
Pľotokół Nr XXVI/2O
z obrad xxVI. sesji Rady Gminy Krasocĺn

odbytej rľ dnĺu 17 września2020 r.
na sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatołvych im. ľtm. Witolda Pileckiego

w Kľasocinie, ul. Floľĺańska 1
Ad. 1. obľady XXu. sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023 otworzyło godz. 15.04
Przewodniczący Rady Gminy Kľasocin - Bogdan Bukđwski, infoľmując o transmitowaniu
obrad Rady Gminy i utrwalaniu ich za pomocą urządzeń ľejestľujący ch'obraz i dźwięk oraz
o klauzuli w zakľesie spełnienia obowiązku infoľmacyjnego w zw. z przetwarzaniem äanych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takicń danych, i jej dostępności na drzwiach
sali gimnastycznej. ogłosił, Żę w zw. zbrakiem mozliwości tecĹniczny.L pr'"p.owadzenia
głosowań pľZy pomocy urządzeń umożliwiających sporząďzenie i utľwalenió imiennego
wykazu głosowań ľadnych, zgodnie z postanowieniámi Statutu Gminy przepľowadzońe
zo staną gło sowania imięnne.
Przewodni czący Rady powitaŁ radnych obecnych na sesji _ lista obecności stanowi Załącznik Nľ 1 do
pľotokółu oľaz przybyłych gości :
- Rodzinę Laľionov: p. Svetlanę', p. Romana, p. Aľtioma' p' Kiriła,
- przedstawiciela Wojewody Świętokĺzyskiégo p. An''ę Hanus _ Tuľzyńską, Kierownika
ođdziału ds. Nadzcľu i obywatelstwa Polskiego w Wydziale Spľáw obywatelskich
i Cudzoziemców Świętokĺzyskiego Urzędu Wojewóázkiego w Kielcach,_
- pľzedstawiciela Marszałka Województwa Świętokĺzyskiego p. Karola Fijałkowskiego,
Pełnomocn ika Zar ządu Woj ewództwa ds. Kombatantów i o sób Repre sj onowaných,
- p. Rafała Pacanowskie go, Członk a Zarządu Powiatu Wło szczow'kĺ"go,
- p. Helenę i Aleksandra Bagińskich,
- przedstawiciela mediów,
_ p. Stanisława Kapuścińskiego, Prezesa Zarządu Pľzedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego
,,CENTRO-SPAW"
W sesji uđziałbrali:
- p. Ireneusz Gliściński, Wójt Gminy,
- p. Dorota Jackiewicz, Skarbnik Gminy,
- sohysi sołectw - lista obecności stanowi Załącznik Nľ 2 do pľotokółu.
'p. Zdzisława Robak, Kierownik Gminnego ośľodka Pomocy Społecznej w Kľasocinie,- p. Krzysztoť Jasiowski, Dyrektoľ Zespołu Placówek oświatowycn ĺ-. rtm. witolda
Pileckiego w Kľasocinie,
- p. Magdalena Merta, adwokat.
Pľzewodni czący Rady Gminy na Sekretar za obr ad' wy znaczył Tomasza Tataľa.
Ad. 2. Do porządku obrad - który stanowi Załącznik Nľ 3 do protokółu" nie zgłoszono wniosków.
Ad.3. W punkcie oficjalnego powitania ľodziny zKazachstanuprzyjętej w ramach procedury
ľepatľiacyj nej głos zabięrali:
- Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński pľzedstawił kľótką histoľię Polaków wywieziony cÍl poza
gľanice Polski. Wyświetlona została prezentacja na temat Ęcia Polaków w Kazachstanie.
Następnie p. Wójt pľzedstawił ;ryciorys i histoľię rodziny państwa Laľionov. Podziękował
obecnej Radzie Gminy za podjęcie uchwáły' skutkującej możliwością przyjęcia
zKazachstanu rodziny polskiego pochodzenia w ľamach repairiacji. Podkľeślĺł, ze tý1ęó tyclr
15 radnych spośród 1700 ľadnych w województwie jednogłóśnĺe päa;ęło tę uchwałę,po 

"rv^przedstawił każdego z radnych z imienia i nazwiská. ľoaźięt-ował'p. Annie Hanus-
Turzyńskiej za jej starania o wcześniejszy przyjazd, rodziny do Kĺasocina. Ńastęp nie ođczytał
pismo otrzymane z Departamentu obywatelstwa i Rópatriacji w Ministeistwie Spiaw
Wewnętľznych i Administracji z v,yrazami uznania dla władz 

