
Protokó ł  Nr IV/18 
z obrad IV. sesji Rady Gminy Krasocin 

odbytej w dniu 17 grudnia 2018 r. 
w sali obrad Urzędu Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1 

Ad. 1. Obrady IV. sesji Rady Gminy Krasocin otworzy ł  o godz. 14.46 Przewodnicz ący Rady 
Gminy - Bogdan Bukowski, który poinformowa ł  o zgodnym z art. 20 ust. lb ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym transmitowaniu obrad rady gminy i utrwalaniu ich 
za pomocą  urządzeń  rejestruj ących obraz i dźwięk oraz o klauzuli informacyjnej odno śnie 
ochrony danych osobowych w zw. z regulacjami RODO i jej dost ępności w urzędzie. 
Następnie Przewodniczący Radys twierdzi ł , że w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec 
ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum niezb ędne do 
prawomocno ści obrad - lista obecności radnych stanowi Za łącznik Nr 1 do protokółu. Następnie 
powitał  radnych oraz przyby łych go ści: 
- Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 
we Włoszczowie - kom. Jerzego Ciu łka. 
W sesji udział  brali: 
- Wójt Gminy - p. Ireneusz Gli ściński, 
- Z-ca Wójta Gminy/Sekretarz Gminy - p. Jacek Sienkiewicz, 
- Skarbnik Gminy - p. Dorota Jackiewicz, 
- sołtysi sołectw gminy Krasocin - lista obecno ści sołtysów stanowi Załącznik Nr 2 do protokółu, 
- adwokat - p. Magdalena Merta, 
- kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, 
- kierownicy referatów Urzędu Gminy w Krasocinie, 
- sprawozdawca Raportu z wykonania Programu Ochrony środowiska dla Gminy Krasocin - 
p. Sebastian Kulikowski. 
Przewodniczący Rady Gminy na Sekretarza obrad wyznaczy ł  Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy - Grzegorza Sitkowskiego. 
Ad. 2. Do porządku obrad - który stanowi Załącznik Nr 3 do protokó łu - Wójt Gminy - Ireneusz 
Gliściński złożył  następujące wnioski o zmianę  w porządku obrad: 
1) o rozszerzenie punktu 5, poprzez wprowadzenie, jako 14 podpunktu, w brzmieniu: 

„14) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zak ładu Opieki Zdrowotnej 
w Krasocinie"; 

2) o rozszerzenie punktu 5, poprzez wprowadzenie, jako 15 podpunktu, w brzmieniu: 
,1 5) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniaj ącego do świadczenia pieniężnego 
z pomocy społecznej w formie zasi łku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób 
objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu" 
na lata 20 19-2023"; 

3) o rozszerzenie punktu 5, poprzez wprowadzenie, jako 16 podpunktu, w brzmieniu: 
„16) okre ślenia zasad zwrotu wydatków w zakresie do żywiania w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób obj ętych 
wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu" na lata 20 19-2023". 

Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie 1 wniosek o rozszerzenie punktu 5, poprzez 
wprowadzenie, jako 14 podpunktu, w brzmieniu: „14) powo łania Rady Spo łecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie". 
W głosowaniu udział  wzięło 14 radnych. Oddano głosów: 14 „za", O „przeciw", 
o „wstrzymuj ących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyj ęła 1 wniosek 
o zmianę  porządku obrad. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie 2 wniosek o rozszerzenie punktu 5, poprzez 
wprowadzenie, jako 15 podpunktu, w brzmieniu: „15) podwyższenia kryterium dochodowego 



uprawniaj ącego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego 
na zakup posiłku i żywności dla osób obj ętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek 
w szkole i w domu" na lata 20 19-2023". 
W głosowaniu udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „,przeciw", 
o „wstrzymuj ących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyj ęła 2 wniosek 
o zmianę  porządku obrad. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie 3 wniosek o rozszerzenie punktu 5, poprzez 
wprowadzenie, jako 16 podpunktu, w brzmieniu: 16) okre ślenia zasad zwrotu wydatków 
w zakresie dożywiania w formie posi łku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole 
i w domu" na lata 20 19-2023". 
W głosowaniu udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O ‚„przeciw", 
o ‚„wstrzymuj ących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyj ęła 3 wniosek 
o zmianę  porządku obrad. 
Ad. 3. Wójt Gminy przedstawi ł  informacj ę  z działalności urzędu od dnia 10 października 
2018r. 
Wszystkie zadania, które wynikaj ą  zarówno z przyj ęcia uchwały budżetowej, jak 
i działalności bieżącej urzędu wykonywane są  na bieżąco, czyli obsługa petentów, realizacja 
zadań  inwestycyjnych wraz z ich końcowym odbiorem, jak również  stale nadzorowanie. 
W obrębie gospodarki nieruchomo ściami w dalszym ci ągu przygotowywane są  sprawy Zw. Z 

