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P r o t o k ó ł   Nr XX/2017 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 15 lutego 2017r.  

w świetlicy OSP w Bliżynie. 

 

W obradach sesji uczestniczyli: 

1/ Anna Leżańska - Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego 

2/ Marek Czyż – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam. 

3/ Mieczysław Bąk – Radny Powiatu Skarżyskiego 

4/ Krzysztof Leśniewski – Kierownik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 

    Policji w Skarżysku-Kam. 

5/ Emil Sadza – dzielnicowy  

6/ Roman Białek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam. 

7/ Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

8/ Barbara Stachera – Sekretarz Gminy Bliżyn 

9/ Alina Wójcik – Skarbnik Gminy Bliżyn 

10/ Beata Ozan – Zastępca Skarbnika Gminy 

11/ Sławomir Długosz – Radca Prawny UG 

12/ Anna Kowalik – obsługa Rady 

13/ Józef Nowak – Dyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie 

14/ Sylwester Koziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie 

15/ Mirosław Owczarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrowążku 

16/ Katarzyna Skarus – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie 

17/ Jacenty Kita – Redaktor Naczelny Samorządowego Informatora Gminy 

      Bliżyn 

18/ Zbigniew Biber – Tygodnik Skarżyski 

19/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności  

20/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Zatwierdzony porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady. 

3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał 

    podjętych na ostatniej sesji. 

4. Wystąpienia zaproszonych gości. 

5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi. 

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku 

      publicznego na terenie gminy za 2016 rok: 

 a/ wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kam., 

 b/ wystąpienie Wójta Gminy, 

 c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych, 

 d/ dyskusja, 

 e/ przyjęcie informacji. 

7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2016 rok: 
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 a/ wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam., 

 b/ wystąpienie Wójta Gminy, 

 c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych, 

 d/ dyskusja, 

 e/ przyjęcie informacji. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

    a/ projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego 

        ustroju szkolnego, 

    b/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

          przestrzennego miejscowości Sołtyków oraz części miejscowości Pięty,  

          w obrębie ewidencyjnym Płaczków, na obszarze gminy Bliżyn, 

    c/ uchwalenia zmiany Nr 1 części zmiany miejscowego planu 

         zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze gminy Bliżyn, 

    d/ uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

         terenu złoża „Wołów” w miejscowości Wołów, na terenie gminy Bliżyn, 

    e/ zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie, 

    f/ zmieniająca uchwałę Nr XVIII/122/2016 w sprawie uchwalenia rocznego 

        programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi oraz 

        innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

        2017, 

    g/ udzielenia pomocy finansowej, 

    h/ odwołania skarbnika gminy, 

    i/ powołania skarbnika gminy, 

    j/ przyjęcia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz Komisji na 2017 rok. 

9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

  poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

  przez Gminę Bliżyn za rok 2016. 

10. Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2016 rok. 

11. Informacje, komunikaty i oświadczenia. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przebieg obrad sesji: 

Ad. 1 

Dwudziestą w kadencji sesję Rady Gminy Bliżyn otworzył i poprowadził 

Tadeusz Łyjak – Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn.  

Po przywitaniu wszystkich obecnych Przewodniczący Rady poinformował 

zebranych, że w obradach sesji uczestniczy 14 radnych na ustawowy skład Rady 

15 radnych, w związku z czym uchwały podejmowane na sesji są prawomocne.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt porządku obrad sesji, do 

którego nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli porządek obrad sesji. 
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Ad. 2 

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z obrad XIX sesji Rady Gminy Bliżyn, 

która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. przyjmując go jednogłośnie /14 głosów 

za/. 

Ad. 3 

Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn przedstawił informację o swojej pracy 

między sesjami oraz informację o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji 

/informacje w załączeniu/. 

Ad. 4 

Wystąpienia zaproszonych gości: 

Stanisław Bernatek – sołtys sołectwa Jastrzębia w imieniu mieszkańców zapytał 

kiedy na Jastrzębi będzie oświetlenie uliczne i remont drogi. 

Wiesław Borowiec zwrócił się z apelem do Wójta i Rady o przyspieszenie prac 

nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie dotyczącym jego działki na Jastrzębi. Złożył wniosek 

w tej sprawie ale proces legislacyjny może spowodować, że wniosek ten zostanie 

dopiero rozpatrzony w 2020 roku. Chodzi o budowę farmy fotowoltaicznej, która 

zwróciła by się gminie w podatku nie mówiąc o korzyściach płynących  

z bezpieczeństwa energetycznego. Poinformował również, że w ostatnich dniach 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska uchwalił program pomocowy dla 

gmin i możliwość 60% dofinansowania.  

