
Pľotokół Nr XXVII/20
z obrad XXVII. Sesji Rady Gmĺny Kľasocin

odbytej w dniu 19 lĺstopada2020 r.
w zdalnym trybie obradowania

Ad. 1. obľady XXVII. sesji Rady Gminy Kľasocin kadencji 2018-20Ż3 otwoľzył
o godz. 10.00 Przewodniczący Rady Gminy Kľasocin Bogdan Bukowski' informując
o tľansmitowaniu obrad Rady Gminy i utrwalaniu ich za pomocą urządzen ľejestľujących
obraz i dŹwięk oÍaz o klauzuli w zakresie spełnienia obowiązku infomacýjnego
w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w spľawie swobodnego pľZepływu takich
danych, i jej dostępności na stľonie inteľnetowej urzędu. ogłosił, Że w zuĺ. z bľakiem
możliwości technicznych pľzeprowadzeniagłosowań pľZy pomocy urząđzeń umożliwiających
spoľządzenie i utľwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, zgodnie z postanowieniami
Statutu Gminy przepľowa dzone zostaną głosowania imienne.
Pľzewodniczący Rady powitał radnych obecnych na sesji - lista obecnoŚci stanowi Załącznik Nľ 1
do protokółu.

W sesji udziałbrali
- Wójt Gminy p. Iľeneusz Gliściński,
- Zastępca Wójta Gminy p. Jacek Sienkiewicz,
- Skaľbnik Gminy p. Doľota Jackiewicz.
Ad. 2. Do poľządku obľad - który stanowi Załącznik Nr 2 do pľotokółu. nie zgŁoszono wniosków.
Ad. 3. Wójt Gminy p. Iľeneusz Gliściński pľzedstawił informacj ę z działalności uľzędu.
od ostatniej sesji w Urzędzie Gminy Kľasocin mieliśmy lekkie zawirowanie z covidem,
jednakże uľząd, pľacuje w trybie noľmalnym. obsługiwani są wszyscy petenci, wľóciliśmy do
tego systemu zgodnie zptzepisami, które vłyznaczyłnamrząď Polski, czyli jak najszerszej
zdalnĄ pľacy. Petenci sąnabieŻąco obsługiwani, mogą teżwtzució do uľny swoje wniosk|
jednakze pľacownik wychodzi do okna przed urząd' i nabieŻąco spľawy zw. Z dziaŁalnością
urzędu dla mieszkańców są obsługiwane. Co do spraw związartych z inwestycjami, to Żađna
z inwestycji nie jest opőźniona, awręcz kilka było oddanych przed,teľminem. Zarząđzenia są
wydawane na bieŻąco, publikowane na stľonie BIP. Urząd pľacuje w tľybie hybrydowym,
tj. pľacownicy są w urzędzie oľazpracują zdalnie, zgodnie z zalecenĺami.
Dyskusji nad informacją nie było.
Rada Gminy nie wniosła uwag do pľzedstawionej informacji.
o godz' 10:10 Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przeÍ.vfy technicznej.
Po pľzerwie obľady wznowiono.
Ad. 4. Wójt Gminy p' Ireneusz Gliściński przedstawił informację o stanie realizacji zadaŕl
oświatowych Gminy Kľasocin za rok szkolny 20t9l2O2O - która stanowi Załącznik Nľ 3 do
protokółu.

