
Protokół  Nr XXXIII/21 

z obrad XXXIII. sesji Rady Gminy Krasocin 

odbytej w dniu 24 maja 2021 r. 

w zdalnym trybie obradowania 

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

obradowania otworzył  o godz. 14:03 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 Załącznik Nr 1 do protokółu. 

W sesji udział  brali: 

- Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński, 

- Z-ca Wójta Gminy/Sekretarz Gminy P. Jacek Sienkiewicz, 

- 	Skarbnik Gminy P. Dorota Jackiewicz, 

- 	Kierownik Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie P. Andrzej Jankowski, 

- 	Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach P. Agnieszka Piotrowska-Piątek. 

Przewodniczący Rady Gminy udzielił  głosu Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach 

P. Agnieszce Piotrkowskiej-Piątek, która wypowiedziała się  odnośnie spisu ludności 

rozpoczętego z dniem 1 kwietnia 2021 r. 

Proszę  o włączenie się  w popularyzację  informacji o spisie ludności. Jest to jest bardzo 

ważne badanie, którego wyniki będą  później przekazywane Państwu, dzięki czemu będziecie 

Państwo mogli podejmować  różne ważne decyzje dotyczące polityki społecznej, czy polityki 

ludnościowej, czy polityki zdrowotnej, czy polityki względem wychowania dzieci. 

Uruchomiono wszystkie metody zbierania danych oraz o najważniejszą  i wygodną  metodę  
samo spisu, gdzie dodatkowo osoby, które wezmą  udział  w samo spisie, mogą  zgłosić  się  do 

loterii promocyjnej Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań. Na dzień  
dzisiejszy w Polsce ponad 22% osób się  spisało, a w województwie świętokrzyskim ten 

wskaźnik wynosi ponad 18%. Natomiast w Gminie Krasocin ten wskaźnik jest troszkę  niższy 

niż  ta przeciętna dla województwa i stąd prośba do Państwa, do radnych - osób ważnych 

w środowisku lokalnym, wpływowych, które mogą  w trakcie być  może bezpośrednich 

spotkań  właśnie przekazywać  tę  informację  czy zachęcać  do spisu ludności, bo jest to 

badanie krótkie, dosyć  proste. Proszę, żeby pomóc również  gminnemu biuru spisowemu, bo 

takowe tutaj działa, Pan Wójt tutaj podejmuje różne działania, ale chyba najbardziej istotne 

w naszym województwie są  działania bezpośrednie, oddolne. Stąd gorąca prośba, aby mieć  
pozytywny stosunek do tego badania, które zdarza się  raz na 10 lat. 

Urząd Statystyczny w Kielcach robi wiele, aby zachęcać  wszystkich mieszkańców naszego 

województwa do spisu przez Internet: konkursy, przeróżnego rodzaju kampanie. 
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Po opracowaniu jego wyników, będziemy je dla Państwa przekazywać. To Państwo będziecie 

wykorzystywać  te wyniki do swoich strategii lokalnych, do ubiegania się  o różne projekty 

i pomoce. Zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Krasocin do spisywania się  na stronie 

internetowej spis.goy.pl, a jeśli ktoś  z jakichś  przyczyn niezbyt dobrze porusza się  
w technologiach informatycznych i informacyjnych, od zeszłego tygodnia pracują  rachmistrze 

również  w Państwa gminie. Są  to bardzo dobrze przygotowane osoby, które w tym 

momencie realizują  wywiady telefoniczne, bo tylko wywiady telefoniczne w tym momencie 

realizujemy. Dzwonią  z jednolitego w skali kraju numeru telefonu, więc to bardzo łatwo jest 

zapamiętać  I to stanowi dodatkowy znak bezpieczeństwa dla osoby, do której dzwonimy. 

Moja obecność  dzisiaj na Państwa sesji to jest właśnie nasza kampania wewnętrzna, 

regionalna Świętokrzyskie liczy się  dla Polski. 

Ad. 2. Do porządku obrad - który stanowi Załącznik Nr 2 do protokółu - nie zgłoszono 

wniosków. 

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

Od ostatniej sesji zadania realizowane są  zgodnie z budżetem, nie mamy żadnych opóźnień. 

Kanalizacja w miejscowości Wola Świdzińska, Oleszno jest już  zgłoszona do odbioru. 