przej ęciem gruntów przez naszą  gminę, jeżeli chodzi o przepompownie, jak równie ż  sprawy 
Zw. z nieruchomo ściami tudzież  inne, wydawanie numerów posesji i inne sprawy z tym 
związane. Jeżeli chodzi o fundusze zewnętrzne, w dalszym ci ągu rozliczane są  środki, które 
były przyznane na zadania zw. z RPO b ądź  innymi środkami unijnymi. 
Ad. 4. Przewodniczący Rady przedstawi ł  informacj ę  na temat analizy o świadczeń  
majątkowych radnych Rady Gminy Krasocin dokonanej przez Naczelnika Urz ędu 
Skarbowego we W łoszczowie - która stanowi Załącznik Nr 4 do nrotokó łu. 
Dyskusji nad informacj ą  nie było. 
Sekretarz Gminy - p. Jacek Sienkiewicz przedstawi ł  informacj ę  na temat analizie o świadczeń  
majątkowych Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy dokonanej przez Wojewodę  
Swiętokrzyskiego - informacja stanowi Załącznik Nr 5 do protokółii. 
Sekretarz Gminy przedstawi ł  informacj ę  analizie oświadczeń  majątkowych, pracowników 
samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych dokonanej przez Naczelnika 
Urzędu Skarbowego we Włoszczowie. 
Ad. 5.1. Projekt uchwały w sprawie przyj ęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony 
Srodowiska dla Gminy Krasocin na lata 2017 - 2020 z perspektyw ą  do roku 2024, 
za lata 2016 —2017" omówi ł  p. Sebastian Kulikowski. 
Pozytywną  opinię  do projektu uchwa ły przedstawi ł  Przewodniczący Komisji Rolnictwa 
i Ochrony środowiska - Grzegorz Wij as. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział  wzięło 14 radnych. Radny Sylwester Robak nie wzi ął  udziału 
w głosowaniu. Oddano głosów: 14 „za", O „przeciw", O „wstrzymuj ących się". W wyniku 
głosowania Rada Gminy jednogłośnie podj ęła uchwalę  Nr IV/23118 w sprawie przyj ęcia 
„Raportu z wykonania Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Krasocin na lata 
2017 - 2020 z perspektyw ą  do roku 2024, za lata 2016 - 2017" - która stanowi Za łącznik Nr 6 
do protokółu. 
Ad. 5.2. Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Krasocin omówi ł  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Krasocinie - p. Dariusz Sobczyk. 