Odpowiedzi na powyższe zapytania udzielił Wójt. W zakresie pytania sołtysa 

Jastrzębi dotyczącego oświetlenia ulicznego Wójt wyjaśnił, że w ubiegłym roku 

gmina uzyskała możliwość projektowania tego terenu a inne projekty 

oświetleniowe również oczekują na realizację natomiast droga zarówno 

powiatowa jak i gminna są w dobrym stanie technicznym. Odnośnie wypowiedzi 

Wiesława Borowca chodzi o złożone w gminie dwa wnioski od mieszkańców, 

którzy na terenach łąkowych chcieliby wybudować instalacje fotowoltaiczne. 

Jednakże około 1,5 roku temu wprowadzono zapis ustawowy warunkujący 

wykonanie instalacji powyżej 0,5 megawata umieszczeniem w planie 

zagospodarowania przestrzennego. Dlatego takie instalacje można wybudować 

łatwiej tam gdzie nie ma planu. Drugim tematem którym Wójt chciał się podzielić 

to sprawa wypowiedzenia przez PGE Dystrybucja dotychczasowych umów 

regulujących zasady konserwacji oświetlenia ulicznego. Jeżeli gmina w ciągu 

trzech miesięcy nie podpisze umowy to nie będzie mogła nawet wymienić 

żarówki na słupie. Zaproponowane przez spółkę warunki umów generowałyby 

duże koszty dla gminy. Ponadto gmina jest zobowiązana do przeprowadzenia 

przetargu na konserwację oświetlenia. Wójt dodał, że duża część słupów 

energetycznych została wybudowana na terenach gminy, powiatu i energetyka nie 

płaci za ich dzierżawę. Energetyka jedynie płaci opłaty za nowe słupy. Kiedyś to 

gmina budowała sieci i nieodpłatnie je przekazała na rzecz spółki a teraz ma od 

tych słupów płacić. Dlatego Wójt jest umówiony z prezesem PGE w celu 

wypracowania nowych warunków porozumienia. Wójt odniósł się także do 
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kwestii OZE /odnawialnych źródeł energii/. Na przełomie maja i czerwca zostanie 

ogłoszony nabór wniosków na panele fotowoltaiczne. W naszym województwie 

na ten cel zarezerwowana jest kwota około 37 mln zł stąd szanse dofinansowania 

może uzyskać około 8-10 wnioskodawców /gmin lub ich związków/. 

Podstawowym warunkiem do złożenia wniosku jest zużywanie co najmniej  

0,5 megawata energii stąd wniosek musiałby obejmować około 200 budynków 

mieszkalnych. Zebranie takiej ilości chętnych w jednej gminie mogłoby stanowić 

problem dlatego proponuje się złożenie jednego wniosku przez 4 gminy z terenu 

powiatu choć do końca nie wiadomo czy będzie to możliwe. Koszt instalacji 

fotowoltaicznej dla jednego budynku wynosi około 17tys.zł przy czym 

dofinansowanie w naszym województwie stanowiłoby 60%, w innych 

województwach sięga nawet 85%. Pozostała kwotę musieliby wpłacić 

mieszkańcy. Przy 60% dofinansowaniu inwestycja powinna się zwrócić po 

czterech latach natomiast przy 85% już po roku. Do tego zainteresowani 

musieliby pokryć we własnym zakresie koszt audytu energetycznego, który 

wynosiłby około 100-140zł. Odnosząc się do wypowiedzi Wiesława Borowca 

Wójt proponowałby zakup działki rolnej w Odrowążku, Sorbinie tam gdzie nie 

ma planu zagospodarowania przestrzennego i uzyskać stosowne pozwolenia co 

może potrwać około pół roku. 

Ad. 5 

Aleksandra Milanowska – przekazała prośbę mieszkańców sołectw: Brześcia, 

Bugaja, Wołowa, Zagórza o obsługę przez pocztę Bliżyn a nie Bór. Mieszkańcy 

narzekają na utrudnienia w odbiorze przesyłek a Sołtys Zagórza jest przykładem 

że przesyłki nie docierają do adresata ponieważ nie otrzymuje zawiadomień  

o sesji Rady. Ponadto radna podziękowała za odśnieżanie firmie obsługującej 

naszą gminę. 

Wiesław Gregiel podziękował Wójtowi i pracownikom Urzędu za usuwanie 

awarii kanalizacji w Wojtyniowie i przy tej okazji zwrócił się do Redaktora 

Samorządowego Informatora Gminy oraz Tygodnika Skarżyskiego  

o umieszczenie apelu skierowanego do mieszkańców korzystających z kanalizacji 

o nie wrzucanie popiołu, resztek węgla, butelek plastikowych, worków po 

ziemniakach itp. do sieci kanalizacyjnej bo ostatnio takie przypadki miały miejsce 

w Wojtyniowie.   

Krzysztof Jurek prosił o: 

- naprawę wyrwy w asfalcie koło Kościółka św. Zofii po zaistniałym tam pożarze 

samochodu, 

- wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przesunięcie 

przejścia dla pieszych na ul. Staszica, które jest zbyt blisko drogi krajowej, tak by 

samochód skręcający w tą ulicę mógł w całości bezpiecznie się zmieścić 

zatrzymując się przed przejściem dla pieszych, co obecnie nie jest zapewnione, 

- zamontowanie bariery sprężystej na zakręcie za mostem w Henrykowie. 

