zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Krasocinie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu - która 

stanowi Załącznik Nr 17 do protokółu. 

Ad. 7.12. Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet sołtysów omówił  
Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński. 

Do Rady Gminy wpłynął  wniosek sołtysów o zmianę  wysokości diet. Na ostatnich pracach 

wspólnych komisji radni przeanalizowali wysokość  diet w gminach sąsiadujących z Gminą  
Krasocin, tj. Gmina Włoszczowa - dieta 400 zł, Gmina Małogoszcz - dieta 400 zł, Gmina 

Łopuszno - dieta 400 zł  i ewentualnie jeszcze może być  za zebranie zwołane przez Wójta 

Gminy Łopuszno jednorazowa dieta 300 zł. Dieta podstawowa dla sołtysów w tych trzech 

najbardziej zbliżonych gminach, jeżeli chodzi o wielkość, jest na poziomie 400 zł. Gmina 

Krasocin zawsze doceniała pracę  sołtysa, z wielkim szacunkiem podchodziła do zadań, które 

wykonują  sołtysi, bo to jest trudna praca, jeszcze w dobie sytuacji, że jest roszczeniowość  
mieszkańców bardzo duża. Jest to trudny obowiązek pełnienia tej funkcji sołtysa, ale trzeba 

też  podkreś lić, można zobaczyć  w dokumentach, że zawsze Gmina Krasocin poprzez to 

uznanie, stanowiła, że te diety były najwyższe. Dla przykładu, jeszcze przed tymi 

podwyżkami, Gmina Włoszczowa miała 250 zł, sołtysi na terenie Gminy Krasocin mieli 300 zł. 

Tak analogicznie możemy się  też  poruszać  po innych samorządach. Pomimo, że w sąsiednich 

gminach dieta wynosi 400 zł, radni zaproponowali kwotę  w wysokości 450 zł  i ona znalazła 

się  w omawianej uchwale. 



Pozytywną  opinię  do projektu uchwały 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 14 radnych. Nieobecny radny Mariusz Chruściel. 

Oddano głosów: 10 „za", O „przeciw", 4 „wstrzymujące się". W wyniku głosowania Rada 

Gminy 10 głosami „za", przy 4 głosach „wstrzymujących się", podjęła uchwałę  

Nr XLI V/394/22 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet sołtysów - która stanowi 

Załącznik Nr 18 do protokółu. 

Ad. 8. W punkcie głos zabierali: 

- Sołtys Sołectwa Karolinów P. Beata Wydrych nawiązała do ostatniej zdalnej sesji, która 

odbyła się  w miesiącu styczniu, informując, że wystąpiła do gminnego ośrodka zdrowia 

o informację  publiczną  na temat szczepień, które brane były pod uwagę  do programu, za 

które gmina otrzymała 500 000 zł. Chodziło głównie o liczbę  zaszczepionych i szczepienia 

pełnodawkowe, czyli w przypadku firmy Johnson to jest jedna dawka, w przypadku 

innych - dwie dawki, jak również  o dowóz mieszkańców przez OSP. Radna z Woli 

Świdzińskiej Pani Szklarz poinformowała na tej sesji zdalnej, że jednostka OSP, która 

podpisała umowę  z ośrodkiem Krasocin, zawiozła tych osób właśnie tyle, ile dostałam 

w informacji publicznej. Czy Pani radna jest zorientowana, ile osób dowiozło OSP Świdno 

w ciągu tych trzech miesięcy, które były kwalifikowane do przyznania tych środków za 

szczepienia. 

- Radna Magdalena Szklarz zapytała Panią  Sołtys, czy otrzymała odpowiedź  na swoje 

pismo. 

Sołtys Sołectwa Karolinów odpowiedziała twierdząco na pytanie radnej Szklarz. 

P. Wójt zwrócił  się  do zebranych o wypowiadanie się  blisko do mikrofonu, ze względu na 

istniejący obowiązek sporządzania stenogramu z sesji, który wyświetlany musi być  na 

ekranie. Jeżeli ktoś  jest dość  daleko od mikrofonu, to wtedy się  podaje się: głos 

niesłyszalny. 

- Radna Magdalena Szklarz zaznaczyła, że według jej wiedzy Pan Kierownik odpisał  Pani 

Sołtys. 