Pozytywną  opinię  do projektu uchwa ły przedstawił  Przewodniczący Komisji Rolnictwa 
i Ochrony środowiska - Grzegorz Wijas. 
Dyskusji nad projektem uchwa ły nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwa ły. 
W głosowaniu udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
O „wstrzymuj ących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednog łośnie podj ęła uchwalę  
Nr IV124118 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Krasocin - która stanowi Załącznik Nr 7 do protokó łu. 
Ad 5.3. Projekt uchwały w sprawie likwidacji komórki organizacyjnej GZOZ w Krasocinie - 
Laboratorium analityczne, omówi ł  Wójt Gminy - p. Ireneusz Gli ściński. 
Pozytywne opinie do projektu uchwa ły przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Regulaminowo - Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty i Kultury - Iwona Dusza, 
- Przewodniczący Komisji Planowania i Bud żetu - Marek Wójcik. 
Dyskusji nad projektem uchwa ły nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwa ły. 
W głosowaniu udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 14 „za", O „przeciw", 
1 „wstrzymuj ący się". W wyniku głosowania Rada Gminy 14 głosami „za" podj ęła uchwałę  
Nr IV125118 w sprawie likwidacji komórki organizacyjnej GZOZ w Krasocinie - 
Laboratorium analityczne - która stanowi Za łącznik Nr 8 do protokó łu. 
Ad. 5.4. Projekt uchwały zmieniaj ącej Regulamin Rady Społecznej działaj ącej przy 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krasocinie, omówi ł  Wójt Gminy 
- p. Ireneusz Gli ściński. 
Pozytywną  opinię  do projektu uchwały przedstawiła Przewodniczący Komisji Regulaminowo 
- Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Spo łecznej, O światy i Kultury - Iwona Dusza. 
Dyskusji nad projektem uchwa ły nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwa ły. 
W głosowaniu udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
O „wstrzymuj ących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednog łośnie podj ęła uchwalę  
Nr IV126118 zmieniaj ącą  Regulamin Rady Spo łecznej dzia łającej przy Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krasocinie - która stanowi Załącznik Nr 9 do 
protokółu. 
Ad. 5.5. Projekt uchwały zmieniaj ącej Statut Samodzielnego Publicznego Zak ładu Opieki 
Zdrowotnej w Krasocinie omówi ł  Wójt Gminy - p. Ireneusz Gli ściński. 
Pozytywną  opinię  do projektu uchwały przedstawiła Przewodniczący Komisji Regulaminowo 
- Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Spo łecznej, Oświaty i Kultury - Iwona Dusza. 
Dyskusji nad projektem uchwa ły nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwa ły. 
W głosowaniu udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
o „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednog łośnie podj ęła uchwałę  
Nr IV127118 zmieniaj ącą  Statut Samodzielnego Publicznego Zak ładu Opieki Zdrowotnej 
w Krasocinie - która stanowi Załącznik Nr 10 do protokółu. 

Ad. 5.6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy Krasocin 
do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie omówił  Wójt Gminy - 
p. Ireneusz Gli ściński. 
Pozytywną  opinię  do projektu uchwały przedstawi ła Przewodniczący Komisji Regulaminowo 
- Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Spo łecznej, Oświaty i Kultury - Iwona Dusza. 
Dyskusji nad projektem uchwa ły nie było. 
Przewodniczący Rady poprosił  o zgłaszanie kandydatur do Gminnej Rady Dzia łalności 
Pożytku Publicznego w Krasocinie. 



Radna Iwona Dusza zgłosiła kandydaturę  radnego Krystiana Paw łowskiego. 
Radny Krystian Pawłowski wyraził  zgodę  na kandydowanie. 
Radna Magdalena Szklarz zg łosiła kandydaturę  radnego Edwarda Stańczyka. 
Radny Edward Stańczyk wyrazi ł  zgodę  na kandydowanie. 
Innych kandydatur nie zg łoszono. 
Przewodniczący Rady zgłosił  wniosek w sprawie zamkni ęcia listy kandydatur 
na przedstawicieli Rady Gminy Krasocin do Gminnej Rady Dzia łalności Pożytku 
Publicznego. 
W głosowaniu udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
O „wstrzymuj ących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednog łośnie zamknęła listę  
kandydatur na przedstawicieli Rady Gminy Krasocin do Gminnej Rady Dzia łalności Pożytku 
Publicznego. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie przyj ęcie kandydatur według kolejności 
zgłoszenia. 
W głosowaniu za przyj ęciem kandydatury radnego Krystiana Paw łowskiego udział  wzięło 
15 radnych. Oddano g łosów: 15 „za", O „przeciw", O „wstrzymuj ących się". W wyniku 
głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyj ęła kandydaturę  radnego Krystiana Pawłowskiego 
do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
W głosowaniu za przyj ęciem kandydatury radnego Edwarda Sta ńczyka udział  wzięło 
15 radnych. Oddano g łosów: 15 „za", O „przeciw", O „wstrzymuj ących się". W wyniku 
głosowania Rada Gminy jednog łośnie przyj ęła kandydaturę  radnego Edwarda Stańczyka 
do Gminnej Rady Działalno ści Pożytku Publicznego. 
Przewodniczący Rady odczyta ł  Uchwalę  Nr IV128118 w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Rady Gminy Krasocin do Gminnej Rady Dzia łalności Pożytku 
Publicznego w Krasocinie - która stanowi Załącznik Nr 11 do protokó łu. 