Jarosław Bednarz – prosił o usunięcie zakrzaczenia przy drodze powiatowej  

w Kucębowie Dolnym na odcinku przy którym w obecnej chwili jest budowane 
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oświetlenie uliczne. Ponadto radny uważa, że jeżeli w Wołowie dla jednego 

podmiotu, który będzie robił biznes opracowuje się zmianę planu to dlaczego tego 

nie można uczynić dla mieszkańców Jastrzębi, którzy o to proszą. 

Tomasz Durlik – w związku z nadchodzącą reformą oświatową radny zapytał  

o możliwości zatrudnienia części nauczycieli Gimnazjum w Bliżynie  

w powiatowych placówkach oświatowych. 

Radosław Bułka prosił o wyjaśnienie dlaczego znak informujący początek strefy 

zabudowanej, który na prośbę radnego został przesunięty przed pierwsze 

zabudowania w Ubyszowie, został z powrotem przywrócony w stare miejsce.  

Radny poruszył również temat działań policji, która jest wyjątkowym gościem na 

terenie gminy Bliżyn. Zwrócił uwagę na niektóre praktyki policjantów uciążliwe 

dla mieszkańców. Policja nie stosuje pouczeń tylko od razu karze mandatami za 

brak elementów odblaskowych, gaśnicy czy też przejścia w miejscach 

niedozwolonych. Radny uważa, że praca w policji to jest służba a nie karanie 

tylko mandatami co niejednokrotnie jest krzywdzące dla ludzi.  

Monika Gruszczyńska nawiązując do reformy oświaty prosiła o rozważenie 

możliwości pozyskania środków zewnętrznych na zorganizowanie pracowni 

fizycznych i chemicznych w szkołach podstawowych, bo takie możliwości 

istnieją. 

Monika Sokołowska poruszyła temat wydawania żywności, owoców, warzyw na 

terenie gminy apelując przy tym do tych, co korzystają z pomocy o nie nasyłanie 

policji, dziennikarzy tylko poczekanie spokojnie na swoją kolejkę. Prosiła 

sołtysów o przekazanie takiej informacji mieszkańcom, by nie utrudniali pracy 

społecznej wielu zaangażowanych osób. Czasami zdarzają się opóźnienia  

w dotarciu transportu a te powodują wiele nieprzyjemnych komentarzy. 

Wyjaśnień w zakresie spraw skierowanych do powiatu udzieliła Anna Leżańska. 

Powiat wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie 

zgłoszonych wniosków jak również chodnika w Płaczkowie. Odnośnie montażu 

bariery sprężystej za mostem w Henrykowie po stronie wjazdu w kierunku zalewu 

nie ma możliwości jej zainstalowania ze względu na brak miejsca. Krzewy  

w Kucębowie zostaną wycięte. Temat zatrudniania naszych nauczycieli  

w placówkach powiatowych oświatowych zostanie przekazany Pani Katarzynie 

Bilskiej, która zajmuje się tą tematyką w powiecie. Dzięki pozyskaniu środków 

unijnych powstanie Dom Pomocy Społecznej, w którym powstaną nowe miejsca 

pracy. Znak w Ubyszowie został przesunięty na wniosek policji. Dodała, że 

reorganizacji ruchu najczęściej dokonywano na wniosek mieszkańców dlatego 

rozezna ten temat. 

Radosław Bułka dodał, że nie zamierza walczyć z policją, bo nie jest przeciwko 

zachowaniu bezpieczeństwa tylko apelował o właściwe podejście do każdego 

tematu. W zakresie zakładania elementów odblaskowych po wejściu tych 

przepisów może lepszym rozwiązaniem byłoby podanie takich informacji przez 

policję na zebraniach wiejskich. 
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Anna Leżańska wyjaśniła, że policja nie zawsze jest powiadamiana o zebraniach 

wiejskich. Poinformowała także sołtysa z Rędocina że przepust zawalony przez 

nadleśnictwo zostanie naprawiony. 