Na dniach będzie zgłoszenie kanalizacji Borowiec, inwestycja też  dobiega końca, zostają  
Ostatnie opomiarowania, jeżeli chodzi o skrzynki na przepompowniach. Trwają  również  
zaawansowane prace na kanalizacji w Świdnie. Na początku czerwca rozpoczną  się  prace na 

ostatnim etapie odcinka kanalizacji w Gruszczynie. Co do innych inwestycji, dzisiaj rozpoczęła 

się  przebudowa chodników w miejscowości Bukowa. Jesteśmy w trakcie przetargów na 

nawierzchnie asfaltowe, na chodniki i nie ma żadnych zakłóceń, jeżeli chodzi o realizację  
tegorocznego budżetu. Urząd od poniedziałku pracuje w trybie normalnym czyli otwartym 

dla petentów, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z COVID-u, 

czyli w maseczkach w urzędzie i z dezynfekcją  rąk przy wejściu i przy wyjściu. Petenci są  już  
obsługiwani w pokojach naszych pracowników. Szkoły również  pracują  tak, jak jest to podane 

w zarządzeniu ogólnopolskim, a więc powoli wracamy do normalności. Zarządzenia, które 

wydano w minionym czasie od ostatniej sesji, znajdują  się  w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Krasocin. 

Dyskusji nad informacją  nie było. 

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionej informacji. 

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Krasocinie za 2020 r. - które stanowi Załącznik Nr 3 do protokółu - omówił  Wójt Gminy 

P. Ireneusz Gliściński. 

W 2015 roku została utworzona Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego. Rada Gminy 

Krasocin w dniu 30 listopada 2015 roku podjęła uchwałę  Nr XI/104/15 w sprawie trybu 

powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie oraz 

organizacji i trybu jej działania. 

li kadencja GRDPP rozpoczęła się  27 lutego 2019 roku. W skład obecnej Rady wchodzą: 
Krystian Pawłowski, Edward Stańczyk - jako przedstawiciele Rady Gminy; Renata Łapot, 

Agnieszka Gacia - jako przedstawiciele Wójta Gminy Krasocin; Barbara Kowalczyk, Beata 

Mularczyk, Roman Skrobisz i Mariusz Kowalczyk - jako przedstawiciele organizacji 
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pozarządowych. Powstanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego niewątpliwie 

poprawiło współpracę  i komunikację  samorządu oraz organizacji pozarządowych z terenu 

Gminy Krasocin. 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w 2020 roku odbyła trzy posiedzenia - 

oczywiście było to spowodowane COyID-em. Jednakże do zadań  Rady, które zostały 

wykonane podczas tych spotkań  należy: opiniowanie projektów i strategii gmin, opiniowanie 

projektów uchwał  i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym 

programów współpracy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania 

organizacji, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy 

organizacjami a administracją  publiczną, wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań  

publicznych, w tym zlecania ich organizacjom. Podczas tych zebrań  przyjęte zostały 

2 uchwały: uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie realizacji 

Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi i innymi 

Podmiotami na rok 2019, uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z Działalności 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie za rok 2019. Wszyscy 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wyżej wymienione uchwały. 

Na posiedzeniu omówione zostały również  sprawy związane ze wspieraniem 

i upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez 

organizację  i prowadzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Krasocinie, jak również  poprzez prowadzenie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Olesznie. Termin składania ofert w tym obszarze minął  25 lutego. Na każde zadanie 

wpłynęło po jednej ofercie. Złożyły je OSP Krasocin czyli Młodzieżowa Orkiestra Dęta i na 

drugie zadanie - OSP Oleszno czyli Orkiestra Dęta przy straży w Olesznie. Omawiane były 

również  sprawy związane z naborem w konkursie na upowszechnianie i wspieranie kultury 

fizycznej i sportu. Tutaj zgłosił  nam się  na ofertę  Klub „BUCOyIA" BUKOWA, z którym 

również  została podpisana umowa, jak również  Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

„RAZEM" w sprawie popularyzowania łucznictwa. 