Sołtys Sołectwa Karolinów wyjaśniła radnej Szklarz, że zapytała w zw. z otrzymaną  
informacją, gdyż  mieszkańcy sołectwa czują  się  pominięci, bo na festynie zaszczepiło się  
w jednym dniu 40 osób i 3 osoby zostały dowiezione na drugą  dawkę. Sołectwo, które 

jako jedyne zorganizowało piknik ze szczepieniami, nie otrzymało przysłowiowej złotówki 

z tego programu, za który pieniądze otrzymała gmina. Dlatego w imieniu mieszkańców 

zwraca się  do radnych z prośbą  o ponowne przeanalizowanie z Panem Wójtem i Panem 

Przewodniczącym Rady, żeby te środki rozdysponowywać  sprawiedliwie. Jako organizacja 

zrobiliśmy to też  w takim kierunku, żeby też  poszło to na konto gminy, dlatego czujemy 

się  pominięci. Mieszkańcy zwrócili się  do mnie o przyjazd sesję  i poproszenie 

o spotkanie z Panem Wójtem na działce w Karolinowie, bo każdy dobrze wie, jakie mamy 

potrzeby i braki. Zwracałam się  też  o drogi powiatowe, nasze pieniądze z funduszu 

sołeckiego też  kiedyś  przeznaczyliśmy na drogę  gminną, bo tak mieszkańcy mi 



podpowiadali, żeby te środki przeznaczyć  na dokończenie tej drogi gminnej. Nie byłam 

temu przeciwna, bo mieszkańcy mówili zgodnie, że jeżeli przeznaczymy te ś rodki 

z funduszu sołeckiego, dokończymy tę  drogę  rozpoczętą  przez poprzedniego sołtysa, to 

gmina później też  nam dołoży do dróg powiatowych, taką  mieliśmy nadzieję. Wiadomo, 

jak te drogi w dalszym ciągu u nas wyglądają. Stąd apel do Pana Wójta i do Państwa 

radnych o powtórne przyjrzenie się  tej sprawie. Niektórzy się  śmiali z tego, co ostatnio 

mówiłam na sesjach, bo to było widać  na zdalnych sesjach, mimo założenia maseczek. 

Nie przyjeżdżam tutaj w swoich sprawach prywatnych, bo każdy wie, czym się  zajmuję  
i czasowo też  nie zawsze mogę  być  wszędzie, ale jeś li uważam, że coś  jest słusznego, to 

staram się  zabrać  udział  i głos. Zwracaliśmy się  z pięcioma wnioskami we wrześniu 

i nie otrzymaliśmy na nie żadnej odpowiedzi. Pan Wójt minę  robi w moim kierunku, ale 

to nie jest moja prywatna posesja, to nie jest moja prywatna firma, tylko to jest apel 

mieszkańców. Nie mam nic do zarzucenia żadnym jednostkom OSP, oczywiście są  
potrzebne, trzeba pomagać, trzeba wspierać, ale trzeba te środki dzielić  sprawiedliwie. 

Jeżeli przez 3 miesiące zostało dowiezionych raptem 12 osób, a u nas się  zaszczepiło 

40 osób jednodniowo, to tutaj jesteśmy naprawdę  pominięci. Dlatego apeluję  do Pana 

Wójta o spotkanie z nami i z mieszkańcami na naszej działce wiejskiej, przedyskutowanie 

tego tematu i znalezienie jakiegoś  porozumienia w tej sprawie. 

- Radna Magdalena Szklarz zwróciła się  do Pani Sołtys, że dowóz to co innego niż  
szczepienia. Ośrodki szczepiły, a tutaj Panowie strażacy zaoferowali się  z pomocą. Tyle 

pacjentów nie miało czym dojechać, bo całe rodziny jeżdżą  na szczepienia. Nie dostali 

profitów z tytułu tego dowozu, bo to było faktycznie za mało osób. Szczepienia są  swoją  
drogą. Państwo szczepiliście na zorganizowanym festynie i super, a pozostali pacjenci byli 

szczepieni w przychodniach, więc w czym problem, jeś li chodzi o OSP. 