Ad. 5.7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomo ści położonej 
w obrębie geodezyjnym Czostków stanowi ącej własność  Gminy Krasocin omówiła Starszy 
Inspektor ds. zarządu mieniem i gospodarki gruntami - p . Ma łgorzata Ciszek. 
Pozytywne opinie do projektu uchwa ły przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony środowiska - Grzegorz Wijas, 
- Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu - Marek Wójcik. 
Dyskusji nad projektem uchwa ły nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
o „wstrzymuj ących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie podj ęła uchwałę  
Nr IV/29118 w sprawie wyra żenia zgody na zbycie nieruchomo ści położonej 
w obrębie geodezyjnym Czostków stanowi ącej wlasność  Gminy Krasocin - która stanowi 
Załącznik Nr 12 do protokółu. 
Ad. 5.8. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomo ści niezabudowanej po łożonej 
w obrębie geodezyjnym Żeleźnica Zabrody stanowi ącej własność  Gminy Krasocin omówi ła 
Starszy Inspektor ds. zarz ądu mieniem i gospodarki gruntami - p . Ma łgorzata Ciszek. 
Pozytywne opinie do projektu uchwa ły przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony środowiska - Grzegorz Wijas, 
- Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu - Marek Wójcik. 
Dyskusji nad projektem uchwa ły nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O ‚„przeciw", 
O „wstrzymuj ących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie podj ęła uchwałę  
Nr IV130/18 w sprawie zbycia nieruchomo ści niezabudowanej po łożonej w obrębie 
geodezyjnym Żeleźnica Zabrody stanowi ącej w łasność  Gminy Krasocin - która stanowi 
Załącznik Nr 13 do protokółu. 



Ad. 5.9. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomo ści niezabudowanej po łożonej 
w obrębie geodezyjnym Ludynia stanowi ącej własność  Gminy Krasocin omówiła Starszy 
Inspektor ds. zarz ądu mieniem i gospodarki gruntami - p. Małgorzata Ciszek. 
Pozytywne opinie do projektu uchwa ły przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony środowiska - Grzegorz Wij as, 
- Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu - Marek Wójcik. 
Dyskusji nad projektem uchwa ły nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
o „wstrzymuj ących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie podj ęła uchwalę  
Nr 1V131118 w sprawie zbycia nieruchomo ści niezabudowanej po łożonej w obrębie 
geodezyjnym Ludynia stanowi ącej w łasność  Gminy Krasocin - która stanowi Załącznik Nr 14 
do protokółu. 
Ad. 5.10. Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność  Gminy Krasocin nieruchomo ści 
zajętych pod przepompownie ścieków położonych w obrębach geodezyjnych Cie śle, 
Występy, Gruszczyn, Krasocin, Sułków, Lipie, Czostków gmina Krasocin omówi ła Starszy 
Inspektor ds. zarządu mieniem i gospodarki gruntami - p . Ma łgorzata Ciszek. 
Pozytywne opinie do projektu uchwa ły przedstawili: 
- Przewodnicz ący Komisji Rolnictwa i Ochrony środowiska - Grzegorz Wijas, 
- Przewodnicz ący Komisji Planowania i Budżetu - Marek Wójcik. 
W dyskusji nad projektem uchwa ły głos zabierali: 
- Wiceprzewodnicz ący Rady Gminy - Grzegorz Sitkowski zapyta ł, jaka jest sytuacja 
przepompowni w O łesznie i udzielenie odpowiedzi w pó źniejszej części sesji. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
o „wstrzymuj ących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie podj ęła uchwałę  
Nr IV132118 w sprawie nabycia na w łasność  Gminy Krasocin nieruchomo ści zaj ętych 
pod przepompownie ścieków położonych w obrębach geodezyjnych Cie śle, Występy, 
Gruszczyn, Krasocin, Sułków, Lipie, Czostków gmina Krasocin - która stanowi Załącznik 
Nr 15 do protokó łu. 
O godz. 15.32 Przewodniczący Rady ogłosił  5 minut przerwy. 
Po przerwie obrady wznowiono. 
Ad. 5.11. Projekt uchwały zmieniaj ącej Statut Gminy Krasocin omówi ła Podinspektor 
ds. obsługi Rady Gminy, funduszu so łeckiego - p. Dorota Janik. 
Pozytywną  opinię  do projektu uchwały przedstawi ła Przewodniczący Komisji Regulaminowo 
- Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Spo łecznej, Oświaty i Kultury - Iwona Dusza. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwa ły. 
W głosowaniu udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
o „wstrzymuj ących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie podj ęła uchwałę  
Nr IV133118 zmieniającą  Statut Gminy Krasocin - która stanowi Załącznik Nr 16 do protokó łu. 