Na zapytania dotyczące spraw gminy odpowiedzi udzielił Wójt informując, że 

gmina wystąpi o obsługę przez Pocztę Bliżyn mieszkańców Brześcia, Zagórza, 

Wołowa i Bugaja. Odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego zmieniły 

się przepisy w 2006 bądź w 2007 roku kiedy to stare plany straciły moc  

i rozpoczęto opracowywanie nowych. Jednakże w tych przepisach ciągle 

zachodzą zmiany zobowiązujące gminy do ich stosowania. W przypadku Wołowa 

ustawa nakazuje gminie zmianę planu jeżeli zostanie stwierdzone złoże. Jest na 

to dwa lata, a jeżeli gmina tego nie wykona realizuje to Wojewoda i obciąża 

wówczas kosztami gminę. Odnosząc się do zapytania w sprawie zmiany planu  

i studium w Jastrzębi realizacja może potrwać łącznie 4 lata co wyeliminuje już 

uzyskanie środków na instalacje fotowoltaiczne. Wiele przepisów jest 

kontrowersyjnych jak i te które mówią o możliwości nabycia działek rolnych 

powyżej 3tys.m2 tylko przez rolników. W przyszłym tygodniu zostanie 

zorganizowana debata oświatowa z udziałem dyrektorów, sołtysów, radnych, 

rodziców na temat reformy oświatowej. Sprawa zatrudnienia nauczycieli też 

będzie jej przedmiotem. Pracownie fizyczne i chemiczne mają być tworzone od 

września w szkołach i na te cele gmina ma dostać większą subwencję choć na tym 

etapie subwencja uległa zmniejszeniu. Jeżeli będzie możliwość pozyskania 

środków to będą złożone wnioski ale najprawdopodobniej będzie się to wiązać  

z potrzebą zapewnienia przez gminę wkładu własnego. Odnosząc się do 

wypowiedzi Moniki Sokołowskiej Wójt czuje się trochę nie komfortowo bo 

namówił radną do podjęcia tej pracy społecznej. Zachowania ludzi pozostawiają 

naprawdę wiele do życzenia. Wójt podziękował zaangażowanym w tą działalność 

za pracę, cierpliwość i wyrozumiałość. 

Janusz Okła apelował o zmianę regulaminu zimowego utrzymania dróg  

i posypywanie w całości dróg powiatowych na terenie gminy. W tym temacie 

powinny pojawić się konkretne zmiany a nie podziękowania które skierowała 

Aleksandra Milanowska w imieniu całej rady.  

Radosław Bułka prosił o zmianę terminu odbioru śmieci w Ubyszowie na 

pierwszy poniedziałek miesiąca tak jak obowiązywało do tej pory, do czego 

przyzwyczaili się mieszkańcy. 

Wójt odnosząc się do odbioru śmieci wyjaśnił, że mamy nowego wykonawcę  

a ustalony grafik jest dość przejrzysty, dostępny i powinniśmy się do niego 

dostosować. Uwzględnienie sugestii radnych o posypywaniu dróg powiatowych 

i gminnych w całości związane jest z dużymi kosztami sięgającymi nawet 1 mln 

zł na co gminę ani powiat nie będzie stać. 

Janusz Okła prosił aby rozważyć to w stosunku do czterech dróg powiatowych, 

na których podczas tej zimy była jedna ślizgawka. 
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Ad. 6 

Informację w zakresie stanu bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku 

publicznego na terenie gminy Bliżyn przedstawił Emil Sadza – dzielnicowy. 

Przedstawione dane za rok 2016 porównał do lat poprzednich /informacja  

w załączeniu/. Stwierdził, że w 2016 roku na terenie gminy Bliżyn doszło do 

trzech wypadków śmiertelnych dlatego działania policji nakierowane są na 

zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Z tym wiążą się częste patrole policji na 

drogach. Niejednokrotnie sami mieszkańcy kierują słowa podziękowania że stoi 

radiowóz policji, bo kierowcy zwalniają, bo można bezpiecznie przejść przez 

ulicę na drugą stronę, bo mieszkańcy czują się bezpieczniej. Emil Sadza 

podziękował Wójtowi i Radzie za ufundowanie elementów odblaskowych dla 

dzieci, za wsparcie finansowe przy zakupie radiowozu dla policji.  

Wójt nawiązując do działań policji stwierdził, że kierowane uwagi dotyczą nie 

dzielnicowych ale drogówki a w szczególności nieoznakowanych radiowozów 

które czasem same stwarzają zagrożenie na drodze gwałtownie zawracając w celu 

pościgu za kierowcą jadącym z przeciwka przekraczającym prędkość często 

nieznacznie. W Górkach zdarzyła się sytuacja ukarania trojga ludzi mandatami po 

50zł, którzy wysiedli z busa i chcieli przejść do swojego domu na drugą stronę. 

Byli widoczni bo na tym odcinku droga jest dobrze oświetlona. Takie działania 

powodują utratę zaufania do policji. Patrole powinny być ale nie zachowywać się 

w ten sposób. 

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych 

przedstawiła Halina Fidor – Przewodnicząca Komisji. Komisja analizując 

przedłożoną informację w zakresie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu  

i porządku publicznego na terenie gminy za 2016 rok stwierdza, że w porównaniu 

do roku 2015 nastąpił wzrost liczby przestępstw ale jednocześnie wzrost ich 

wykrywalności. Na uwagę zasługują prowadzone działania profilaktyczne na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, parafiach, wśród 

seniorów a także współpraca z powiatowymi i gminnymi instytucjami. 