Infoľmacja jest oparta na działaniach poprzedniego roku szkolnego. Pieľwszą część, roku, do
marca' szkoła funkcjonowała w sposób normalnY, od marca' zawirowania byĘ Znaczące
w związku z covidęm. Zostały zrealizowane wszystkie zagadnienia. Znovĺu okazaliśmy się
najlepsi, jeŻeli chodzi o powiat i sukcesy uczniów, szczegőlnie na niwie pľzedmiotowych
olimpiad' za co tll moŻna podziękowaó' Nauka była na poziomie bardzo wysokim, egzaminy
były napisaneptzeznaszychuczniőw również na wysokim poziomie. Wszystkie fo.-y ztym
związane, jakie rząd zalęcił od maľca, zostały na teľenie naszych szkół wprowadzone.
oczywiście zdalna nauka na początku stwarzała problemy, jednakże sukcesywnie jesteśmy
przygotowani już w tym ľoku szkolnym do nalczania zdalnego, Wyposażeni jesteŚmy
w kameľki' w laptopy. Ze skaľbu państwa otľzymaliśmy środki na zakup laptopów dla dzieci,
któľe ich nie miały i laptopy są rozdzielone zgodnie z zapotrzebowaniem złozonym pÍZeZ
dyľektoľów tudzież pÍZez uczniów. Co do spľaw związanych z zattudnieniem nauczycięli' to
wszyscy w zeszłym roku szkolnym pľacowali na pełnych etatach i w tym obszarze nie było
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zawfuowan' Dziękuję radnym za zeszły ľok szkolny, ponieważ udało nam się kilka inwestycji
w skali naszych szkőł zrealizować. Dziękuję nauczycielom i pľacownikom oświaty na teľónĹ
całej gminy.
Dyskusji nađ informacją nie było.
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionej infoľmacji.
Ad. 5. Kolejny punkt poľządku obľad stanowiła infoľmacja z wykonania budzetu gminy
zaI pőłtocze 2020 ľ. - któľa stanowi Załącznik Nľ 4 do protokófu'
Skaľbnik Gminy p. Doľota Jackiewicz odczytała uchwałę Nr I3Ol2020 II Składu
orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 września 2020 ĺ
w spľawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kľasocin zaI pőłrocze
2020 ľ.

II Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach na podstawie art. 13 pkt 4
oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paŹdziernika 1992 ľ. o regionalnych izbach
obrachunkolvych (Dz. U. z 2019 ľ. poz. ŻI37 z pőźn. zm.), po zbad,aniu W dniu
18 wľześnia 2020 ľ. infoľmacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budzetu gminy Kľasocin
Za I pőłrocze 2020 Í.) postanawia zaopiniowaó pozytywnie przedłoŻoną Informację
o pľzebiegu wykonania budżetu Gminy Krasocin zaIpőŁrocze}O2} r.
Dyskusji nad informacją nie było.
Rada Gminy nie wniosła uwag do pľzedstawionej informacji.
Ad. 6. Pľzewodniczący Rady Gminy pľzedstawił:
i) infoľmację o dokonanej przez Przewodniczącego Rady Gminy analizie oświadczeń

majątkowych za 2019 rok złoŻonych pTzez ľadnych Rady Gminy Krasocin w teľminie do
dnia 3I maja2020 r. _ któľa stanowi Załącznik Nr 5 do protokółu]

2) informację o dokonanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włoszczowie ana\izię
oświadczeń majątkowych za 2019 rok złoŻonych pÍzez Wójta Gminy Kľasocin, Z-cę'Wőjta
Gminy Kľasocin, Sekľetarza Gminy Kľasocin, Skarbnika Gminy Kĺasocin, kieľowników
jednostek organizacyjnych gminy Krasocin oraz osób wydających decyzje administľacyjne w
imieniu Wójta Gminy Kľasocin, w terminie do đnia 31 maja2020 r. _ ktára stanowi Załącznik Nr
6 do pľotokófu;

3) informację o dokonanej przez Naczelnika Urzędu Skaľbowego we Włoszczowie analizie
oświadczeń majątkowych za 2019 ľok złoŻonych radnych Rady Gminy Krasocin w terminie
do dnia 31 maja2020 ĺ. - która stanowi Załącznik Nr 7 do pľotokófu;

4) infoľmację o dokonanej pÍzęz Wojewodę Świętokĺzyskiego analizie oświadczeń
majątkowych za 2019 ľok złoŻonych przez Przewodniczącego Rady Gminy Kľasocin oÍaz
Wójta Gminy Krasocin w terminie do dnia 3I maja 2020 r. _ która stanowi Załącznik Nr 8 do
protokófu.