Nasze działania, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, są  na bardzo wysokim poziomie i to 

zarówno te kulturalne, dotyczące orkiestr dętych i Zespołu Tanecznego „Aplauz" i Zespołu 

Tanecznego „RAZEM", jak i sportowe, czyli Klub „BUCOyIA" BUKOWA oraz Łuczniczy Klub 

Sportowy „Strzała Skorków". Do tego należy dodać  bardzo szerokie działania naszych kół  

gospodyń  wiejskich na arenie zarówno gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej, 

czego odzwierciedleniem jest co prawda to sprawozdanie za poprzedni rok, ale są  kolejne 

sukcesy. Dzisiaj mamy piękny sukces, zapraszam na stronę  Urzędu Gminy, gdzie można 

obserwować, że KGW z Występ otrzymało nominację  z Kancelarii Prezydenta RP, dokładnie 

małżonki Pana Prezydenta Andrzeja Dudy do reprezentowania województwa 

świętokrzyskiego w finale konkursu dotyczącego kół  gospodyń  wiejskich. Jest to kolejne 

bardzo duże wyróżnienie. 

Tych zadań  jest dużo. Do tego należy jeszcze zaliczyć  grupy inicjatywne mieszkańców, którzy 

angażują  się  w wykonanie tak zwanych instytucji zadania wspólnego z Gminą  Krasocin. 

To byli mieszkańcy wsi Gruszczyn, mieszkańcy wsi Występy, mieszkańcy wsi Świdno i Sutków. 

Głównym zadaniem była aktywizacja tych mieszkańców poprzez udział  w tym projekcie, 
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w którym zakupami zajęła się  gmina, a wykonaniem wszelkich prac zajęli się  właśnie 

mieszkańcy tych grup inicjatywnych z ww. miejscowości. 

Dyskusji w punkcie nie było. 

Rada Gminy nie wniosła uwag do sprawozdania. 

Ad. S. W punkcie „Przedstawienie raportu Wójta Gminy Krasocin o stanie gminy za 2020 r." - 

wypowiedział  się  Z-ca Wójta Gminy R Jacek Sienkiewicz. Raport stanowi Załącznik Nr 4 do 

protokółu. 

Jak to jest już  w tradycji od dwóch lat, przygotowaliśmy raport o stanie gminy za rok ubiegły 

i jeżeli nie zdążyliście się  Państwo z nim zapoznać, to jest on dostępny na stronach gminy 

w Biuletynie Informacji Publicznej. Prosiłbym o zapoznanie się, a ewentualnie ktoś, kto się  
zapoznał  i potrzebuje uzupełnienia informacji w tym temacie, to proszę  bardzo, jestem 

otwarty. Przygotowanie tego raportu było oparte o to, co wydarzyło się  w minionym roku 

przy realizacji budżetu. Można z tego wyciągnąć  też  wnioski co do funkcjonowania samej 

gminy, jej przyszłości, zagrożeń, plusów, minusów w działalności. Te raporty nie są  
zdejmowane, jeżeli by to kogoś  interesowało, w odniesieniu do lat minionych, można też  
porównać, w która stronę  gmina się  porusza. Oczekuję  na ewentualne pytania. 

Ad. 6.1. Radna Magdalena Szklarz poprosiła Przewodniczącego Rady Gminy o wyłączenie jej 

z głosowania w związku z zatrudnieniem w jednostce GZOZ w Krasocinie. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Krasocinie omówił  Kierownik Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Krasocinie P. Andrzej Jankowski. 

GZOZ w Krasocinie w ośrodkach zdrowia w Bukowie, w Krasocinie i w Olesznie zatrudnia 

5 lekarzy, w tym 3 specjalistów medycyny rodzinnej, 1 lekarza internistę  i 1 lekarza pediatrę. 

W ośrodkach zatrudnionych jest 8 pielęgniarek, w tym 7 z tytułem licencjata lub magistra. 

Poza tym zakład zatrudnia główną  księgową, 3 sprzątaczki oraz na umowę  zlecenie - 

konserwatora pieców, centralnego ogrzewania oraz inspektora BHP. W ubiegłym roku 

dotychczasowa praca ośrodków zdrowia została zakłócona przez epidemię  COyID, zmuszając 

nas do zmiany pracy, w tym do udzielania porad telefonicznych oraz wypisywania na szeroką  
skalę  recept elektronicznych po zgłoszeniach telefonicznych pacjentów. Nowością  ubiegłego 

roku było również  wprowadzenie elektronicznych skierowań  do poradni specjalistycznych. 