W dalszym ciągu Komisja prosi o zwiększenie liczby dzielnicowych w związku 

z rozległym terenem gminy i dużym obszarem patrolowania. W trosce  

o bezpieczeństwo mieszkańców okolicy skrzyżowania drogi krajowej  

z ul.Langiewicza w Bliżynie Komisja zwraca się ponownie o podjęcie 

stosownych działań zapobiegających niebezpiecznym zdarzeniom. Szczególne 

niebezpieczeństwo stanowi strefa nieoświetlona jezdni. Podobna sytuacja 

niebezpieczna występuje na granicy gminy Bliżyn ze Skarżyskiem  

w miejscowości Bugaj przy przejeździe kolejowym. Chodzi w szczególności  

o brak oświetlenia oraz brak odblasków na barierach energochłonnych. 

Komisja przyjmuje informację o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu  

i porządku publicznego na terenie gminy za 2016 rok łącznie z powyższymi 

spostrzeżeniami /4 głosy za/. 
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Dyskusja 

Wiesław Gregiel zapytał, czy nasze służby kryminalne mają sygnały dotyczące 

sprzedaży dopalaczy na terenie gminy. Dochodzą takie sygnały, że pod szkołę 

podjeżdżają samochody i sprzedawane są dopalacze. 

Radosław Bułka uważa, że nieoznakowane radiowozy są nakierowane na 

zarabianie pieniędzy i stąd mają za zadanie ukarać jak największą liczbę osób 

mandatami. Radny jest za bezpieczeństwem i patrolami ale zachowany powinien 

być przy tym zdrowy rozsądek. 

Jarosław Bednarz uważa, że jeżeli wchodzą jakieś nowe przepisy to pierwsze 

oznaki ich niestosowania powinny kończyć się pouczeniami a nie wysokimi 

mandatami. Radny apelował o rozważenie podniesienia prędkości na drodze 

krajowej w Brześciu do Bugaja. Ograniczenie prędkości do 50km/h na tym 

odcinku powoduje korki, co na drodze krajowej hamuje ruch i płynność jazdy. 

Jacek Krzepkowski przyznał rację przedmówcy i poinformował, że prowadzone 

były rozmowy z Zarządem Dróg Krajowych o podniesieniu prędkości na tym 

odcinku drogi. Nie powinno stwarzać to zagrożenia na drodze ponieważ chodnik 

bezpośrednio nie przylega do ulicy a poprawiłoby to płynność ruchu. Taka sama 

sytuacja dotyczy odcinka drogi Gilów-Górki.  

Aleksandra Milanowska prosiła o dalszą przychylność policji w stosunku do 

mieszkańców jeżdżących chodnikiem rowerami na odcinku Bliżyn-Bugaj. Prosiła 

także o ustawienie znaku uwaga na zwierzynę leśną pomiędzy Brześciem  

a Bugajem przy skrzyżowaniu na Stary Gostków. 

Wójt wyjaśnił, że zwiększenie prędkości na odcinku drogi krajowej Bliżyn-

Brzeście było uzgodnione z właściwymi organami ale już po tygodniu zgłosiła się 

delegacja mieszkańców z Brześcia, która nie zgadzała się na takie rozwiązania. 

Umieszczenie znaku zwierzęta leśne może spowodować w razie wypadku nie 

otrzymanie odszkodowania. Wójt prosił policję o podtrzymanie dotychczasowej 

praktyki o nie karaniu rowerzystów jeżdżących chodnikami. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli informacje o stanie bezpieczeństwa, 

ładu i porządku publicznego na terenie gminy Bliżyn za 2016 rok. 

Ad. 7 

Informację o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2016 rok przedstawił 

Roman Białek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam. 

/informacja w załączeniu/. Dyrektor w swoim wystąpieniu stwierdził, że 

bezrobocie w skali powiatu udało się obniżyć o 800 osób. Urząd w roku bieżącym 

otrzymał dużo więcej środków niż w latach ubiegłych na aktywizację zawodową 

ale częstym problemem jest brak chęci podjęcia pracy przez samych 

bezrobotnych. Dyrektor podziękował Wójtowi za współpracę, za pomoc  

w organizacji spotkania z pracodawcami, radnymi, sołtysami bo tylko w ten 

sposób można reagować na lokalne potrzeby. 

Wójt dodał, że obecnie zauważalny jest wysoki spadek bezrobocia ale to nie jest 

adekwatne do rzeczywistości. Połowa osób długotrwale bezrobotnych nie chce 

pracować i tych osób nie da się przywrócić na rynek pracy. Tak naprawdę forma 
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staży to nic innego jak pomoc społeczna ponieważ nie przekłada się na dalsze 

zatrudnienie. Po odbyciu staży około 80% osób wraca jako osoby dalej 

bezrobotne. Wójt opowiada się za spotkaniami promocyjnymi jakie miało miejsce 

ostatnio. Wzięli w nim udział oprócz pracodawców radni, sołtysi bo dzięki nim 

następuje przepływ informacji do ludzi i to należy dalej stosować.  