Wójt Gminy p. Iľeneusz Gliściński pľzedstawił infoľmację o đokonanej ptzez Wójta Gminy
analizie oświadczeń majątkowych złoŻonych ptzez Z-cę -Wőjta Gminy Kľasocin, śekľetarza
Gminy Kľasocin, Skarbnika Gminy Kľasocin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy
Kľasocin oraz osób wydających đecyĄe administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kľásocin
w terminie do dnia 3I maja2020 r
Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złoŻone w ustawowym terminie zgodnie
z przepisami. Błędy, które się tam znalazŁy, zostały popľawione. oświadc zęnia te znajdują się
na naszej stľonie BIP Krasocin. Wszystkie osoby spełniły wymóg foľmalny złoŻenia
oświadczeń maj ątkowych.
Dyskusji nad przedstawioną informacją nie było'
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionej informacji.
Ad. 7.1. P. Wójt poinformowaŁ, Że we wszystkich pľojektach uchwał objętych porządkiem
obrad dzisiejszej sesji, wprowadzona zostaje autopopľawka w publikatoľze ustawy

Ż



o samolządzie gminnym, który otľzymuje bľzmienie: ,,(tekst jedn. Dz. IJ. z2020 t. poz.773;
zm.: Dz. U. 22020 r. poz. l37B)".
Następnie p. Wójt uzasadnił pľojekt uchwały w spľawie przyjęcia rezygnacji Pana Jacka
Sienkiewicza z członkostwa w Radzie Społecznej Zespołu opieki Zđľowotnej we
Włoszczowie.
Dyskusji nad pľojektem uchwĄ nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie pľojekt uchwały z autopoprawką.
W głosowaniu imiennym udzíał wzięło 15 ľadnych. oddano głosów: 15 ,,ru;', 0 ,,ptzeciw,,,
0 ,,wstrzymujących się''. W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 1ś głosami
,,za", podjęła uchwałę Nľ XXVII/225/20 w spľawie pľzyjęcia ľezygnacjĺ Pana Jacka
Sienkiewicza z członkostwa w Radzie Społecznej Zespołu opĺeti Zdľowotnej
we Włoszczowie - któľa stanowi Załącznik Nľ 9 do protokółu.
Ad. 7.2. Pľojekt uchwały w spľawie Wznaczenia pľzedstawiciela Gminy Kľasocin do Rady
Społecznej ZespoŁu opieki Zdrowotnej we Włoszczowie omówił Wójť Gminy p. Ireneusz
Gliściński.
Pozytywne opinie do pľojektu pľzedstawili:
- Pľzewodniczący Komisji Regulaminowo - Statutowej, Informacyj ný, Zdrowia, opieki
Społecznej, oŚwiaty i Kultury Iwona Dusza,
- Pľzewodniczący Komisji Planowania i Budzetu Marek Wójcik.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady Gminy popľosił o zgłaszaĺie kandydatur na pľzedstawiciela Gminy
Kĺasocin do Rady Społecznej Zespołuopieki Zdrowotnej we Włoszczówie.
- Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Bukowski zgłosiŁ kandydaturę Pana Ireneusza
Gliścińskiego, Wójta Gminy Kľasocin.
Pan Iľeneusz Gliścińskiwyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatuľ nie zgłoszono.
Pľzewodniczący Rady zgłosił wniosek W sprawie zamknięcia listy kandydatur
na przedstawiciela Gminy Kľasocin do Rady Społecznej Zespołu opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie i poddał wniosek pod głosowanie.
W głosowaniu imiennym nad wnioskiem w spľawie zamknięcia listy kandydatur
na przedstawiciela Gminy Kľasocin do Rady Społecznej Zespołu opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie udział wzięło 15 radnych. oddano głosów 15 ,,Zá", 0 ,,przeciw,;,
0 ,,wstrzymujących się''. W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 1ś głosami