Pomimo tych utrudnień  w ubiegłym roku udzielono pacjentom 31 712 porad lekarskich, 

wykonano 267 wizyt w domach pacjentów. W tym czasie pielęgniarki środowiskowe 

wykonały 1261 wizyt w domach pacjentów, przeprowadzono 632 szczepienia dzieci. Jako 

kierownik GZOZ w Krasocinie, przedkładam Państwu sprawozdanie finansowe za 2020 rok 

z prośbą  o jego zatwierdzenie przez radę  gminy jako organ założycielski. 

Wpływy zakładu w zeszłym roku wyniosły 2 722 330,27 zł. Koszty to 2 492 550,30 zł. Ubiegły 

rok dla GZOZ w Krasocinie zakończył  się  dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 

229 779,97 zł. Na dzień  31 grudnia 2020 r. kapitał  zakładu to 1 279 638,12 zł. W tym dniu 

krótkoterminowe zobowiązania niewymagalne wynosiły 26 743,38 zł, krótkoterminowe 

należności 243 535,88 zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym wyniosły 1 060 415,1 É. 

Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili: 
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- 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 13 radnych. Nieobecny radny Mariusz Chruściel. 

Radna Magdalena Szklarz - brak głosu - radna wyłączyła się  z głosowania w Zw. z istnieniem 

przesłanki wynikającej z art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

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

Gminy jednogłośnie, tj. 13 głosami „,za", podjęła uchwałę  Nr XXXIII/297/21 w sprawie 

przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie - 
która stanowi Załącznik Nr 5 do protokółu. 

Ad. 6.2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2020 omówił  Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński. 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż  do 

dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć  organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za poprzedni rok. 

Stosownie do zapisów rozdziału X ust. 4 załącznika do uchwały nr XV/127/19 Rady Gminy 

Krasocin z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2020, sprawozdanie z realizacji Programu Wójt przedkłada Radzie Gminy Krasocin nie 

później niż  do dnia 31 maja 2021 r. 

Ta współpraca jest na bardzo dobrym poziomie merytorycznym i osiągnięciowym wszystkich 

tych organizacji. Po kwocie, jaka z budżetu gminy płynie na te organizacje, zobaczycie 

Państwo, że są  to znaczące wydatki, jeżeli chodzi o współpracę  na niwie finansowej. Wydatki 

na OSP w roku 2020 zamknęły się  kwotą  658 686,70 zł, zaznaczając, że nie było zakupu 

żadnego samochodu, a więc to są  sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem wszystkich 

jednostek na terenie naszej gminy. Wydatki kół  gospodyń  wiejskich i orkiestr ochotniczych 

straży pożarnych łącznie zamknęły się  kwotą  196 631,07 É. Mamy też  wydatki na kluby 

sportowe, tj. sprawy związane również  z funduszami sołeckimi, remontami i wyposażeniem 

boisk plus dotacja, które zamknęły nam się  kwotą  228 994,00 É. Łącznie ponad 1 mln zł  
przeznaczamy na te organizacje pozarządowe, czyli straże pożarne, koła gospodyń  wiejskich 

i orkiestry, kluby sportowe. Jest to znacząca kwota w budżecie, jednakże działalność  tych 

wszystkich organizacji jest warta tego, żeby inwestować  w dalszym ciągu, gdyż  one skupiają  
życie naszej gminy na tym poziomie lokalnym i mogą  reprezentować  naszą  gminę  również  na 

arenie powiatowej, wojewódzkiej, jak również  ogólnopolskiej czy też  międzynarodowej, 

jeżeli taka będzie moż liwość  oczywiście po COVIDzie. 

Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili: 
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Przewodniczący Komisji Regulaminowo—Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury Iwona Dusza, 

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 XXXIII/298/21 w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 - która stanowi Załącznik 

Nr 6 do protokółu. 

Ad. 6.3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej" za rok 

2020 dla Gminy Krasocin omówił  Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński. 

Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gmina i powiat oraz 

samorząd województwa zobowiązane są  do sporządzenia corocznej oceny zasobów pomocy 

społecznej w oparciu o analizę  lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która 

w szczególności obejmuje: infrastrukturę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe 

ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach 

korzystających z pomocy społecznej. Niniejsza analiza opisuje sytuację  w Gminie Krasocin. 