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych 

przedstawiła Halina Fidor– Przewodnicząca Komisji. Komisja analizując 

informację o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2016 rok stwierdza, że 

w dalszym ciągu utrzymuje się wysoki stan bezrobocia – 794 osoby, co stanowi 

16% w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w powiecie. Największe bezrobocie 

widoczne jest w wieku produkcyjnym w przedziale od 25 do 54 roku życia wśród 

osób z zawodowym wykształceniem. Komisję niepokoi fakt, że wśród przyczyn 

wyrejestrowania osób bezrobotnych największą liczbę stanowią osoby nie 

potwierdzające gotowości do pracy oraz dobrowolnie rezygnujące ze statusu 

bezrobotnego. 

Komisja przyjęła informację o stanie bezrobocia za 2016 rok /4 głosy za/. 

Dyskusja 

Krzysztof Jurek zapytał, czy w 170 osobach, które nie potwierdziły gotowości 

do pracy są osoby które spóźniły się z podpisem. 

Roman Białek wyjaśnił, że to są również te osoby. Jednakże Urząd Pracy nigdy 

nie wyrejestrowuje osoby bez przedstawienia oferty pracy, wysłuchania 

bezrobotnego co do jego oczekiwań, bez usprawiedliwienia nieobecności.  

Z bezrobotnym nawiązywany jest kontakt telefoniczny, mailowy i jeżeli to nie 

odnosi skutku dopiero wtedy wysyła się wezwanie. Nie stawienie się powoduje 

wyrejestrowanie bezrobotnego. Jest wiele programów, ofert z których może 

bezrobotny skorzystać. Jednakże w 70% kwalifikacje zawodowe bezrobotnych 

nie odpowiadają pracodawcom ale Urząd Pracy dla każdego poszukującego pracy 

ma coś do zaoferowania. 

Monika Gruszczyńska zapytała o pomoc dla osób powyżej 50 roku życia, 

którym trudno odnaleźć się na rynku pracy. Nawiązała także to wspomnianego 

kontaktu telefonicznego z bezrobotnym, który odbierany jest jako tłumaczenie się 

przed biurem pracy. Radna uważa, że na osobę bezrobotną należy spojrzeć 

kompleksowo, nie tylko to co ma do zaoferowania biuro pracy ale również 

przekazać informacje odnośnie skorzystania z innych programów prowadzonych 

przez organizacje czy stowarzyszenia, np. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania 

Przedsiębiorczości czy Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa.  

Roman Białek wyjaśnił, że aby nie narażać bezrobotnego na koszty dojazdu do 

biura pracy utrzymuje się z nim kontakt telefoniczny w celu ustalenia postępów  

w poszukiwaniu pracy. Dyrektor poinformował, że doradcy klienta szeroko 

informują bezrobotnego o możliwościach skorzystania z ofert pracy, szkoleń, 

kursów, wysłuchują ich oczekiwań ale bez motywacji i zaangażowania 

bezrobotnego urząd pracy nie ma możliwości pomocy. 
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Radosław Bułka uważa, że oferty pracy z najniższym wynagrodzeniem 

kierowane do wykształconych fachowców są nie do przyjęcia a odmowa skutkuje 

wyrejestrowaniem bezrobotnego.  

Roman Białek wyjaśnił, że Urząd Pracy zachował się prawidłowo bo oferta 

najprawdopodobniej spełniała określone standardy. 

Tadeusz Łyjak podziękował dyrektorowi za spotkania z przedsiębiorcami, za 

przychylność w stosunku do naszej gminy pod kątem staży, prac 

interwencyjnych. 

Podsumowaniem powyższej dyskusji było jednogłośne /14 głosów za/ przyjęcie 

informacji o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2016 rok. 

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektów uchwał Przewodniczący Rady 

zaproponował odstąpienie od odczytywania uzasadnień i załączników do 

projektów uchwał. 

Wniosek powyższy został jednogłośnie przyjęty /14 głosów za/. 

Ad. 8  

a/ 

Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego odczytała Barbara Stachera – 

Sekretarz Gminy. 
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja 

Halina Fidor poinformowała, że Komisja Oświaty dyskutowała na temat 

zatrudnienia nauczycieli, funkcjonowania oświaty a w szczególności gimnazjum 

w nowym ustroju szkolnym. Dodała, że jest jeszcze wiele niewiadomych jak to  

w rzeczywistości będzie wyglądać. 

