
Protokól Nr XXIX/21 
z obrad XXIX. Sesji Rady Gminy Krasocin 

odbytej w dniu 4 lutego 2021 r. 
w zdalnym trybie obradowania 

Ad. 1. Obrady XXIX. sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023 otworzył  
o godz. 13:05 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. Następnie ogłosił, że w Zw. 
z brakiem możliwości technicznych przeprowadzenia głosowań  przy pomocy urządzeń  
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań  radnych, zgodnie 
z postanowieniami Statutu Gminy przeprowadzone zostaną  głosowania imienne. 
Przewodniczący Rady powitał  radnych obecnych na sesji - usta obecności radnych stanowi  
Załącznik Nr I doprotokólu. 
W sesji udział  brali: 
- Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński, 
- Skarbnik Gminy p. Dorota Jackiewicz. 
Ad. 2. Do porządku obrad - który stanowi Zalacznik Ni- 2 do protokółu  na wniosek Wójta Gminy, 
Przewodniczący Rady Gminy zgłosił  następujące wnioski o zmianę  w porządku obrad: 
1) o rozszerzenie punktu 4 poprzez wprowadzenie 19 podpunktu w brzmieniu: 
„19) przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 11 Studium uwarunkowań  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin"; 
2) o rozszerzenie punktu 4 poprzez wprowadzenie 20 podpunktu w brzmieniu: 
„20) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Czostków lI  na terenie gminy Krasocin"; 
3) o rozszerzenie punktu 4 poprzez wprowadzenie 21 podpunktu w brzmieniu: 
„21) wyrażenia stanowiska do Uchwały Nr VI/3/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Zienij 
Włoszczowskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniającej Statut Związku Gmin Ziemi 
Włoszezowskiej". 
Wobec braku innych wniosków do porządku obrad, Przewodniczący Rady przedstawił  zasady 
głosowania imiennego, po czym poddał  pod głosowanie wnioski o zmianę  w porządku obrad 
według kolejności zgłoszenia. 
W głosowaniu imiennym nad I wnioskiem udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 
15 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy 
jednogłośnie przyjęła 1 wniosek o zmianę  w porządku obrad. 
W głosowaniu imiennym nad 2 wnioskiem udział  wzięło 15 radnych, Oddano głosów: 
15 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy 
jednogłośnie przyjęła 2 wniosek o zmianę  w porządku obrad. 
W głosowaniu imiennym nad 3 wnioskiem udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 
15 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy 
jednogłośnie przyjęła 3 wniosek o zmianę  w porządku obrad. 
Porządek obrad został  zmieniony stosownie do przegłosowanych wniosków 
Ad. 3. Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński przedstawił  informację  z działalności urzędu. 
Jeżeli chodzi o działalność  urzędu gminy, to jest ona obwarowana obostrzeniami związanymi 
z Coyid19. Urząd na bieżąco obsługuje petentów, są  oni wpuszczani do środka poprzez 
wyjście pracownika, który zabiera petenta do pokoju, gdzie jest obsługiwany. Zarządzenia są  
publikowane na stronie BlP. Uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały przekazane 
właściwym organom. Co do realizacji budżetu, który nam się  rozpoczął, wdrażamy pierwsze 
sprawy związane z przetargami, z zapytaniami ofertowymi, z negocjacjami, z ustaleniami 
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dotyczącymi realizacji obiektów, które mamy w przyszłości budować, czyli planów 
przebudowy obiektu GLKS Bucoyia czy świetlicy w Olesziiie. Nie ma żadnych opóźnień, 
jeśli chodzi o bieżące inwestycje, jak wymiana świateł  naszych lamp. Wykonawca z końcem 
lutego będzie wchodził  z wymianą  tych źródeł  światła. Natomiast 9 lutego nastąpi 
rozstrzygnięcie przetargu na kanalizację  w S widnie. Nie ma żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi 
o realizację. Co do żłobka, jesteśmy już  po przetargu i po podpisaniu umów na jego 
doposażenie. Około połowy marca ten żłobek już  zafunkcjonuje. Obecnie prowadzimy nabór 
na stanowiska siedmiu opiekunek, kucharki, intendentki, sprzątaczki i pielęgniarki. 
Dyskusji nad informacją  nie było. 
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionej informacji. 
Ad. 4.1. Sprawozdanie z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 
2020 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", 0 „.przeciw", 
O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwałę  Nr XXIX/250/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2020 r. - która stanowi  
Załącznik Nr 3 do protokółu. 
Ad. 4.2. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
za II półrocze 2020 r. przedstawił  Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Dariusz Frączek. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania 
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 uchwalę  Nr XXIX/251/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
z realizacji planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za II półrocze 2020 r. - która 
stanowi Załącznik Nr 4 do protokółu.  
Ad. 4.3. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Planowania i Budżetu za 11 półrocze 
2020 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 uchwalę  Nr XXIX/252/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
z realizacji planu pracy Komisji Planowania i Budżetu za II półrocze 2020 r. - która 
stanowi Załacznik Nr 5 do protokólu. 
