
Protokół  Nr XXX/21 
z obrad XXX. sesji Rady Gminy Krasocin 

odbytej w dniu 25 lutego 2021 r. 
w zdalnym trybie obradowania 

Ad. 1. Obrady XXX. sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023 w zdalnym trybie 

obradowania otworzył  o godz. 12:08 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, zalogowanych w systemie 
telekonferencji - lista obecności radnych stanowi Załacznik Nr 1 do Protokółu. 

W sesji udział  brali: 

- Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński, 

- Z-ca Wójta Gminy/Sekretarz Gminy p. Jacek Sienkiewicz. 
Ad. 2. Do porządku obrad - który stanowi Załacznik Nr 2 do orotokółu,  na wniosek Wójta Gminy, 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił  wniosek o zmianę  w porządku obrad polegającą  na 
rozszerzeniu 4 pkt-u poprzez wprowadzenie 5 ppkt-u w brzmieniu: „5) zmieniająca uchwałę  
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów i okreś lenia wysokości wynagrodzenia za inkaso". 

Wobec braku innych wniosków do porządku obrad, Przewodniczący Rady przedstawił  zasady 
głosowania imiennego, po czym poddał  pod głosowanie wniosek o zmianę  w porządku 
obrad. 

W głosowaniu imiennym nad wnioskiem udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 

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

jednogłośnie przyjęła wniosek o zmianę  w porządku obrad. 

Porządek obrad został  zmieniony stosownie do przyjętego wniosku. 

Ad. 3. Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński przedstawił  informację  z działalności urzędu. 

Od ostatniej sesji urząd pracuje w sposób hybrydowy. Petenci do urzędu wpuszczani są  
pojedynczo. Są  na bieżąco obsługiwani, więc nie ma takich sytuacji, żeby petent odszedł  
z kwitkiem. Wszystkie sprawy związane z realizacją  budżetu na dzień  25 lutego są  
realizowane zgodnie z planem. Zakończona została procedura przetargu na kanalizację  
Świdno, 8 marca będzie podpisanie umowy. Trwa doposażenie żłobka w meble i w zabawki. 

W tej chwili jesteśmy na etapie konkursowego wyłaniania opiekunek i pielęgniarki do żłobka. 

Niebawem żłobek zostanie uruchomiony zgodnie z terminami, które sobie założyliśmy. 

Wszystkie uchwały zostały przesłane w trybie obowiązującym do właściwych organów. 
Zarządzenia, które zostały wydane w minionym okresie, są  opublikowane na Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

Dyskusji nad informacją  nie było. 
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionej informacji. 
Ad. 4.1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego omówił  Wójt Gminy 

p. Ireneusz Gliściński 
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Dotychczasowy najemca lokalu wymienionego w §1 uchwały wystąpił  z wnioskiem 
o kontynuację  umowy najmu lokalu dla potrzeb infrastruktury telekomunikacyjnej 
w możliwie najdłuższym okresie czasowym. Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi Spółce 
Akcyjnej Orange Polska w sposób niezakłócony dalszą  realizację  usług telekomunikacyjnych. 
Lokal znajduje się  w budynku po starej poczcie, jest wynajmowany już  od bardzo długiego 
czasu. Jesteśmy z tego zadowoleni, dlatego że my mamy lokal, oczywiście środki finansowe 
wpływają  do budżetu Gminy Krasocin. 

Pozytywne opinie do projektu 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 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
o „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami „za", 
podjęła uchwałę  Nr XXX/271/21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego - która stanowi Załacznik Nr 3 
do protokółu. 

Ad. 4.2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty omówił  Wójt 
Gminy p. Ireneusz Gliściński. 

System odbioru odpadów komunalnych jest tak skonstruowany, że musi się  
samofinansować. Przyjęliśmy takie założenie dla kwoty 15 zł  od mieszkańca i 14 zł, jeżeli 
dany mieszkaniec dysponuje kompostownikiem, w wyniku oszacowania liczby mieszkańców 
i ilości oddawanych do tej pory odpadów, z założeniem, że trochę  nam wzrośnie ilość  
odpadów. Jednakże mieszkańców z systemu ubyło i niestety wzrosła ilość  oddawanych 
śmieci. W tym momencie możemy mieć  taką  sytuację, że system nam się  nie domknie. 
On obsługuje odbiór śmieci, sprawy związane z prowadzeniem PSZOK-u oraz sprawy 
związane z administracją, która pracuje w tym obszarze gospodarowania odpadami 
komunalnymi i edukacją. To jest kwota, która powinna sięgać  170 tys. zł. W tej chwili przy 
zastosowaniu opłat 14 i 15 zł  możemy zebrać  133 tys. zł. Ta kwota nie wystarcza na pokrycie 
zobowiązań  wynikających z realizacji uchwały dotyczącej zagospodarowania odpadów 
komunalnych. Kwota 19,50 zł  od jednego mieszkańca i 18,50 zł  od mieszkańca, który ma 
kompostownik, jest porównywalna z kwotami, które są  w naszym powiecie i w naszym 
województwie. Wprowadzamy ją  od 1 kwietnia ze względu na to, że liczyliśmy na to, że ta 
kwota 15 zł  będzie utrzymana dla mieszkańców jak najdłużej. To jest ostatni moment, kiedy 
możemy tę  kwotę  zmienić. Proponujemy kwotę  19,50 zł  od mieszkańca, jeżeli nie ma 
kompostownika i 18,50 zł  od mieszkańca, jeżeli ten kompostownik jest. Przy tych kwotach 
system nam się  spokojnie domknie i z tego tytułu nie będzie żadnych konsekwencji, czy 
problemów z odbiorem odpadów tudzież  innych elementów finansowych. 