-Gminy 
za podjęte uchwałyi zapewnienie warunków do osiedlenia się ľodzinie Laľionov. Kolejno oäsłucthano pieŚń



o Kazachstanie, którą p. Wójt zadedykował polskim zesłańcom i kolejnym pokoleniom
naszych ľodaków na Wschodzie, czekających do dziś na powľót ďo ojczyzny, z zachętą dla
kolejnych samoľządów, do podejmowania takich uchwał, jak Gmina Kľasocin.
Następnie p. Wójt i p. Pľzewodniczący Rady wręczyli podarunki dla rodziny Larionov.
- Kierownik oddziału ds. Nadzoľu i obywatelstwa Polskiego w Wydziale Spraw
obywatelskich i Cudzoziemcőw Świętokĺzyskiego Uľzędu Wojewódzkiego w Kielcach
p. Anna Hanus-Turzyńska zacytowała pľeambułę do ustawy o ľepatľiacji, któľa wyjaŚnia cel,
jaki pľzyświecał ustawodawcy do jej ustanowienia. W imieniu Wojewody Świętokľzyskiego
p. Zbigniewa Koniusza powitała ľodzinę z Kazachstanu na polskiej ziemi i wręczyła
członkom ľodziny decyĄe wojewody o otzymaniu obywatelstwa polskiego. Podziękowała
ľadnym, ktőrzy po taz dľugi podjęli uchwałę zapewníĄącą warunki do osiedlenia
repatľiantów.
- Pełnomocnik Zarządu Województwa ds' Kombatantów i osób Represjonowanych
p. Kaľol Fijałkowski w imieniu Marszałka Wojewődztwa Świętokĺzyskiego p. Andrzeja
Bentkowskiego powit ał roďzinę Laľionov.
- Członek Zaruądu Powiatu Włoszczowskiego p. Rafał Pacanowski powitał ľođzinę Laľionov
w imieniu władz samoľządolvych i społeczności powiatu włoszczowskiego. Wyraził uznanie
dla władz samoľządolvych Gminy Krasocin, któľe ponownie podjęły się realizacji
zapewnienia, powracającym do Waju zza wschodniej granicy rodakom, odpowiednich
waľunków ďo Życia.
- Prezes Zaruądu Pľzedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego,,CENTRO-SPAW'' p. Stanisław
Kapuściński powitał obie ľodziny repatľiantów i zapľosił ich do odwieđzenia gminy Masłów'
ziemí Stanisława Żeromskiego. Następnie przekazałupominki dla rodziny Laľionov.
o godz. 15.57 Pľzewodniczący Rady ogłosił 15 minut pÍzerry.
Po przeľwie obrady wznowiono.
Ad. 4. Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński pľzedstawił infoľmacj ę z działalności urzędu.
od ostatniej sesji w dalszym ciągu są ľealizowanę załoŻenia budżetu na rok 2020, inwestycje
są niezagľożone. Najbarďziej znaczącą rzeczą, któľa wydarzyła síę w okľesie między sesjami,
było podpisanie umowy w trwającej jedenaście miesięcy pľoceduľze pľzetaľgowej Ia
modemizację oświetlenia ulicznego na teľenie Gminy Kľasocin. Termin wykonania jest do
14 kwietnia. Pozostałe inwestycje są niezakłócone terminowo' są na bieŻąco ľealizowane.
Urząd gminy pľacuje zgodnie zrozporządzeniem covid-19. Petenci sąnabíeŻąco obsługiwani
przy zachowaniu pľzepisów prawa, tj. jeden petent na jednego urzędnika, czyli pozostałe
osoby oczekują w kolejce na dostanie się do pľacownika. Wszystkie zarządzenia są
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, a uchwały podjęte na poprzedniej sesji
zo stały przekazane właściwym oľganom.
Dyskusji nad informacją nie było.
Rada Gminy nie wniosła uwag do pľzedstawionej infoľmacji.
Ad. 5.1. Pľojekt uchwały w sprawie vĺyraŻenia zgody na zamianę nieľuchomości stanowiącej
własnośi Gminy Kĺasocin połoŻonej w obrębie ewidencyjnym Chotów omówił Wójt Gminy
p. Ireneusz Gliściński.
Pozytywne opinie do pľojektu uchwały pľzedstawili:
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, ochľony Środowiska i ochľony P. Poż. - Gtzegoru
Wijas,
- Pľzewodniczący Komisji Planowania i Budżetu - Marek Wójcik.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Pľzewodniczący Rady poddał pod głosowanie pľojekt uchwały'
W głosowaniu imiennym udzíał wzięło 13 radnych. Nieobecni radni: Sylwesteľ Robak'
Grzegorz Sitkowski. oddano głosów: 13 ,,Zd", 0 ,,pľZeciw'', 0 ,,wstľzymujących się''.