,,za", zaml<nęła listę kandydatur na przedstawicięla Gminy Kĺasocin do Rađy Spđłecznej
Zespołu opieki Zdľowotnej we Włoszczowie.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o przyjęcie kandydatury Pana Iľeneusza Gliścińskiego,
Wójta Gminy Krasocin na przedstawiciela Gminy Kľasocin do Rady Społecznej Zespőłu
opieki Zdľowotnej we Włoszczowie i poddał wniosek pod głosowanie.
W głosowaniu nad wnioskiem o przyjęcie kandydatury Pana Iľeneusza Gliścińskiego, Wójta
Gminy Kľasocin na pľzedstawicięla Gminy Krasocin do Rady Społecznej ZespoIu opión
Zdrowotnej we Włoszczowie udział wzięło 15 ľadnych.-ođdano gĺosów: 15 ,,Zd,,,
0 ,,przeciw'', 0 ,,wstrzymujących się''. W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłosnĺe
przyjęła kandydatuľę Pana Ireneusza Gliścińskiego, Wójta Gminy Kľasocin na
pľzedstawiciela Gminy Kľasocin do Rady Społecznej Zespołu opieki Zdrowotnej we
Włoszczowie.
- wójt Gminy p' Ireneusz Gliściński podziękował za zaufanie i zadeklarował pľacę na rzecz
popľawy służby zđrowia na terenie powiatu.
Pľzewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nľ XXVII ĺ226120 w spľawie wyznaczenia
pľzedstawiciela Gminy Kľasocin do Rady Społecznej Zespołu opieki żdľowotnej
we Włoszczowie - któľa stanowi Załacznik Nr 10 do pľotokółu.
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Ad. 7.3. Projekt uchwały w spľawie zamiaľu wystąpienia Gminy Kľasocin ze Związku Gmin
Ziemi Włoszczowskiej uzasadnił Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński'
Pozytywne opinie do projektu pľzedstawili:
- Pľzewodniczący Komisji Rolnictwa ochĺony Środowiska i ochľony P. Poż. Gľzegoru
Wijas,
- Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Marek Wójcik,
- Pľzewodniczący Komisji Regulaminowo - Statutowej' Informacyj nej, Zďrowia, opieki
Społecznej, oświaty i Kultury Iwona Dusza.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przęwodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopopľawką.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 15 radnych. oddano głosów: 15 ,,ru;', O ,,pľzeciw,,,
0 ,,wstľzymujących się''. W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 1ś głosami
,,za" , podjęła uchwałę Nr XXVII t227l20 w sprawie zamiaľu wystąpienia Gmĺny Kľasocin
ze Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej - któľa stanowi Załącznik Nr l l do protokófu.
Ad, 7.4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spľawie Gminnego Progľamu Pľofilaktyki
i Rozwiązywania Problęmów Alkoholowych i PľzeciwdziaŁania Naľkomanii na 2020 iok
omówił Wójt Gminy p. Ireneusz GliŚciński.
Pozytywne opinie do projektu pľzedstawili:
- Przewodniczący Komisji Regulaminowo - Statutowej, InťormacyjnĄ, Zdrowia' opieki
Społecznej' oświaty i Kultury Iwona Dusza,
- Pľzewođniczący Komisji Planowania i Budżetu Maľek Wójcik.
Dyskusji nad pľojektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką.
W głosowaniu imiennym udział wzięŁo 15 radnych. oddano głosów: 15 ,,ru;', 0 ,,przeciw,,,
0 ,'wstľzymujących się". W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 1ś głosami
,,za", podjęła uchwałę Nľ XXvIIl228l20 zmieniającą uchwałę 

'o .p"a*i. Gminnego
Progľamu Pľofilaktyki i Rozrviązywania Pľoblemów Alkoholowych i Pľzeciwdziałania
Narkomanii na 2020 ľok _ któľa stanowi Załącmik Nr 12 do pľotokófu.

