
Protokół  Nr XXXV/21 

z obrad nadzwyczajnej XXXV. sesji Rady Gminy Krasocin 

odbytej w dniu 27 lipca 2021 r. 

w zdalnym trybie obradowania 

Ad. 1. Obrady nadzwyczajnej XXXV. sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023 otworzył  
o godz. 14:07 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 gtosowań  przy pomocy urządzeń  umoż liwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań  radnych, zgodnie z postanowieniami 

Statutu Gminy przeprowadzone zostaną  głosowania imienne. 

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

stanowi Załącznik Nr 1 do protokółu oraz przybyłych gości. 

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 - nie zgłoszono 

wniosków. 

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

Od ostatniej sesji zadania realizowane są  zgodnie z planem budżetowym, nie mamy tu 

najmniejszego opóźnienia. Trwa inwestycja kanalizacji wsi Świdno, bo Wola Świdzińska 

z Borowcem jest zakończona. Jesteśmy po przetargach na kilka inwestycji, między innymi na 

kanalizację  w Ostrowie. Świetlica Czostków jest już  po przetargu, w tym tygodniu firma 

wchodzi na realizację  zadania. Jeśli chodzi o parking w Olesznie, teren budowy przed 

ośrodkiem zdrowia został  przekazany i bodajże w tym tygodniu też  będzie wchodzić  firma. 

Zadanie kanalizacji Gruszczyn z końcem lipca/początkiem sierpnia będzie realizowane. Urząd 

pracuje w trybie normalnym, otwartym dla wszystkich petentów, oczywiście z zapewnieniem 

wszelkich zasad bezpieczeństwa jak płyny dezynfekujące i maseczki, wszyscy petenci są  
obsługiwani na bieżąco. Zarządzenia w omawianym okresie są  zamieszczone na naszej 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej i są  realizowane. 

Dyskusji nad informacją  nie było. 

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionej informacji. 

Ad. 4.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

Projekt uchwały uwzględnia aktualne zmiany, które są  uwzględnione w projekcje uchwały 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. W przedsięwzięciach zostały 

wyszczególnione 4 nowe zadania, a mianowicie: 

- Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin 

w celu przeprowadzenia działalności kulturalnej, 

- Zagospodarowanie zbiornika wodnego „Papiernia" w msc. Chotów, 
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- Przebudowa stadionu sportowego w msc. Bukowa, 

- Przebudowa ul. Szkolnej w msc. Oleszno. 

Zwiększone również  zostały nakłady na budowę  kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Ostrów. Zadania rozbudowy OSP Krasocin, rozbudowy stadionu sportowego w Bukowie 

i przebudowy ul. Szkolnej w Olesznie będą  realizowane z Funduszu Polski Ład, natomiast 

na zadanie zagospodarowanie zbiornika wodnego „Papiernia" w msc. 	Chotów 

otrzymaliśmy środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, funduszu przeciw działania COyID. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia aktualne na dzień  27 lipca 2021 r. saldo 

dochodów. Dochody wynoszą  57 524 715,43 zł, plan wydatków natomiast 66 150 819,15 É. 

Wynik budżetu wynosi -8 626 103,72 zł. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy 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 XXXy/312/21 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031 - która stanowi Załącznik Nr 3 do 

protokółu. 

Ad. 4.2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. omówiła Skarbnik 

Gminy P. Dorota Jackiewicz. 

Projekt uchwały uwzględnia wnioski, które zostały złożone o dofinansowanie z Polskiego 

Ładu. Zabieg ten umoż liwia nam szybsze rozpoczęcie procedur przetargowych. Będziemy 

jednym z pierwszych samorządów, które mogą  rozpocząć  przetargi, podpisywać  umowy 

z kontrahentami, jeżeli otrzymamy takowe dofinansowanie. Dofinansowanie jest od 90 do 

95 % w przypadku zadania przebudowa ul. Szkolnej, po 80% jest w zadaniu przebudowa 

boiska sportowego w Olesznie i rozbudowa stadionu w Bukowie I domu kultury w Krasocinie. 

Żeby moc realizować  te zadania, wkład własny został  uzupełniony środkami, które 

pochodziły z montażu paneli fotowoltaicznych. Środki te gmina otrzymała z Funduszu 

Inicjatyw Lokalnych. Jednakże żeby można było jeszcze zrealizować  zadanie budowa 

kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrów, należało poszukać  środków po stronie dochodowej 

i wydatkowej, żeby móc rozpocząć  budowę, tj. kwota 1 100 000 zł. Wobec czego zostały 

zmniejszone dochody z dotacji, które nie będą  realizowane z Funduszu Dróg 

Samorządowych, a mianowicie dotacja na remont drogi w msc. Zabrody oraz przebudowa 

drogi ul. Szkolnej w Olesznie. Następnie zostały zwiększone dochody o wpływy z tytułu 

podatku rolnego, z podatku od nieruchomości i środków transportowych od osób prawnych, 

jak również  udział  w podatku dochodowym od osób prawnych. Na zadanie 

zagospodarowanie zbiornika wodnego „Papiernia" uzyskaliśmy środki z Funduszu Inicjatyw 

Lokalnych w kwocie 200 000 zł, które również  zostały wprowadzone do budżetu. Po stronie 

wydatkowej wydatki zostały zwiększone o 118 072 zł  i wprowadzone zostały przede 

wszystkim 4 nowe zadania, a mianowicie: przebudowa ul. Szkolnej w msc. Oleszno, 

rozbudowa stadionu sportowego w msc. Bukowa i rozbudowa lub utworzenie domu kultury 

w msc. Krasocin oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Chotów. 
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Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy, 
funduszu sołeckiego 

Przewodniczqc Rady Gminy 

Dorota Janik 	 Bogdan B wski 

Zwiększone zostały również  nakłady na inwestycję  budowa kanalizacji sanitarnej. Wszystkie 
te zmiany mają  przyczynić  się  do szybszej realizacji budżetu. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady Gminy 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 XXXy/313/21 w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2021 r. - która stanowi Załącznik Nr 4 do protokółu. 

Ad. 5. W punkcie głos zabierali: 

- Radny Tomasz Wolski, w imieniu swoim i mieszkańców Ostrowa, podziękował  Radzie 
Gminy za podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i zmiany w WPF. 
Następnie podziękował  Panu Wójtowi, Pani Skarbnik i wszystkim osobom 
zaangażowanym w skanalizowanie miejscowości Ostrów. 

Ad. 6. Informacji i komunikatów nie było. 
Ad. 7. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy 
o godz. 14:24 zamknął  obrady nadzwyczajnej XXXV. sesji Rady Gminy Krasocin. 
Sporządzony wykaz głosowań  imiennych przeprowadzonych podczas sesji Rady Gminy 
Krasocin - stanowi Załącznik Nr 5 do protokółu. 
Na tym protokół  zakończono. 

Protokolant: 	 Obradom przewodniczył: 
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