Prezentujemy szczegółowe dane o sytuacji demograficznej, rynku pracy, infrastrukturze 

społecznej, osobach korzystających z pomocy i wsparcia, świadczeniach pomocy społecznej, 

zasobach instytucjonalnych, kadrze pomocy społecznej, środkach finansowych na wydatki 

w pomocy społecznej, aktywności projektowo-konkursowej jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy. 

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 

30 kwietnia Radzie Gminy ocenę, o której mowa w art. 16a ust. 1. Ocena wraz 

z rekomendacją  jest podstawą  do planowania budżetu na rok następny. 

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 13 radnych. Nieobecni radni: Mariusz Chruściel, 

Edward Stańczyk. Oddano głosów: 13 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku 

głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 13 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XXXIII/299/21 

w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej" za rok 2020 dla Gminy Krasocin - 
która stanowi Załącznik Nr 7 do protokółu. 

Ad. 6.4. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu 

i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii 
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elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej omówił  Wójt Gminy P. Ireneusz 

Gliściński. 

Kończy nam się  pierwszy okres wspólnego zakupu energii. W poprzednim roku w grupie 

zakupowej byliśmy z: Powiatem Jędrzejowskim, Gminą  Jędrzejów, Gminą  Małogoszcz, Gminą  
Imielno, Gminą  Oksa, Gminą  Sobków, Gminą  Nagłowice, Gminą  Radków, Gminą  Moskorzew, 

Gminą  Wodzisław, Gmina Szczekociny, Powiatem Włoszczowskim, Komendą  Powiatową  
Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie. W tym momencie, ponieważ  przygotowujemy 

się  do kolejnego przetargu na energię, proszę  o przyjęcie uchwały, która będzie skutkowała 

tym, że na podst. tego porozumienia i podjęcia uchwały zarówno przez Radę  Gminy Krasocin, 

samorządy i inne podmioty, które tutaj wyczytałem, będziemy mogli w tej grupie 

uczestniczyć. Co za tym idzie, będziemy mieli moż liwość  wynegocjowania lepszych cen na 

naszą  energię, zarówno oświetlenia ulicznego, jak i energię  potrzebną  dla naszych obiektów 

użyteczności publicznej. 

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 13 radnych. Nieobecni radni: Mariusz Chruściel, 

Edward Stańczyk. Oddano głosów: 13 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku 

głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 13 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XXXIII/300/21 

w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej 

w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej - która stanowi Załącznik Nr 8 do protokółu. 

Ad. 6.5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej 

w obrębie ewidencyjnym Oleszno gmina Krasocin omówił  Wójt Gminy P. Ireneusz Gliściński. 

Działka nr ew. 1057/2 o pow. 0,0061 ha położona w obrębie geodezyjnym Oleszno 

przeznaczona jest na powiększenie nieruchomości sąsiedniej, tj. drogi gminnej oznaczonej 

jako działka nr 1084 o pow. 0,26 ha obręb ewidencyjny Oleszno. Nabycie ww. działki pozwoli 

na uzyskanie bezpośredniego dostępu do działki gminnej o nr ew. 1058 obręb ewidencyjny 

Oleszno, a tym samym ewentualny późniejszy podział  i zbycie części nieruchomości. 

Na zebraniu wiejskim miejscowości Oleszno mieszkańcy podjęli uchwałę  dotyczącą  podziału 

dużej działki z przeznaczeniem części działki na sprzedaż  i pozostawienie pozostałej części 

działki w majątku sołectwa Oleszno. Jednakże żeby można było dokonać  tego podziału, 

należy sąsiednie działki od osoby prywatnej wydzielić. Będzie to skutkowało tym, że 

będziemy mieli dostęp do naszej działki drogowej i możliwość  podzielenia tej dużej działki 

ewidencyjnej. 

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. 
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W głosowaniu imiennym udział  wzięło 13 radnych. Nieobecni radni: Mariusz Chruściel, 

Edward Stańczyk. Oddano głosów: 13 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku 

głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 13 głosami „za", podjęła uchwałę  Nr XXXIII/301/21 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 

Oleszno gmina Krasocin - która stanowi Załącznik Nr 9 do protokółu. 