+d..7.5: _Pľoj9kt uchwały w sprawie przyjęcia,,Rapor1u z wykonania Programu ochĺony
Srodowiska dla Gminy Kľasocin na lata ŻOI7-202O z peľspektywą đo roku 2024,
zalata2018-Ż019'' omówił Wójt Gminy p. Iľeneusz Gliściński.
,,Rapoľt z wykonania Programu ochrony Śľodowiska dla Gminy Kľasocin nalata2017-2020
z peľspektywą do ľoku 2024, za lata 2OI8-20I9'' omówił autor ľaportu p. Sebastian
Kulikowski, właścicielfirmy EKo - TEAM.
Za ten okĺes dwóch lat zebrane zostały infoľmacje również od instytucji, tj. od zaĺządcőw
dróg publicznych, administľatorów sieci wodociągowej i kanalizacyjněj. Częsć, infoimacji
pochodzi ze szkőł i dotyczy edukacji ekologicznej, bo taka też jestrealizowana w placówkach
oświatowych. Na podstawie tych informacji sporządzono kľótką analizę. Zawartość, treści
ľapoľtu składa się z najwaŻniejszych rzęczy. Skupiono się w nim na inwestycjach
namacalnych' któľe widaó i po, któľych moŻna stwierdzić jakiś efekt ekologiczny. ŤuĹĺ-ĺ
inwestycjami są m.in. termomodernizaĄe. Dotyczą one zarówno obiektów uĘteczności
publicznej' jak i budynków jednorodzinnych. Te zad'ania dotyczące termomó dernizacji
znajdĄą się w rozdziale ochĺona powietľza i klimatu. W tym zakĺesie ochĺony powietľża
i klimatu wpisałem zađaniaręalizowane m.in. w Szkole Podstawowej w CieŚlach i ôminnym
ośrodku Pomocy Społecznej w Kľasocinie. Zahes obejmował m. in. docieplenie ścian,
wymianę pokľycia dachów, ocieplenie' itd. Te prace termomodernizacyjne wlakiś sposób
ođdziałują pośrednio na jakośó powietľza na teľenie gminy popÍzez iuorr"rĘd,renie tego
paliwa, które miałoby być zuĘte, gdyby nie było wykonanej tej teľmomodernizacji . cĘr
oprőcz ograniczenia zuĘcia energii mamy teŻ ograniczenie emisji tych związkőw
zarlieczyszczęn do powietrza. W ľamach popľawy jakości powíetrza rőwnież realizowane są
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zadania na drogach publicznych. Z informacji zebtanych z tęrenu Państwa Gminy wynika,
Że w latach 2018-2019 było wykonanych 7 inwestycji na drogach gminnych o długości
ok. 5 km. Kuzđa inwestycja była opisana łącznie z kosztami' jakie były przewidywane na
realizację tych zadan Swiętokrzyski Zarząd Dľóg Wojewódzkich w Kielcach na teľenie
gminy ma swoje odcinki' natomiast w tym okľesie nię ľealizował inwestycji dľogowej. Część,
była współfinansowana ptzez śľodki powiatu oraz dotacje gminy Krasocin - dotyózyło to
đrogi 0262T Kľasocin - Czostków. Mamy taką analizę, w jaki sposób inwestycje są
ľealizowane, jeśli chodzi o jakośó powietrza. Są teŻ opisane aspekty takie, jak ochĺona prr"đ
hałasem, przed pľomieniowaniem elektľomagnetycznym. Monitoľing tych dwóch ęlemerrtów
pľowadzi Wojewódzki Inspektor ochĺony Śľodowiska w Kięlcach i na podst. jego badań
opisano ochľonę pľzed promieniowaniem elektromagnetycznym w latach zđls-zotg.
Gdy w popľzednich latach rozmawialiśmy na popľzednich komisjach, Państwo wnosili o to,
żeby punkty pomiarowe promieniowaniabyŁy na teľenie gminy' Takie punkty są w Łopusznie
i we Włoszczowie. Na teľenie gminy Kľasocin, podobnie jak w latach popľzednich, ńie były
prowadzone te badania. organem, który pľowadzi monitoľing tych instalacji jest Staľosta
Włoszczowski, on pľzyjmuje zgŁoszenia instalacji wytwarzających promieniowanie
elektromagnetyczne. Natomiast z informacji 2018-2019 roku na teľenie gminy Staľosta
Włoszczowski takiego zgłoszenia nie przyjý. Jeśli chodzi o gospodaľkę wodno-ściekową,
oprőcz szeregu działan edukacyjnych promujących oszczędnośó wody, oczyszczalnie
ścieków, w latach 2018-2019 na teľenie gminy ztealizowano 4 inwestycje na kwotę ponad
3 mln zł. W wyniku tych inwestycji powstało 4,128 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz l17
przyłączy kanalizacyjnych o długości }km. Zatemcałość sieci kanalizacyjnej wyniosła ponad
6 km. Dodatkowo pociągnięto jeszcze sieó wodociągową o długości 0,57 km. Również
w latach 2018-2019 gmina rcalizowała pľogľam usuwania azbestu, wspólnie z powiatem
włoszczowskim i WFoŚiGW w Kielcach.
Pozytywne opinie do pľojektu przedstawili:
- Pľzewodniczący Komisji Rolnictwa ochľony Śľodowiska i ochrony P. PoŻ. Gĺzegorz
Wijas,
- Pľzewodniczący Komisji Planowania i Budzetu Marek Wójcik.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali:
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegoľz Sitkowski, ze wzglęúlna pľoblemy techniczne
podczas tľansmisji, zadeklarowałprzesŁanie zapytanía do ľapoľtu w weľsji pisemnej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie pľojekt uchwały z autopopľawką.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 15 radnych' oddano głosów: 15 ,,Za", O ,,ptzeQiw",
0 