Ad. 5.12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krasocin na lata 2018-2025 omówi ła Skarbnik Gminy - p. Dorota Jackiewicz. 
Pozytywną  opinię  do projektu uchwały przedstawi ł  Przewodniczący Komisji Planowania 
i Budżetu - Marek Wójcik. 
Dyskusji nad projektem uchwa ły nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
o „wstrzymuj ących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie podj ęła uchwałę  
Nr IV134/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin 
na lata 2018-2025 - która stanowi Za łącznik Nr 17 do protokó łu. 



Ad. 5.13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. omówi ła Skarbnik 
Gminy - p. Dorota Jackiewicz. 
Pozytywną  opinię  do projektu uchwały przedstawił  Przewodniczący Komisji Planowania 
i Budżetu - Marek Wójcik. 
Dyskusji nad projektem uchwa ły nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwa ły. 
W głosowaniu udział  wzięło 15 radnych. Oddano g łosów: 15 „za", O „przeciw", 
O „wstrzymuj ących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie podj ęła uchwalę  
Nr IV/35118 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - która stanowi Załącznik Nr 18 
do protokółu. 
Ad. 5.14. Projekt uchwały w sprawie powo łania Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie omówi ł  Wójt Gminy - p. Ireneusz 
Gliściński. 
Dyskusji nad projektem uchwa ły nie było. 
Przewodniczący Rady poprosi ł  o zgłaszanie kandydatur na 3 przedstawicieli do Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zak ładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie. 

„-. 

	

	 Radny Grzegorz Wijas zgłosił  kandydaturę  radnego Grzegorza Sitkowskiego. 
Radny Grzegorz Sitkowski wyrazi ł  zgodę  na kandydowanie. 
Radna Iwona Dusza zgłosiła kandydaturę  radnego Tomasza Tatara. 
Radny Tomasz Tatar wyrazi ł  zgodę  na kandydowanie. 
Radny Krystian Pawłowski zgłosił  kandydaturę  radnej Iwony Duszy. 
Radna Iwona Dusza wyrazi ła zgodę  na kandydowanie. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady zgłosił  wniosek w sprawie zamknięcia listy kandydatur 
na przedstawicieli wskazanych przez Rade Gminy Krasocin do Rady Spo łecznej 
Samodzielnego Publicznego Zak ładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie i poddał  w/w wniosek 
pod głosowanie. 
W głosowaniu udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
O „wstrzymuj ących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednog łośnie zamknęła listę  
kandydatur na przedstawicieli wskazanych przez Rade Gminy Krasocin do Rady Spo łecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie przyj ęcie kandydatur na przedstawicieli 
wskazanych przez Rade Gminy Krasocin do Rady Spo łecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie wed ług kolejności zgłoszenia. 
W głosowaniu za przyj ęciem kandydatury radnego Grzegorza Sitkowskiego udzia ł  wzięło 
15 radnych. Oddano głosów: 14 „za", O „przeciw", 1 „wstrzymuj ący się". W wyniku 
głosowania Rada Gminy 14 głosami „za" przyj ęła kandydaturę  radnego Grzegorza 
Sitkowskiego na przedstawiciela wskazanego przez Rad ę  Gminy Krasocin do Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zak ładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie. 
W głosowaniu za przyj ęciem kandydatury radnego Tomasza Tatara udzia ł  wzięło 
15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", O „wstrzymuj ących się". W wyniku 
głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyj ęła kandydaturę  radnego Tomasza Tatara 
na przedstawiciela wskazanego przez Rade Gminy Krasocin do Rady Spo łecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie. 
W głosowaniu za przyj ęciem kandydatury radnej Iwony Duszy udzia ł  wzięło 
15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", O „wstrzymuj ących się". W wyniku 
głosowania Rada Gminy jednog łośnie przyj ęła kandydaturę  radnej Iwony Duszy 
na przedstawiciela wskazanego przez Rade Gminy Krasocin do Rady Spo łecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie. 