Sołtys Sołectwa Karolinów w odniesieniu do wypowiedzi radnej Szklarz, wyjaśniła, że nie 

chodzi tutaj o to czy inne OSP, lecz o to, żeby też  sołectwo uwzględnić  jako osoby, które 

brały czynny udział  w profilaktyce szczepień  przeciwko COyID-19. Sołectwo nie dostało 

przysłowiowej złotówki, o to tylko chodzi. Nie ma nic do żadnej jednostki OSP, są  
potrzebni, trzeba pomagać, trzeba ich wspierać. Zakup samochodu jest jak najbardziej 

adekwatny, ale mieszkańcy wiedzą  doskonale, że OSP Świdno nie tak dawno dostało 

nowy wóz. Jeżeli bierzemy w czymś  udział  czynny i faktycznie to się  odzwierciedla, to 

należy dzielić  te środki adekwatnie. 

- Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński oznajmił, że odniesie się  do manipulacji, które przed 

chwilą  padły z tej mównicy od Pani Sołtys Karolinowa. Wyjaśnił, że jego uśmiech polegał  
na tym, że nie rozumie sytuacji, jeżeli składa Pani 5 wniosków, gdzie trzy sesje wstecz on 

na wszystkie odpowiada, sesję  do tyłu - na wszystkie odpowiada, a Pani drąży sytuację, 

że nie dostała odpowiedzi. Poprosił  Panią  Sołtys o odsłuchanie sesji. Następnie 

poinformował, że nie ma sytuacji takiej, że sołectwo nic nie skorzysta, bo skorzysta, 

o czym też  mówił  na ostatniej sesji. Część  z tych środków coyidowych w kwocie 

150 000 zł  przeznaczono na zakup nakładek na wodomierze, po to, żeby pracownik 

zakładu nie musiał  wchodzić  do domu. Również  Pani sołectwo jest ujęte w tych 

nakładkach, będzie je miała cała gmina. Realizacja wniosków z tych 500 000 zł  musi 



idealnie być  skonsolidowana z tym, że to muszą  być  działania przeciw coyidowe. 

Uzasadnienie do zakupu nakładek było proste: pracownik nie musi kontaktować  się  
z mieszkańcami, bo wystarczy, że podejdzie ileś  metrów pod obiekt i sczyta licznik. To był  
pierwszy wniosek. Drugi, znowu zadam kłam Pani informacji tutaj, że nie skorzystacie. 

Mniemam, że na tym festynie był  agregat, bodajże zakładu gospodarki komunalnej bądź  
inny. Kolejne 50 000 zł  przeznaczono na agregat, który będzie służył  wszystkim 

mieszkańcom gminy. Uzasadnienie jest dość  proste: w przypadku braku zasilania 

w którymś  z ośrodków zdrowia, gdzie będą  ewentualnie przyjmowani pacjenci coyidowi, 

będzie służył  jako zabezpieczenie ośrodka. Zresztą  jak ostatnie pismo od Pani wpłynęło, 

również  z sołectwa, żeby gmina podjęła działania, żeby światła nie wyłączali, to i ośrodek 

zdrowia w tym uczestniczy, że niekiedy światło jest wyłączane. Pacjenci, którzy są  
z Sołectwa Karolinów, a należą  do ośrodka zdrowia w Krasocinie, będą  mogli korzystać  
z opieki medycznej w sposób nieprzerwany. Kolejna rzeczą, jeśli będzie Pani 

organizowała festyn, ten agregat będzie też  zabezpieczeniem. Dlatego proszę  tutaj nie 

dawać  kłamu takiego, że w jakiś  sposób Sołectwo Karolinów jest tutaj niedocenione. 

Co do OSP Świdno, mówimy tu o sytuacjach przyszłościowych. Jednostka była 

zaangażowana i dowiozła pacjentów zgodnie z zapotrzebowaniem. Starsze osoby, które 

nie mogły przyjechać, były w ten sposób dowożone i chwała za to strażakom. W tym 

momencie wydatkowanie 300 000 zł  jest uzasadnione walką  z Coyidem, tamte są  też  
uzasadnione tym, że ta jednostka będzie zabezpieczeniem po walce z COyIDEM, bo mogą  
przychodzić  kolejne fale i oni będą  służyli. Kłam kolejny zadaję  Pani stwierdzeniu, OSP 

Świdno nigdy nie miało nowego samochodu, a ostatnim samochodem, który był  
zakupiony w roku 2010, był  dwudziesto- albo trzydziestoletni samochód, bodajże 

z Niemiec. Proszę  przed wystąpieniem na mównicy zapytać  się, a nie siać  fake newsów. 