',wstľzymujących się''. W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami
,,za", podjęła uchwałę Nľ XXVIIĺ229120 w sprawie pľzyjęcia o,Rapoľtu z łvykonanĺa
Progľamu Ochľony Śľodowiska dla Gminy Kľasocin_na|ata2017-2020 z peľspektywą
do ľoku 2024, za |ata 2018-2019'' - któľa stanowi Załącznik Nľ 13 do pľotokółu.
Ad. 7.6. Projekt uchwały w spľawie przyjęcia Rocznego Pľogľamu Współpracy Gminy
Kľasocin z organizacjami Pozaľządowymi oraz podmiotami wymienionymi w aľt. 3 ust. 3
ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na202| ľok omówił Wójt Gminy
p. Ireneusz Gliściński.
organizacje pozarządowe działająnapłaszczyźnie całej gminy, tj. Koła gospodyń wiejskich,
stľuktury kultury, czyli oľkiestry, stowaľzyszenie ,,IŁĄZEM'', zespőŁ taneczny, stiuktury
sportowe, klub spor1owy Bukovia, Strzała Skoľków. Jesteśmy rozpoznawalni na teľenie całej
Polski. Ten pľojekt jest odzwiercieđleniem potrzeb tych wszystkich organizacji
pozarządowych i serdec znie im z tego miej sca dziękuj ę za zaangďzowanie za mljający rok.
Pozytywne opinie do projektu przedstawili:
- Pľzewođniczący Komisji Regulaminowo - Statutowej, Informacyjnej, Zdľowia' opieki
Społecznej, oświaty i Kultury Iwona Dvsza,
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- Pľzewodniczący Komisji Rolnictwa ochľony Środowiska i ochĺony P. Poż. Grzegorz
Wijas,
- Przewodniczący Komisji Planowania i Budzetu Marek Wójcik.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką.
W głosowaniu imiennymuđział wzięło 15 radnych. oddano głosów: 15 ,,za",0 ,,ptzeciw",
0 