W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie' tj. 13 głosami ,,za", podjęła uchwałę
Nľ XXVI/221|20 w spľawie wyľażenia zgody na zamianę nĺeľucho-ós.i stanowĺącej
własność Gminy Kľasocin położonej w obľębie ewidenryjnym ChotóW _ któľa stanowi
Załącznik Nľ 4 do pľotokófu.

Ad. 5.2. Projekt uchwały w spľawie utwoľzenia Żłobka Gminnego ,,Wesoý wiatraczek,
w Kĺasocinie oraznadania mu statutu omówił Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński.
Do pľojektu uchwały wpľowadzono autopoprawkę w nazwie Żłobka, polegającą na
zastąpieniu w słowie ,,wiatľaczek'' małej litery 

',w'' duŻą literą 
',W''.Pozytywne opinie do projektu uchwaĘ z autopopľawką pľzedstawili:

- Przewodniczący Komisji Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej' Zdrowia, opieki
Społecznej, oświaty i Kultury Iwona Dusza'
- Przewodniczący Komisji Planowania i Budzetu Marek Wójcik.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Pľzewođniczący Rady poddał pod głosowanie pľojekt uchwały z autopoprawką.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 13 ľadnych. Nieobecni radni: Syiwester Robak,
Grzegotz Sitkowski. oddano głosów: 13 ,,Zd", 0 ,,przeciw'', 0 ,,wstľzymujących się''.
W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 13 głosami ,,za", podjęła-uchwałę
Nľ XXVI|222/20 w spľawie utwoľzenia Żłobka Gminnego ,rWesoĘ Wiatľaczek'i
w Kľasocinie oľaz nadania mu statutu - która stanowi Załącznik Nľ 5 do protokófu.
Ad. 5.3. Pľojekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kľasocin nalata2020_Ż030 omówiła Skarbnik Gminy p. Dorota Jackiewicz.
Pozytywną opinię do pľojektu uchwały przedstawił Pľzewodniczący Komisji Planowania
i Budżetu Marek Wójcik.
Dyskusji nad pľojektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 13 radnych. Nieobecni radni: Sylwester Robak,
Grzegoľz Sitkowski. oddano głosów: 13 ,,Zd", 0 ,,pľzeciw'', 0 ,,wstrzymujących się''.
W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 13 głosami ,,za", podjęła-uchwałę
Nr XXVI/223|20 w spľawie zmĺany Wĺeloletniej Pľognory Finansowej Gminy Kľasocĺn
na lata 2020_2030 - któľa stanowi Załącznik Nľ 6 do nrotokółu.
Ad. 5.4. Projekt uchwały w spľawie zmianw budżecie gminy na2020 rok omówiła Skaľbnik
Gminy p. Doľota Jackięwicz.
Pozytywną opinię do projektu uchwały pľzedstawił Pľzewodniczący Komisji Planowania
i Budżetu Maľek Wójcik.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Pľzewodniczący Rady poddď pod głosowanie pľojekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 13 ľadnych. Nieobecni ľadni: Sylwesteľ Robak,
Grzegorz Sitkowski. oddano głosów: 13 ,,Zd", 0 ,,pÍZeciw,,, 0 ,,wstľzymujących się''.
W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 13 głosami ,,Za", poajéłä-ucnwałę
Nľ XXVI/224|20 w spľawie zmian w budżecie gminy na 2020 ľok - ktora staĺowí Załącmik
Nr 7 do pľotokółu.
Ad. 6. Wolnych wniosków nie było.
Ad.7.Informacji i komunikatów nie było.
Ad. 8. Wobec ..v{ĺczetpania przyjętego poľządku obrad, Przewodni czący Rady o godz. 16.27
zamkaý obrady XXVI. sesji Rady Gminy Kĺasocin.
Sporządzony \{Ykaz głosowań imiennych przeprowadzonych podczas sesji _ stanowi Załącznik
Nľ 8 do protokółu'



Na tym protokół zakonczono.
Protokolant:

P Rady Gminy,

Dorota Janik

obľadom


