
Protokół  Nr XXXII/21 

z obrad XXXII. sesji Rady Gminy Krasocin 

odbytej w dniu 26 kwietnia 2021 r. 

w zdalnym trybie obradowania 

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

obradowania otworzył  o godz. 14:10 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 moż liwości technicznych przeprowadzenia głosowań  przy pomocy 

urządzeń  umoż liwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań  radnych, 

zgodnie z postanowieniami Statutu Gminy przeprowadzone zostaną  głosowania imienne. 

Przewodniczący Rady powitał  radnych obecnych na sesji, zalogowanych w systemie 

telekonferencji - lista obecności radnych stanowi Załącznik Nr 1 do protokółu. 

W sesji udział  brali: 

- Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński, 

- Skarbnik Gminy p. Dorota Jackiewicz. 

Ad. 2. Do porządku obrad - który stanowi Załącznik Nr 2 do protokółu - Przewodniczący Rady 

Gminy zgłosił  wniosek o zdjęcie z pkt-u „7. Podjęcie uchwał  w sprawie:" ppkt-u 6 

w brzmieniu: „6) udzielenia pomocy finansowej." 

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, 

tj. 15 głosami „za", przyjęła wniosek o zmianę  w porządku obrad. 

Porządek obrad został  zmieniony stosownie do przyjętego wniosku. 

Ad. 3. W okresie międzysesyjnym gmina funkcjonuje w systemie coyidowym, czyli 

interesanci są  obsługiwani na bieżąco, z zachowaniem wszystkich procedur wymaganych 

prawem, tj. są  przyjmowani przez pracowników w dolnej strefie zabezpieczeń, przy 

istniejącej moż liwości dezynfekcji rąk, w maseczkach, bez wpuszczania petentów do 

poszczególnych pokojów. Co do realizacji budżetu, nie napotykamy żadnych problemów, 

jeżeli chodzi o inwestycje, wszystko idzie zgodnie z zamierzonym harmonogramem 

przeprowadzenia przetargów, jak również  wykonywanych inwestycji. Wszystkie zarządzenia 

są  na bieżąco publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Zrealizowano zalecenia 

rządowe co do rozpoczęcia nauki w klasach l—III w trybie hybrydowym. Dzieci w klasach l-III 

od dzisiaj w tym systemie korzystają  z nauki szkolnej. 

Dyskusji nad informacją  nie było. 

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionej informacji. 
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Ad. 4. Sprawozdanie z realizacji zadań  z zakresu wspierania rodziny za 2020 r. oraz 

przedstawienie potrzeb związanych z realizacją  przedmiotowych zadań  - które stanowi 

Załącznik Nr 3 do protokółu - omówił  Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński. 

Materiały związane ze sprawozdaniem z realizacji zadań  z zakresu wspierania rodziny za rok 

2020 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją  przedmiotowych zadań  

otrzymaliście Państwo droga mailową  jako dokument, który również  był  szeroko omawiany 

na komisjach. Jeś li będą  jakieś  pytania w tym względzie, to ewentualnie będę  odpowiadał  na 

pytania, które będą  się  pojawiały w tym sprawozdaniu. 

Dyskusji w punkcie nie było. 

Rada Gminy nie wniosła uwag do sprawozdania. 

Ad. S. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za 

2020 rok - które stanowi Załącznik Nr 4 do protokółu - omówił  Wójt Gminy p. Ireneusz 

Gliściński. 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za 2020 rok 

również  było szeroko omawiane na połączonych komisjach. Materiały również  otrzymaliście 

Państwo na swoje skrzynki mailowe. Jeś li będą  pytania do sprawozdania, jak najbardziej się  

odniosę. 

Dyskusji w punkcie nie było. 

Rada Gminy nie wniosła uwag do sprawozdania. 

Ad. 6. Informację  o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania 

COyID-19 - która stanowi Załącznik Nr 5 do protokółu - omówiła Skarbnik Gminy p. Dorota 

Jackiewicz. 

Dyskusji nad informacją  nie było. 

Rada Gminy nie wniosła uwag do informacji. 

Ad. 7.1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2021-2023 omówił  Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński. 

Zgodnie z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej do zadań  własnych gminy należy m.in. opracowanie i realizacja 

trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny. W świetle założeń  ustawy pomoc 

dziecku i jego rodzinie powinna mieć  charakter interdyscyplinarny i być  udzielana przez 

właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego lokalnego systemu. Ważne jest, by 

działania i decyzje względem rodziny były podejmowane przy współpracy 

wyspecjalizowanych instytucji, jak pomoc społeczna, szkoła, sąd, policja. Konsekwencją  

powyższego zapisu jest wprowadzenie trzyletniego programu wspierania rodziny w Gminie 

Krasocin na lata 2021-2023. Priorytetem będzie prowadzenie działań  profilaktycznych 

i osłonowych tak, aby zapobiegać  marginalizacji i społecznemu wykluczeniu mieszkańców. 