''wstľzymujących się''. W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami
,,za", poďjęła uchwałę Nľ xxvll/230l20 w spľawie pľzyjęcia Rocznego Pľogľamu
Współpľacy Gminy Krasocin z organizacjami Pozarząd'owymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poĘtku publicznego
i o wolontariacie na 202l ľok _ któľa stanowi Załącznik Nľ 14 do pľotokółu.
Ad.7.7. Pľojekt uchwały w spľawie okĺeślenia wysokości stawek podatku od Środków
tľansportowychna20ŻI ľok omówiła Skarbnik Gminy p. Doľota Jackiewicz.
Do projektu uchwały wpľowadza się autopoprawkę w $1, w którym zapis w bľzmieniu
,,w 2020 r.'' zastępuje się zapisem w brzmieniu 

''w 202I r.',.
Stawki podatków, jakie będą obowiązywać, na teľenie gminy Kĺasocin w 20Ż0 r., utrzymują
się na poziomie roku2020, pomimo tego Że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów
z dnia 23 lipca 2020 r. w spľawie górnych gľanic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych na ľok Ż02I, góľne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosły o 3,9%o.
Pozytywne opinie do projektu pľzedstawili:
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa ochĺony Śľodowiska i ochrony P. Poż. Grzegorz
Wijas,
- Pľzewodniczący Komisji Planowania i Budzetu Maľek Wójcik.
Dyskusji nad pľojektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie pĺojekt uchwały z autopoprawkami.
W głosowaniu imiennymudział wzięło 15 ľadnych. oddano głosów: 15 ,,Za",0 ,,przecÍw",
0 ,'wstľzymujących się''. W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 1ś głosami
,,za",podjęła uchwałę Nľ XXVIIl23tl20 w spľawie okľeślenia wysokości stawek podatku
od śľodków tľanspoľtowych na 202l ľok - która stanowi Załącznik Nr 15 do protokófu.
Ad. 7.8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej omówiła Skarbnik Gminy
p. Doľota Jackiewicz.
Projekt uchwały okľeŚla udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego
w 2020 r. narealizację zađan:
1) Wpľowadzenie nowej organizacji ruchu na dľodze powiatowej nĺ 0258T w msc. Świdno

poprzęZ wykonanie wyniesionych pľzejŚć dla pieszych'' do kwoty 17 O00 zŁ;
2) Remont pobocza na dľodze powiatowej nĺ 0401T ptzy cmentaÍzľ w msc. oleszno'' đo

kwoty 14 000 zł.
Podjęcie tej uchwały podniesie poziom bezpieczenstwa mieszkańców i użytkowników ruchu
dľogowego.
Pozytywną opinię do pľojektu pľzedstawił Pľzewodniczący Komisji Planowania i Budzetu
Maľek Wójcik.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Pľzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką.
W głosowaniu imiennymudział wzięło 15 ľadnych. oddano głosów: 15 ,,za",0 ,,przeciw",
0 ,,wstľzymujących się''. W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami
,,Za", pođjęła uchwałę Nľ XXVII l232l20 w spľawie udzielenĺa pomocy Íinansowej - która
stanowi Załącznik Nr l6 do pľotokółu.