Przewodniczący Rady poprosił  o zgłoszenie propozycji terminu pierwszego posiedzenia Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zak ładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie. 
Wójt Gminy - p. Ireneusz Gli ściński zaproponował  termin 27 grudnia 2018 r. 
Przedstawiciel Wojewody do Rady Spo łecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie - p. Jacek Sienkiewicz popar ł  propozycj ę  terminu 
27 grudnia 2018 r. 
Innych propozycji nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie propozycj ę  wyznaczenia pierwszego 
posiedzenia Rady Spo łecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zak ładu Opieki 
Zdrowotnej w Krasocinie na dzień  27 grudnia 2018 r. 
W głosowaniu udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
O „wstrzymuj ących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie wyznaczyła termin 
pierwszego posiedzenia Rady Spo łecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zak ładu 
Opieki Zdrowotnej w Krasocinie na dzie ń  27 grudnia 2018 r. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwa ły. 
W głosowaniu udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 

„ O „wstrzymuj ąeych się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie podj ęła uchwałę  
Nr IV/36/18 w sprawie powo łania Rady Spo łecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Krasocinie - która stanowi Załącznik Nr 19 do protokóíu. 
Ad. 5.15. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniaj ącego 
do świadczenia pieni ężnego z pomocy społecznej w formie zasi łku celowego na zakup 
posiłku i żywności dla osób obj ętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole 
i w domu" na lata 20 19-2023 omówi ł  Kierownik Gminnego O środka Pomocy Społecznej 
w Krasocinie - p. Miros ław Łapot. 
Dyskusji nad projektem uchwa ły nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
O „wstrzymuj ących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie podj ęła uchwalę  
Nr IV137118 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniaj ącego do 
świadczenia pieniężnego z pomocy spolecznej w formie zasi łku celowego na zakup 
posi łku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posilek 
w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - która stanowi Załącznik Nr 20 do protokó łu. 
Ad. 5.16. Projekt uchwały w sprawie okre ślenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób obj ętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole 
i w domu" na lata 2019-2023 omówi ł  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Krasocinie - p. Miros ław Łapot. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwa ły. 
W głosowaniu udział  wzięło 15 radnych. Oddano głosów: 15 „za", O „przeciw", 
o „wstrzymuj ących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie podj ęła uchwalę  
Nr IV/38118 w sprawie okre ślenia zasad zwrotu wydatków w zakresie do żywiania 
w formie posi łku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posilek w szkole i w domu" na lata 
20 19-2023 - która stanowi Załącznik Nr 21 do yrotokółu. 
Ad. 6. Sołtys sołectwa Zabrody zwróci ł  się  do Komisji rolnictwa w sprawie zaj ęcia się  
problemem odbioru opon od ci ągników rolniczych. Następnie prosił  o zaproszenie 
przedstawicieli Polskich Wód w Zw. ze zbliżającym się  posiedzeniem zarządu Spółki Wodnej, 
ze względu na problem łąk zarośniętych w wyniku działań  bobrów. Ludzie narzekaj ą, że nie 



będą  mogli na wiosnę  kosić  łąk, narzekaj ą, ze Rada słabo o nich dba. Następnie przypomniał  
o składanym wniosku o podwyższenie diet so łtysów, który popieraj ą  sołtysi. 
- Przewodniczący Rady odpowiedzia ł , że Komisja Planowania i Budżetu przeanalizuje temat. 
- Wiceprzewodniczący Rady - Grzegorz Sitkowski zapyta ł  Wójta o melioracj ę  rowu 
w Olesznie przy ul. W łoszczowskiej, czy sprawa będzie załatwiona do końca roku. 
Ad. 7. Informacji i komunikatów nie by ło. 
Wójt Gminy udzielił  odpowiedzi na pytania so łtysa i Wiceprzewodnicz ącego Rady Gminy. 
Ad. 8. Wobec wyczerpania przyj ętego porządku, Przewodniczący Rady o godz. 16.19 
zamknął  obrady IV. sesji Rady Gminy Krasocin. 
Sporządzony i utrwalony imienny wykaz głosowań  jawnych przeprowadzonych za pomoc ą  
urządzeń  elektronicznych - stanowi załącznik Nr 22 do protokó łu. 
Na tym protokół  zakończono. 
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