Co do spraw funduszu sołeckiego, wiele gmin nie ma funduszu sołeckiego, jest 

niewyodrębniony z budżetu. My wyodrębniliśmy go już  w roku 2020, gdy jeszcze 

nie byłem wójtem, wtedy był  pierwszy fundusz sołecki i tylko dzięki uprzejmości Rady 

Gminy Krasocin ten fundusz jest utrzymywany. Korzyść  dla budżetu gminy jest taka, że po 

wykonaniu zadań  z funduszu sołeckiego, otrzymujemy zwrot w wysokości 20-30%, 

w zależności od roku. Mamy ten zwrot w wysokości ok. 100 000 zł  - 150 000 zł  i dlatego 

to robimy. Dlatego proszę  nie mówić  tutaj, że swój fundusz sołecki daliście na drogę. 

Fundusz sołecki polega na wskazaniu zadania, które jest zadaniem gminnym, które 

chcielibyście, żeby było realizowane. To nie są  pieniądze sołectwa, to są  pieniądze Gminy 

Krasocin, a Wy macie tę  jurysdykcję, moż liwość  wskazania decyzji podjętej na zebraniu, 

którą  Rada później przyjmuje, co chcecie wykonać. Na tę  chwilę  nie ma takich planów, 

ale jeżeli radni zdecydują, że funduszu sołeckiego nie ma, to jego nie ma. Wówczas 

700 000 zł  zostaje w gminie i przeznaczone zostaje na jakiś  cel. Często umawialiśmy się, 

że na zadania twarde gmina dokłada. Zgodnie z przepisami fundusz sołecki powinien się  
zamknąć  w kwocie. Jeśli fundusz sołecki Sołectwa Karolinów ma 25 000 zł, to ma być  
zadanie za 25 000 zł. To jest wspaniałomyś lność  radnych, że dokładają. Zapraszam, żeby 

dobrze się  przygotować, ewentualnie wykonać  telefon, podjechać, wszystko wytłumaczę, 

jestem otwarty do każdej rozmowy. Czyli odnośnie funduszu sołeckiego tutaj Pani nie 



powiedziała prawdy ani że Sołectwo Karolinów nic z tego nie skorzysta, też  nie 

powiedziała Pani prawdy, bo skorzysta, ani odnośnie OSP Świdno nie powiedziała Pani 

prawdy, że dopiero sobie nowy samochód kupili, bo oni nigdy nie mieli nowego 

samochodu. Co do tych pięciu pytań, Pani doskonale wie, jakie są  odpowiedzi. Oglądała 

Pani pewnie ostatnia sesję  Rady Powiatu Włoszczowskiego, gdzie upominałem się  o to, 

że to nasza gmina, jak wynika z danych statystycznych, dokłada najwięcej. Po ostatniej 

publikacji w znanym nam miesięczniku, dam znowu informację  w biuletynie, jak to 

wygląda w innych gminach, bo mieszkańcy nie wiedzą. Podobnie jak była informacja, że 

jedyny w powiecie wójt, który dostał  podwyżkę, to jest Wójt Gminy Krasocin. Nie mam 

nic do ukrycia, ale jeżeli ktoś  manipuluje, łącznie z Panią  w tym momencie na sesji, to 

z całym szacunkiem, na tym wolność  i demokracja nie polega. Trzeba sztywne fakty 

trzymać. Jest tabelka wynagrodzeń  wszystkich dookoła, proszę  się  do tego odnosić. Co do 

drogi powiatowej, Gmina Krasocin jako jedyna gmina w powiecie dokłada do zadań  
wszystkich po 50%. Poza wiaduktem za Olesznem w stronę  Żeleźnicy, nie było zadania, 

nawet dokładaliśmy więcej niż  50%. Proszę  przejrzeć  budżet Powiatu Włoszczowskiego, 

jak inne gminy dokładają  0, to co powiedziałem na tej sesji, to czy my mamy dokładać  do 

innych gmin. Wtedy uwalniają  się  środki Powiatu Włoszczowskiego. O drogę  powiatową  
proszę  zgłaszać  się  do zarządcy drogi. Deklarujemy, jeżeli powiat będzie wnioskował, 
jeżeli zadanie powiatowe będzie zgłoszone, nie odżegnujemy się  od tego i 50% 