Przy 13 głosach za i 1 wstrzymującym się radni podjęli Uchwałę  

Nr XX/143/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 

b/ 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sołtyków oraz części 

miejscowości Pięty, w obrębie ewidencyjnym Płaczków, na obszarze gminy 

Bliżyn odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że trzy Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały natomiast Komisja Oświaty, Kultury, Spraw 

Społecznych i Socjalnych pozostawiła stanowisko komisji merytorycznej. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przy 13 głosach za i 1 wstrzymującym się radni podjęli Uchwałę  

Nr XX/144/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sołtyków oraz części 

miejscowości Pięty, w obrębie ewidencyjnym Płaczków, na obszarze gminy 

Bliżyn. 
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c/ 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ odstąpili od odczytania projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 części zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze gminy Bliżyn, który 

jest dość obszernym materiałem a który otrzymali wszyscy radni. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały i zapoznały się z mapą. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XX/145/2017 w sprawie 

uchwalenia zmiany Nr 1 części zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze gminy Bliżyn. 

d/ 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ odstąpili od odczytania projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu złoża „Wołów” w miejscowości Wołów, na terenie gminy Bliżyn również 

z powodu obszernego materiału, który radni otrzymali. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały i zapoznały się z mapą. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przy 13 głosach za i 1 wstrzymującym się radni podjęli Uchwałę  

Nr XX/146/2017 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoża „Wołów” w miejscowości 

Wołów, na terenie gminy Bliżyn. 

e/ 

Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury  

w Bliżynie odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XX/147/2017 w sprawie 

zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie. 

f/ 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/122/2016 w sprawie uchwalenia 

rocznego programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2017 odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. W trakcie odczytywania 

projektu uchwały Sekretarz zauważyła błąd w podstawie prawnej polegający na 

niewłaściwie przywołanym art.41 ust.1 i art.42 ustawy o samorządzie gminnym. 

Wyjaśniła dalej, że przygotowany projekt uchwały wynika z zakwestionowania 

przez Wojewodę zapisów dotyczących uznania uchwały Nr XVIII/122/2016 za 

przepis prawa miejscowego jak również braku w uchwale wysokości środków na 

realizację programu. Stąd też pozostawienie w podstawie prawnej art.41 ust.1  
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i art.42, które dotyczą aktów prawa miejscowego byłoby niezgodne ze zmianami, 

które się proponuje w projekcie uchwały. 

Wójt zgłosił wniosek o wykreślenie w podstawie prawnej art.41 ust.1 i art.42 

przywołanej ustawy o samorządzie gminnym. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 9 stycznia 2017r. od Wojewody 

Świętokrzyskiego wpłynął wytyk dotyczący uchwały Nr XVIII/122/2016 Rady 

Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016r., z którym radni zostali zapoznani na 

posiedzeniach Komisji. Poinformował również, że wszystkie Komisje Rady 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały jedynie Komisja Oświaty wniosła  

o uzupełnienie zapisu paragrafu 3 o zwrot „w życie” w związku z czym jego 

brzmienie byłoby następujące: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania: 

1/ poprawki Komisji Oświaty: 

Za uzupełnieniem zapisu paragrafu 3 o zwrot „w życie” w związku z czym jego 

brzmienie byłoby następujące: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

radni opowiedzieli się jednogłośnie /14 głosów za/. 

2/ poprawki Wójta: 

Za wykreśleniem w podstawie prawnej „art.41 ust.1 i art.42” przywołanej ustawy 

o samorządzie gminnym radni również opowiedzieli się jednogłośnie /14 głosów 

za/. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XX/148/2017 

zmieniającą uchwałę Nr XVIII/122/2016 w sprawie uchwalenia rocznego 

programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2017 łącznie z przyjętymi poprawkami. 

g/ 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej odczytała Barbara 

Stachera – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XX/149/2017 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej. 

h/ 

Wniosek oraz projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie odwołania 

skarbnika gminy odczytał Mariusz Walachnia – Wójt Gminy. Dodał, że Pani 

Skarbnik już ponad rok temu chciała odejść na odpoczynek emerytalny ale wtedy 

na jego prośbę kontynuowała dalej pracę. Obecnie na to stanowisko udało się 

namówić Panią Beatę Ozan, która nabyła wiedzę fachową i merytoryczną 

pracując z Panią Skarbnik. Podsumowując Wójt podziękował Pani Skarbnik za 

lata pracy, za to że wiele nauczył się od niej pracując w samorządzie. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. Przekazał również Pani Skarbnik słowa 

podziękowania za długoletnią pracę: 44 lata a na stanowisku skarbnika 37. Dodał, 

że jako naczelnik gminy w latach 1982-1990 miał zaszczyt pracować z Panią 

Skarbnik, która zawsze była skrupulatna i finanse trzymała w ryzach.  

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XX/150/2017 w sprawie 

odwołania skarbnika gminy. 

Słowa podziękowania Pani Skarbnik otrzymała także od radnych oraz sołtysów. 

Alina Wójcik podziękowała wszystkim, z którymi miała przyjemność 

współpracować przez te wszystkie lata. Rozpoczynając pracę 44 lata temu nie 

przypuszczała że przez tak wiele lat będzie pełnić tak odpowiedzialną funkcję. 