Ad. 6.6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „Kultura dla 

Wszystkich" omówiła Skarbnik Gminy P. Dorota Jackiewicz. 

Projekt uchwały uwzględnia udzielenie nieoprocentowanej z budżetu Gminy Krasocin dla 

Stowarzyszenia „Kultura Dla Wszystkich" do kwoty 100 000 zł  na realizację  projektu z 

udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt ten 

będzie nosił  nazwę  „Budowa miasteczka ruchu drogowego w msc. Lipie". Uchwała 

uwzględnia termin spłaty udzielonej pożyczki, gdzie spłata nastąpi w II kwartale 2022 r. po 

otrzymaniu refundacji z PRO W-u dla Stowarzyszenia. 

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 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 XXXIII/302/21 w sprawie 

udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „Kultura dla Wszystkich" - która stanowi Załącznik 

Nr 10 do protokółu. 

Ad. 6.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krasocin na lata 2021-2031 omówiła Skarbnik Gminy P. Dorota Jackiewicz. 

Projekt uchwały obejmuje aktualizację  planu wydatków i dochodów budżetu Gminy Krasocin 

na dzień  dzisiejszy czyli na 24 maja 2021 r. 

WPF uwzględnia plan dochodów w kwocie 58 635 545,92 zł. Plan wydatków w kwocie 

66 069 558,06 zł  oraz wynik budżetu w kwocie -7 434 012,14 É. 

W WPF zostały również  uwzględnione zmiany po stronie przedsięwzięć, a mianowicie zostało 

dodane nowe przedsięwzięcie czyli zadanie wieloletnie pn. „Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania: „Budowa ul. Zielone Wzgórze, ul. Podgórskiej, ul. Św. Wojciecha, 

ul. Północnej i ul. Spacerowej w Olesznie", które uwzględnia projekt budowy nawierzchni 

oraz oświetlenia ulicznego. Zadanie to będzie realizowane w latach 2021-2022, a łączne 

nakłady wynoszą  120 000 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 13 radnych. Nieobecny radny Mariusz Chruściel. 

Radny Edward Stańczyk - brak głosu. Oddano głosów: 13 „za", O „przeciw", 

O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 13 głosami „za", 

8 



podjęła uchwałę  Nr XXXIII/303/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krasocin na lata 2021-2031 - która stanowi Załącznik Nr 11 do protokółu. 
Ad. 6.8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. omówiła Skarbnik 
Gminy P. Dorota Jackiewicz. 

Projekt uchwały uwzględnia zmiany planu finansowego po stronie wydatków. Zmiany te 
mają  na celu przyspieszenie realizacji poszczególnych zadań, nie tylko inwestycyjnych, ale 
również  bieżących. Zmiany te dotyczą  tylko i wyłącznie planu wydatków, i wydatki zostały 
zmniejszone o kwotę  100 000 É. Zmniejszenie to stanowi wynik pomiędzy zwiększeniem 
i zmniejszeniem, gdzie zwiększeniu uległy wydatki o kwotę  371 643 zł, gdzie zostały 
wprowadzone nowe zadania inwestycyjne, jak również  nowe zadania bieżące oraz 
zmniejszeniu uległ  plan finansowy wydatków o kwotę  471 643 É. W przypadku nowych 
zadań, które zostały wprowadzone, mówimy o zadaniach inwestycyjnych, jak budowa 
kanalizacji, budowa wodociągu w miejscowości świdno, remont parkingu przy budynku 
ośrodka zdrowia w Olesznie, zakup i montaż  altany w miejscowości Borowiec, jak również  
przyznanie dotacji dla Stowarzyszenia „Kultura dla Wszystkich". Pozostały plan wydatków 
nie ulega zmianie. 

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, z autopoprawką. 
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 XXXIII/304/21 w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2021 r. - która stanowi Załącznik Nr 12 do protokółu. 
Ad. 7. Wolnych wniosków nie było. 
Ad. 9. Informacji i komunikatów nie było. 
Ad. 10. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy 
o godz. 15:03 zamknął  obrady XXXIII. 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. obs fugi Rady Gminy, 	 Przewodniczq Rady Gminy 

funduszu sołeckiego 

Dorota Janik 
	

Bogdar kowski 
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