Ad. 4.4. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska 
i Ochrony P. Poż. za II półrocze 2020 r. przedstawił  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Srodowiska 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", 0 „przeciw", 
o „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwalę  Nr XXIX/253/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
z realizacji pianu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Ochrony P. Poi. 
za II półrocze 2020 r. - która stanowi ZaItcznik Nr 6 do protokólu. 
Ad. 4.5. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Regulaminowo—Statutowej. 
Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury za II półrocze 2020 r. 
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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", 
O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwalę  Nr XXIX/254/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
z realizacji planu pracy Komisji Regulaminowo - Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, 
Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury za II półrocze 2020 r. - która stanowi Zalacznik Nr 7 do 
protokóu. 

Ad. 4.6. Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność  Gminy Krasocin nieruchomości 
położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowa gmina Krasocin omówił  Wójt Gminy p. Ireneusz 
Gliściński. 
Pozytywne opinie do projektu przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska 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 15 radnych. Oddano głosów: 15 .„za", O .„przeciw", 
O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwałę  Nr XXIX/255/21 w sprawie nabycia na własność  Gminy Krasocin 
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowa gmina Krasocin - która stanowi 
Zalacznik Nr 8 do protokólu. 
Ad. 4.7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych 
w obrębie ewidencyjnym Oleszno stanowiących własność  Gminy Krasocin omówił  Wójt 
Gminy p. Ireneusz Gliściński. 
Pozytywne opinie do projektu przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska 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 glosowaniu 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 XX1X1256/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Oleszno stanowiących własność  
Gminy Krasocin - która stanowi Załącznik Nr 9 doprotokólu. 
Ad. 4.8. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w obrębie 
ewidencyjnym Cieśle na poszerzenie nieruchomości sąsiednich, stanowiących własność  
Gminy Krasocin omówił  Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński. 
Pozytywne opinie do projektu przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Srodowiska 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 15 radnych. Oddano głosów: 15 „,za". O „przeciw", 
O „,wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwałę  Nr XXIX/257/21 w sprawie zbycia nieruchomości polożonych 
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w obrębie ewidencyjnym Cieśle na poszerzenie nieruchomości sąsiednich, stanowiących 
własność  Gminy Krasocin - która stanowi 7.alacznik Nr 10 do protokóki. 
Ad. 4.9. Projekt uchwały w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w obrębie 
geodezyjnym Lipie stanowiącej własność  Gminy Krasocin dla Stowarzyszenia „Kuitura dla 
Wszystkich" omówił  Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński. 
Pozytywne opinie do projektu przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Srodowiska i Ochrony P. Poż. Grzegorz 
Wij as, 
- 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", 0 ‚„przeciw", 
O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwalę  Nr XXIX/258/21 w sprawie użyczenia części nieruchomości 
położonej w obrębie geodezyjnym Lipie stanowiącej własność  Gminy Krasocin dla 
Stowarzyszenia „Kultura dla Wszystkich" - która stanowi Zalacznik Ni- 11 do protokólu. 
Ad. 4.10. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia jednostki 
budżetowej Gminy Krasocin „.Zespolu Obsługi Placówek Oświatowych w Krasocinie" 
w jednostkę  budżetową  Gminy Krasocin „Samorządowe Centrum Oświaty w Krasocinie" 
oraz o zmianie nazwy jednostki budżetowej Gminy Krasocin „Samorządowego Centrum 
Oświaty w Krasocinie" na „Centrum Usług Wspólnych w Krasocinie" omówił  Wójt Gminy 
p. Ireneusz Gliściński. 
Pozytywne opinie do projektu 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 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O przeciw", 
o „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwałę  Nr XXIX/259/21 o zmianie uchwały w sprawie przeksztatcenia 
jednostki budżetowej Gminy Krasocin „Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 
w Krasocinie" - która stanowi Załacznik Nr 12 do piotokółu. 
Ad. 4.11. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli szkół  i przedszkoli, dla których Gmina Krasocin jest organem prowadzącym na 
rok budżetowy 2021 omówił  Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński. 
Pozytywne opinie do projektu 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 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwałę  Nr XXIXI260/21 w sprawie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  i przedszkoli, dla których Gmina Krasocin 
jest organem prowadzącym na rok budżetowy 2021 - która stanowi Załacznik Nr 13 do protokółu. 
Ad. 4.12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie utworzenia Złobka Gminnego 
„Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie oraz nadania mu statutu omówił  Wójt Gminy p. Ireneusz 
Gliściński. 
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Pozytywne opinie do projektu 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 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za". O „przeciw", 
o „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwalę  Nr XXIXJ261/21 w sprawie utworzenia Ziobka Gminnego „Wesoly 
Wiatraczek" w Krasocinie oraz nadania mu statutu - która stanowi Załącznik Nr 14 do 
protokółu. 