Działania na rzecz rodziny to czynności skierowane do poszczególnych jej członków oraz 

kampanie prowadzone na rzecz całej wspólnoty. 

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest skoordynowane 

wsparcie dzieci i rodzin, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, mających na celu przywrócenie im zdolności do prawidłowego wypełniania 

2 



tych funkcji, poprzez pracę  z rodziną  oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu 

dzieci. 

Realizowane w ramach programu zadania koncentrować  się  będą  nie tylko na dziecku, ale na 

całej rodzinie również  w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną  

biologiczną. Ma to na celu pomoc w odzyskaniu przez rodziców funkcji opiekuńczych, 

tj. umożliwienie dziecku powrotu do środowiska rodzinnego. 

Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili: 

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

Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza, 

- Wiceprzewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Dariusz Frączek. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", 0 „przeciw", 

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

podjęła uchwałę  Nr XXXII/290/21 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2021-2023 - która stanowi Załącznik Nr 6 do protokółu. 

Ad. 7.2. Projekt uchwały zmieniającej Statut Gminy Krasocin omówił  Wójt Gminy p. Ireneusz 

Gliściński. 

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie statutu gminy. W związku 

z powołaniem nowej jednostki organizacyjnej gminy Żłobek Gminny „Wesoły Wiatraczek" 

w Krasocinie oraz przekształceniem Samorządowego Centrum Oświaty w Krasocinie 

w Centrum Usług Wspólnych w Krasocinie, zachodzi konieczność  wprowadzenia ww. zmian 

w Załączniku Nr 3 do Statutu Gminy Krasocin, tj. w Wykazie jednostek organizacyjnych 

gminy. 

Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili: 

- 

	

	Przewodniczący Komisji Regu lam i nowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza, 

- Wiceprzewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Dariusz Frączek. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 

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

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

podjęła uchwałę  Nr XXXII/291/21 zmieniającą  Statut Gminy Krasocin - która stanowi 

Załącznik Nr 7 do protokółu. 

Ad. 7.3. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w obrębie 

ewidencyjnym Występy na poszerzenie nieruchomości sąsiednich, stanowiących własność  

Gminy Krasocin omówił  Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński. 

Działki nr 216/1, 216/3 i 217/1, 217/3 położone w obrębie ewidencyjnym Występy stanowią  

własność  Gminy Krasocin. Zostały złożone wnioski właścicieli nieruchomości sąsiednich 

o wyrażenie zgody na zakup ww. nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poszerzenie 

nieruchomości sąsiednich, co pozwoli na poprawę  zagospodarowania tych działek. 
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Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili: 

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

- Wiceprzewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Dariusz Frączek. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", 0 „przeciw", 

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

podjęła uchwałę  Nr XXXII/292/21 w sprawie zbycia nieruchomości położonych w obrębie 

ewidencyjnym Występy na poszerzenie nieruchomości sąsiednich, stanowiących własność  

Gminy Krasocin - która stanowi Załącznik Nr 8 do protokółu. 

Ad. 7.4. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej 

w obrębie geodezyjnym Stojewsko stanowiącej własność  Gminy Krasocin omówił  Wójt 

Gminy p. Ireneusz Gliściński. 

Działka nr ew. 565/1 o pow. 0,0858 ha, położona w obrębie geodezyjnym Stojewsko stanowi 

mienie gminne, do którego mają  zastosowanie przepisy dotyczące mienia komunalnego 

zgodnie z art. 48 pkt 4 ustawy samorządzie gminnym. Podjęcie uchwały było poprzedzone 

zebraniem wiejskim, które podjęło uchwałę  o wyrażeniu zgody na sprzedaż  ww. działki. 

Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili: 

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

- Wiceprzewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Dariusz Frączek. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 

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

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

podjęła uchwałę  Nr XXXII/293/21 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie geodezyjnym Stojewsko stanowiącej własność  Gminy Krasocin - która 

stanowi Załącznik Nr 9 do protokółu. 

Ad. 7.5. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej 

w obrębie geodezyjnym Krasocin stanowiącej własność  Gminy Krasocin uzasadnił  Wójt 

Gminy p. Ireneusz Gliściński. 

Działka nr ew. 1323/1 o pow. 0,0196 ha, położona w obrębie geodezyjnym Krasocin stanowi 

mienie gminne, do którego mają  zastosowanie przepisy dotyczące mienia komunalnego 

zgodnie z art. 48 pkt 4 ustawy samorządzie gminnym. Podjęcie uchwały było poprzedzone 

zebraniem wiejskim, które podjęło uchwałę  o wyrażeniu zgody na sprzedaż  ww. działki. 

Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili: 

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

- Wiceprzewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Dariusz Frączek. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 

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

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

podjęła uchwałę  Nr XXXII/294/21 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej 
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położonej w obrębie geodezyjnym Krasocin stanowiącej własność  Gminy Krasocin - która 

stanowi Załącznik Nr 10 do protokółu. 