Autopoprawka zostaje wprowadzona w §1 i nie dotyczy treści samej uchwały, tylko dodania 
w tytule zmienianej uchwały jej przedmiotu („w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty"). 
Pozytywne opinie do projektu przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poi. Grzegorz Wijas, 
- Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką. 
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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 uchwałę  Nr XXX/272/21 zmieniającą  uchwałę  w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - 
która stanowi Zatącznik Nr 4 do protokółu. 

Ad. 4.3. Projekt uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Gminą  Krasocin, a Gminą  Łopuszno 
porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie 
pomocy społecznej omówił  Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński. 
Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał  w sprawach 
współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku. 
Nadto, na podstawie art. 74 przywołanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, do zadań  własnych gminy należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach 
pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób 
wymagających opieki. Gminy mogą  zawierać  porozumienia międzygminne w sprawie 

powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań  publicznych. Gmina wykonująca 

zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, 
związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają  obowiązek udziału w kosztach 
realizacji powierzonego zadania. 

Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 

2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, osoba może być  skierowana do 
domu prowadzonego przez inną  gminę  lub inny powiat niż  gmina lub powiat właściwe ze 
względu na jej miejsce zamieszkania, pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy 
właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego. 
Mamy dom środowiskowy w Józefinie, jest to dom, który jest na terenie gminy Łopuszno, 
prowadzony jest przez fundację, jednakże cały obiekt jest własnością  gminy Łopuszno. Trójka 

podopiecznych z naszej gminy korzysta z tej opieki, nas to jednak żadnymi kosztami nie 
obciąża, ale żeby te formalności mogły być  tak prowadzone, żeby te osoby mogły korzystać  w 
sposób prawny z tej placówki, proszę  o podjęcie uchwały w sprawie porozumienia między 
gminą  Krasocin a gminą  Łopuszno. 

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 XXX/273/21 w sprawie zawarcia pomiędzy Gminą  Krasocin, 
a Gminą  Łopuszno porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania 
publicznego w zakresie pomocy społecznej - która stanowi Załącznik Nr 5 do protokółu. 

Ad. 4.4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok Wójt 
Gminy p. Ireneusz Gliściński. 
Zgodnie z art. 182  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych wykorzystywane będą  na 
realizację  gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
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gminnych programów przeciwdziałania narkomanii i nie mogą  być  przeznaczane na inne 
cele. Po przeliczeniu wyżej wymienionych dochodów wraz z niewykorzystanymi ze względu 
na COyID-19 środkami przeznaczonymi w roku 2020 na realizację  programu, zwiększa się  
kwotę  na zadania do realizacji w preliminarzu wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. 
Do projektu uchwały wprowadzona zostaje autopoprawka, ze względu na to, że 
przedstawiłem radnym na ostatniej wspólnej komisji prośbę  o to, żebyśmy zakupili do 
szpitala specjalistyczne łóżko. Radni wyrazili na to zgodę. Dlatego jest ta zmiana 4 tys. zł  po 
Waszej zgodzie i akceptacji, że to łóżko dla szpitala włoszczowskiego możemy zakupić. 
A więc w §1 w pkt 2 lit. a kwotę  „6 000,00 zł" zastępuje się  kwotą  „10 000 zł". Oczywiście jest 
też  przesunięcie z kwoty 53 124,11 zł, którą  zastępuje się  ją  kwotą  „49 124,11 zł" na inne 
wydatki (w §i w pkt 2 lit. c). 

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 z autopoprawkami. 
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 XXX/274/21 zmieniającą  uchwałę  w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
2021 rok - która stanowi Załącznik Nr 6 do protokółu. 

Ad. 4.5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso uzasadnił  Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński. 
Kompetencją  Rady Gminy jest podjęcie uchwały w sprawie określenia terminów płatności dla 
inkasentów z tytułu inkasa za odpady komunalne. Z uwagi na to, że inkasentami opłaty za 
odpady komunalne są  sołtysi, za uzasadnione należy uznać  ujednolicenie terminu rozliczenia 
się  inkasentów z zebranych płatności i ustalenie ich zgodnie z terminami płatności podatków 
lokalnych. Wydłużenie terminu rozliczania pobranej opłaty za odpady komunalne z trzech do 
siedmiu dni, umożliwi inkasentom rzetelne i sprawne rozliczanie zainkasowanych wpłat. Jest 
to na prośbę  sołtysów z tego względu, że o ile podatki mogli wpłacać  z siedmiodniowym 
okresem rozliczenia, to w uchwale dotyczącej odpadów komunalnych mieliśmy termin trzech 
dni. Żeby to ujednolicić, żeby sołtysi do gminy dwa razy nie jeździli i za bardzo się  nie 
spieszyli, wydłużamy ten okres zbierania opłat za odpady komunalne do siedmiu dni. 
Autopoprawka zostaje wprowadzona w 1, nic nie zmienia, jeżeli chodzi o brzmienie 
uchwały, tylko w tytule zmienianej uchwały dodajemy jej przedmiot („w sprawie poboru 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso"). 
Pozytywne opinie do projektu 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 autopoprawką. 
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", 
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podjęła uchwałę  Nr XXX/275/21 zmieniająca uchwałę  w sprawie poboru opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - która stanowi Załącznik Nr 7 do protokótu. 
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. 12:39 zamknął  obrady XXX. sesji Rady Gminy Krasocin. 
Sporządzony wykaz głosowań  imiennych przeprowadzonych podczas sesji Rady Gminy 
Kra socin - stanowi Załącznik Nr 8 do protokófu.  

Na tym protokół  zakończono. 

Protokolant: 	 Obradom przewodniczył: 

Dorota Jonik 	 Bogddń  ukowi 
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