Ad. 4.13. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat w Żłobku Gminnym „Wesoły 
Wiatraczek" w Krasocinie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie omówił  Wójt 
Gminy p. Ireneusz Gliściński. 
Pozytywną  opinię  do projektu uchwały przedstawił  Przewodniczący Komisji Planowania 
i Budżetu Marek Wójcik. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod glosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 .„za", O .przeciw", 
O „wstrzymujących się". W wyniku glosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 1 5 głosami 
„za", podjęła uchwalę  Nr XXIX/262/21 w sprawie wysokości opiat w Zlobku Gminnym 
„Wesoly Wiatraczek" w Krasocinie oraz maksymalnej wysokości opiaty za wyżywienie - 
która stanowi Załącznik Ni-  15 do protokóki.  
Ad. 4.14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie zasad przyznawania i wysokości 
diet sołtysów omówił  Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński. 
Pozytywną  opinię  do projektu 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 glosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwalę  Nr XXIX/263/21 zmieniającą  uchwałę  w sprawie zasad 
przyznawania I wysokości diet soitysów - która stanowi Załącznik Nr 16 do protokółu. 
Ad. 4.15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 10 Studium 
uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin omówił  Wójt 
Gminy p. Ireneusz Gliściński. 
Pozytywne opinie do projektu przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska 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 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwalę  Nr XXIX/264/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
nr 10 Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krasocin - która stanowi Zalacznik Nr 17 do protokólu.  
Ad. 4.16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasociri omówił  
Wójt Gminy p. Ireneusz Głiściński. 
Pozytywne opinie do projektu przedstawili: 
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- 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 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O przeciw", 
o „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami 
„za", podjęła uchwalę  Nr XXIX/265/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie 
ewidencyjnym Krasocin - która stanowi Zaiacznik Ni-  18 do protokóhi.  
Ad. 4.17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krasocin na lata 2021-2031 omówiła Skarbnik Gminy p. Dorota Jackiewicz. 
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 
2021-2031 obejmuje zwiększenie wydatków o kwotę  650 838,88 É. Dokonano również  
zwiększenia przychodów budżetu roku 2021 w postaci wolnych środków o kwotę  280 tys. zł, 
jak również  niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
wynikających z rozliczeń  dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę  370 838,88 zł. 
Wieloletnia Prognoza Finansowa zamyka się  dochodami w wysokości 54 630 745.01 zł  oraz 
wydatkami W wysokości 61 188 017,15 zł. 
Pozytywną  opinię  do projektu 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 uchwalę  Nr XX1X1266121 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031 - która stanowi Załącznik Nr 19 do protokótu. 
Ad. 4.18. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok omówiła Skarbnik 
Gminy p. Dorota Jackiewicz. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok uwzględnia 
zwiększenie wydatków o kwotę  650 838,88 zł. Głównymi zadaniami, które będą  finansowane 
są: dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, zadanie z tytułu ochrony zdrowia - 
przeciwdziałanie alkoholizmowi, utrzymanie żłobka, czyli system opieki nad dziećmi 
w wieku do trzech lat, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, jak również  kultura 
i ochrona dziedzictwa kulturowego. Zmiany zamykają  się  kwotą: dochodów w wysokości 
54 630 745,01 zł, wydatków wwysokości 61188 017,15 A. 
Pozytywną  opinię  do projektu 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 XXIX/267/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 
która stanowi Załącznik Nr 20 do protokółu.  
Ad. 4.19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 11 Studium 
uwarunkowaú i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin omówił  Wójt 
Gminy p. Ireneusz Gliściński. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 
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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 uchwalę  Nr XXIX/268/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
nr 11 Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krasocin - która stanowi Zalacznik Nr 21 do protokółu. 
Ad. 4.20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Czostków II" na terenie Gminy Krasocin omówił  Wójt 
Gminy p. Ireneusz Gliściński. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwaly. 
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 uchwalę  Nr XX1X1269/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czostków II" na terenie Gminy 
Krasocin - która stanowi Załącznik Ni-  22 do protokólu.  
Ad. 4.21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska do Uchwały Nr VI/3/21 
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniającej 
Statut Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej omówił  Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński. 
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 uchwalę  Nr XXIX/270/21 W sprawie wyrażenia stanowiska do Uchwały 
Nr VI/3/21 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 26 stycznia 2021 
r. zmieniającej Statut Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej - która stanowi Zalacznik Ni- 23 do  
protokółu.  
Ad. S. Wolnych wniosków nie było. 
Ad. 6. Informacji i komunikatów nie było. 
Ad. 7. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy 
o godz.14:37 zamknął  obrady XXIX. sesji Rady Gminy Krasocin. 
Sporządzony wykaz głosowań  imiennych przeprowadzonych podczas sesji Rady Gminy 
Krasocin - stanowi Załącznik Nr 24 do protokólu.  
Na tym protokół  zakończono. 

7 