dofinansowania będzie ze strony Gminy Krasocin. Stawianie tutaj zarzutu radnym czy 

mnie, że ta droga jest w fatalnym stanie, to jakbym miał  pretensje do Pani, że u sąsiada 

jest bałagan. Z całym szacunkiem, trochę  więcej logiki i prawdziwej informacji. Nie ma 

miejscowości, gdzie nie ma inwestycji i to nie patrząc na fundusz sołecki. Zachęcam do 

większej wyrozumiałości, sprawdzania faktów i pozytywnego spojrzenia na Gminę  
Krasocin, bo naprawdę  mamy się  czym szczycić, zarówno w powiecie, jak 

i w województwie. 

- Sołtys Sołectwa Zabrody Bolesław Baniak w imieniu sołtysów podziękował  Panu Wójtowi 

oraz Radzie Gminy za podwyżkę  diet, podkreślając, że liczył  na trochę  więcej. Wyraził  
nadzieję, że jeszcze doczeka jednej podwyżki. Podziękował  wszystkim, którzy się  
przyczynili do tego. 

Sołtys Sołectwa Karolinów, w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Wójta, przeprosiła za 

podanie błędnej informacji o OSP, tłumacząc, że została wprowadzona w błąd odnośnie 

nowego samochodu. Następnie odniosła się  do szczepień  i apelu, na prośbę  
mieszkańców, o spotkanie z Panem Wójtem i z radnymi Rady Gminy Krasocin na działce 

wiejskiej, w celu omówienia szeregu spraw i znalezienia porozumienia. Zaznaczyła, że nie 

przyjeżdża tutaj konfliktować  się  z Panem Wójtem ani z radnymi, lecz jako sołtys tej 

miejscowości też  domaga się, żeby mieszkańcy mogli coś  więcej zrobić, bo wiadomo, na 

jakim etapie jest działka. Zwróciła uwagę  na oświetlenie, o którym Pan Wójt wielokrotnie 

mówił, że nie będzie tego oświetlenia, a wykonywane w całej gminie dodatkowo, 

ponieważ  uważa, że byłoby to zasadne. Może udałoby się  dojść  do jakiegoś  porozumienia 

i faktycznie po zobaczeniu, jak wygląda ta działka, bo to nie są  jakieś  duże nakłady, może 

gmina zrobiłaby to oświetlenie przy tej działce. W tym roku ten teren będzie wreszcie 



owski 

zagrodzony i moglibyśmy korzystać  tak samo z tej działki latem. P. Sołtys przeprosiła, jeśli 

kogoś  uraziła. 

- Przewodniczący Rady Gminy zwrócił  się  do Pani Sołtys, podkreślając, że na sesjach, 
w których zdalnie Pani uczestniczyła i bezpośrednio tutaj na miejscu, odpowiedzi padły, 
więc jak może Pani mówić, że nie otrzymała odpowiedzi. Nie żądała Pani na piśmie 
odpowiedzi, a osobiście Pani tę  odpowiedź  usłyszała. Co do dróg powiatowych, należy 
nacisk robić  w starostwie. Oskarża Pani tutaj radę, że nie chce czy wręcz się  śmieje, czego 
on nie widział, żeby jakieś  uśmiechy były. Trzeba do powiatu jechać, naciskać, bo niestety 
w takim świecie żyjemy, że dzisiaj trzeba iść  i pokazać, społeczność  przyjedzie i wymóc na 
tej władzy. 

Ad. 9. W punkcie Informacji i komunikaty głos zabierali: 

- Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński poinformował  o możliwości odebrania przez 
zainteresowanych zaproszeń  na targi przemysłu drzewnego, które odbędą  się  w dniach 
18-20 marca br. 

Ad. 10. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy 
o godz. 15:13 zamknął  obrady XLIV. sesji Rady Gminy Krasocin. 
Sporządzony i utrwalony imienny wykaz głosowań  jawnych przeprowadzonych za pomocą  
urządzeń  elektronicznych - stanowi Załącznik Nr 19 do protokółu. 
Na tym protokół  zakończono. 

Protokolant: 	 Obradom przewodniczył: 

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, 	 Przewodniczqc Rady Gminy 

funduszu sołeckiego 

Dorota Janik 	 Bog 