^d, 
7.9. Pľojekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Kľasocin nalata2020-2030 omówiła Skarbnik Gminy p. Doľota Jackiewicz.
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Pľojekt uchwały w sprawie zmíany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kľasocin
na lata 2020-2030 uwzględnia zmiany, które wywołuje pľojekt uchwały dot. zmian
w budżecie. WPF zamyka się planowanymi dochodami w wysokości 55 572013,26 zł,
planowanymi wydatkami w kwocie 67 I5I 447,39 zł, jak również przychodami w kwocie
12 529 434,13 zł otaz ľozchodami w kwocie 150 000 zł.
Nowym zadaniem, które zostało wprowadzone do przedsięwzięć, na okĺes ľealizacji od ľoku
2020 ďo roku\\22,jest utworzenie publicznego ŻŁobkaw Kĺasocinie.
Pozytywną opinię do pľojektu pľzedstawił Pľzewodniczący Komisji Planowania i Budżetu
Marek Wójcik.
Dyskusji nad pľojektem uchwały nie było.
Pľzewodniczący Rady poddał pod głosowanie pľojekt uchwały z autopopľawką.
W głosowaniu imiennymuďziałwzięło 15 radnych. oddano głosów: 15 ,,Za",0,,pľZeciw'',
0 ,,wstľzymujących się''. W wyniku głosowania Rady Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami
,,za", poďjęła uchwałę Nľ xXvII/233l20 w sprawie zmiany Wĺelotetniej Pľognory
Finansowej Gminy Krasocin na lata 2a20-2030 - która stanowi Załącznik Nľ l7 do protokółu'
Ad.7.10. Pľojekt uchwały w sprawie zmianw budzecie gminy na2020 r. omówiła Skaľbnik
Gminy p. Doľota Jackiewicz.
Pľojekt uchwały obejmuje zmiany zarőwno po stľonie dochodów jak i wydatków budżetu.
Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 299 737,23 zł zgoďnie z załącznikiem Nľ 1.
Plan wydatków budżetu' zgodnie z załącznikiem Nľ 2, zostaje zwiększony o I 544 987 ,7Ż zŁ.
W załączniku Nľ 3 dot. limitu wydatków na wieloletnie pľzedsięwzięcia wprowadzone
zostało nowe przedsięwzięcie ,,utwotzenie publicznego żł'obkaw miejscowości Kľasocin''.
W załączniku Nr 4 prrychodów i rozchodów zostały uwzględnione wolne środki iako
nadvĺyŻka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budzetu gminy wynikających z
rozliczen kredytów i poĄczek z lat ubiegłych, jak rőwnieŻ zostały wpľowadzone
niewykoľzystane środki pieniężne na ľachunku bieżącym budzetu, wynikaj ące Z rozliczen
dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczegőlnymi zasadami
wykonywania budżetu, okľeślonymi w odľębnych ustawach.
PozyĘwną opinię đo projektu pľzedstawił Pľzewodniczący Komisji Planowania i Budżetu
Marek Wójcik.
Dyskusji nad pľojektem uchwały nie było.
Pľzewodniczący Rady poddał pod głosowanie pľojekt uchwały z autopopľawką.
W głosowaniu imiennymudziałwzięło 15 radnych. oddano głosów: 15 ,,za", O ,,pÍzeciw",
0 ,,wstľzymujących się''. W wyniku głosowania Rady Gminy jednogłośnie, tj. 15 głosami
,,za", podjęła uchwałę Nľ XXVII l234l20 w spľawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. -
która stanowi Zalącznik Nr l8 do pľotokółu.
Ad. 8. Wolnych wniosków nie było.
Ad. 9. Przewodniczący Rady pľzypomniał ľadnym, ktőrzy w uľzędzie skarbowym poprawiali
oŚwiadczenia majątkowe' o konieczności naniesienia tych samych popľawek w swoich
oświadczeniach złoŻonych w uľzędzie, Żeby nie było w tym zakľesie ľozbieżności.
Ad. 10. Wobec .uqĺczerpania pľzyjętego porządku obľad, Pľzewodniazący Rady Gminy
o godz.II'42 zamknął obrady XXVII. sesji Rady Gminy Kľasocin.
Sporządzony wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych podczas sesji Rady Gminy
Kľasocin _ stanowi Załącznik Nr l9 do protokółu.

Na tym pľotokół zakonczono.
Protokolant:

Podinspektoľ ds. obsługi Rady Gminy,

Janik

obľadom

Rady
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