Zawsze starała się swoje obowiązki wypełniać sumiennie. Przez te lata pracy  

w samorządzie następowały ciągłe zmiany i wspólnie z przełożonymi a było ich 

siedmiu /obecny wójt jest ósmym/ oraz pracownikami Urzędu starała się sprostać 

wyzwaniom, organizować pracę, poszerzać wiedzę aby jak najlepiej wykonywać 

pracę na rzecz gminy. Uważa, że problemy i nowe zadania czynią pracę 

atrakcyjniejszą i ciekawszą. Stwierdziła, że lubiła swoją pracę mimo wielu 

utrudnień, spędzonych godzin ponad normalny czas pracy. Podkreśliła, że 

głównym atutem gminy jest bardzo dobra współpraca Rady Gminy z Wójtem, 

duże zaangażowanie sołtysów, czego efektem jest ciągły rozwój gminy. Gmina 

Bliżyn może być wzorem do naśladowania. Pani Skarbnik podziękowała 

wszystkim za zaufanie, którym ją obdarzali, wsparcie, wyrozumiałość  

i serdeczność. Życzyła wszystkim wielu sukcesów. 

i/ 

Następnie Wójt Gminy przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie 

powołania skarbnika gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XX/151/2017 w sprawie 

powołania skarbnika gminy. 

Pani Beata Ozan podziękowała za zaufanie jakim ją obdarzyli radni obiecując 

jak najlepiej pracować dla dobra gminy.  

Obecni złożyli gratulacje nowej Pani Skarbnik. 

j/ 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz 

Komisji na 2017 rok odczytał Jacek Krzepkowski – Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja  

Halina Fidor w imieniu części radnych, szczególnie tych pracujących 

zaproponowała rozważenie zmiany godziny rozpoczynania sesji z godziny 9-tej 

na godzinę 13-tą bądź 14-tą. 
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Ustalono, że temat ten zostanie przedyskutowany w punkcie 11 porządku obrad. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XX/152/2017 w sprawie 

przyjęcia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz Komisji na 2017 rok. 

Ad. 9 

Przechodząc do punktu 9 porządku obrad to jest sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Bliżyn za rok 2016, które 

otrzymali wszyscy radni Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z Radnych 

chciałby zabrać głos w tej sprawie. 

W związku z tym, że nie było chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady 

przystąpił do głosowania nad sprawozdaniem. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach prowadzonych przez gminę Bliżyn za rok 2016. 

Ad. 10 

Sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji za 2015 rok przedstawili: 

1/ Tomasz Pela – Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, 

2/ Wiesław Gregiel – Komisji Rewizyjnej, 

3/ Aleksandra Milanowska – Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju 

Gospodarczego i Gospodarki Gminy, 

4/ Halina Fidor – Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych. 

Przedstawione sprawozdania stanowią załączniki do protokołu. 

Ad. 11 

Informacje, komunikaty i oświadczenia: 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 29 grudnia 2016r. wpłynęło do 

Przewodniczącego Rady Gminy zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

nadzorczego w związku ze złożonym wnioskiem Pana Adama Falarowskiego  

i Pana Tomasza Pakuły o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia 

nieważności uchwały Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 

2016r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec inwestycji pn.: Budowa instalacji 

do produkcji paliw alternatywnych oraz sortowni surowców wtórnych na działce 

nr 55/24 w miejscowości Sołtyków gm.Bliżyn. Dokonana przez Wojewodę 

analiza legalności przedmiotowej uchwały nie dała podstaw do wydania 

rozstrzygnięcia nadzorczego. Radni na posiedzeniach komisji byli zapoznani  

z tym postępowaniem. 

Alina Wójcik odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  

o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bliżyn na lata 2017-2031. 

Jacek Krzepkowski przedstawił rozliczenie z zebranych składek od radnych. 

Ponadto nawiązując do przeniesienia rozpoczynania sesji na godziny 

popołudniowe stwierdził, że są też radni którzy pracują w systemie zmianowym 

do godziny 19-tej i wtedy godzina popołudniowa nie byłaby dla nich dobrym 

rozwiązaniem. Dodał, że pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy 
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zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach rady. Dlatego ten 

temat powinien zostać szerzej przedyskutowany wśród radnych. 

Jarosław Bednarz nawiązując do zimowego utrzymania dróg zaproponował aby 

w ramach funduszu sołeckiego sfinansować część tych wydatków. 

Wójt wyjaśnił, że największy problem pojawia się na 4 drogach powiatowych. 

Posypywanie tych dróg w całości na pewno wiąże się z dużo większymi środkami 

dlatego nie wiadomo czy powiat się na to zgodzi. 

Ad. 12 

Obrady sesji trwały od godz.910 do godz.1330. 

Dwudziestą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Tadeusz Łyjak – 

Przewodniczący Rady, dziękując wszystkim za udział.  

 

Protokólant 

 

Anna Kowalik 