Ad. 7.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krasocin na lata 2021-2031 uzasadniła Skarbnik Gminy p. Dorota Jackiewicz. 

Omawiając zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031, 

należy równolegle omówić  zmiany w budżecie, które będą  kolejną  uchwałą. 

Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę  2 700 259 zł. Głównymi ź ródłami zwiększenia 

dochodów są: wpływy z tytułu kar i odszkodowań, wpływy z różnych rozliczeń, odsetek 

kosztów egzekucyjnych i różnych opłat. Największa kwotę  2 500 000 zł  stanowią  środki 

otrzymane z funduszu przeciwdziałania COyID-19 na realizację  zadań  majątkowych. 

Uzyskane dochody pozwoliły równocześnie wprowadzić  zwiększenia po stronie wydatkowej. 

Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę  2 983 844,57 zł. Wzrost planu finansowego wydatków 

umoż liwi realizację  nie tylko zadań  bieżących, ale też  zadań  majątkowych. W przypadku 

zadań  majątkowych środki zostaną  przeznaczone na: 

dotację  celową  dla Starostwa Powiatowego, 

zakup urządzenia brzegowego w celu zabezpieczenia sieci komputerowej, 

projekt budowy Domu ludowego w Olesznie, 

zakup gruntów do zasobów mienia gminnego, 

budowę  sieci kanalizacyjnej w msc. Ostrów i msc. Wielkopole wraz z połączeniem z siecią  

kanalizacyjną  w msc. Nowy Dwór, środki tutaj są  pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania 

COyID-19, jak również  ze środków własnych i wolnych środków. 

Wydatki ulegają  zmniejszeniu o kwotę  112 049,57 zł, m.in.: 

poprzez zmniejszenie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, 

poprzez zmniejszenie dotacji celowej dla starostwa powiatowego na zadanie Remont 

drogi powiatowej Nr 0260T Krasocin - Ostrów - Czerwonka w msc. Ostrów, 

na zadaniu „Modernizacja infrastruktury sieci informatycznej, 

na zadaniu „Montaż  paneli fotowoltaicznych". 

W WPF-ie zostały również  urealnione przedsięwzięcia, gdzie został  wprowadzone nowe 

zadanie, tj. budowa sieci kanalizacji w msc. Ostrów. 

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Krasocin 

obejmujący okres roku 2021 do 2031, tzn. do całkowitej spłaty zadłużenia gminy. 

Pozytywną  opinię  do projektu przedstawił  Wiceprzewodniczący Komisji Planowania 

i Budżetu Dariusz Frączek. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 

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

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

podjęła uchwałę  Nr XXXII/295/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Krasocin na lata 2021-2031 - która stanowi Załącznik Nr 11 do protokółu. 

Ad. 7.7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. uzasadniła Skarbnik 

Gminy p. Dorota Jackiewicz. 
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Zmiany w uchwale budżetowej obejmują  wszystkie zmiany, które były wcześniej omawiane 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zostały one rozpisane według poszczególnych działów 
klasyfikacji budżetowe, jak również  uwzględnione w poszczególnych załącznikach do uchwały 
budżetowej. 

Pozytywną  opinię  do projektu przedstawił  Wiceprzewodniczący Komisji Planowania 
i Budżetu Dariusz Frączek. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu imiennym udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", 0 „przeciw", 

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

podjęła uchwałę  Nr XXXII/296/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. - która 
stanowi Załącznik Nr 12 do protokółu. 

Ad. 8. Wolnych wniosków nie było. 

Ad. 9. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w zw. z art. 28aa ust. 1, ust. 4 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w terminie do 31 maja, p. Wójt przedstawi 

raport o stanie gminy za rok ubiegły. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się  

debatę, w której udział  mogą  brać  radni oraz mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących 
zabrać  głos w debacie wynosi 15. Mieszkaniec, który chciałby zabrać  głos w debacie, składa 

do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. 
Zgłoszenia do debaty przyjmowane są  najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, na który 
zwołana zostanie sesja, podczas której ma być  przedstawiany raport o stanie gminy. Termin 

sesji, podczas której przedstawiony zostanie raport, jak również  sesji, podczas której 

odbędzie się  debata oraz informacja na temat przyjmowania zgłoszeń  do debaty nad 

raportem podane zostaną  do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie, w 

terminie umożliwiającym zrealizowanie ustawowego obowiązku. 

Ad. 10. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy 

o godz. 14:53 zamknął  obrady XXXII. sesji Rady Gminy Krasocin. 
Sporządzony wykaz głosowań  imiennych przeprowadzonych podczas sesji Rady Gminy 

Krasocin - stanowi Załącznik Nr 13 do protokółu. 

Na tym protokół  zakończono. 

Protokolant: 	 Obradom przewodniczył: 

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy, 	 Przewodnicz qcy Rady Gminy 

funduszu sołeckiego 
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Dorota Janik 

   

6 


