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P r o t o k ó ł  Nr XXIV/2017 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 8 września 2017r. 

w Urzędzie Gminy Bliżyn. 

W obradach sesji uczestniczyli: 

1) Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

2) Barbara Stachera – Sekretarz Gminy Bliżyn 

3) Beata Ozan – Skarbnik Gminy 

4) Anna Kowalik – obsługa rady gminy 

5) radni zgodnie z załączoną listą obecności 

6) sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Zatwierdzony porządek obrad sesji: 

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

2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

     a/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 

         2017-2031, 

     b/  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017, 

     c/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł 

         dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia 

         oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych 

         rachunków dochodów. 

3. Stanowisko Rady Gminy w sprawie planowanej likwidacji przejazdu kolejowo- 

    drogowego kategorii „D”. 

4.  Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przebieg obrad sesji: 

Ad.1 

Dwudziestą czwartą w kadencji sesję Rady Gminy Bliżyn otworzył i poprowadził 

Tadeusz Łyjak – Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn. 

Sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy w związku z koniecznością 

rozpatrzenia i podjęcia uchwał wymienionych w porządku obrad sesji. 

Przewodniczący Rady po przywitaniu wszystkich obecnych stwierdził kworum 

informując, że na ogólny stan 15 radnych na sesji obecni są wszyscy radni 

w związku z czym uchwały podejmowane na dzisiejszej sesji są prawomocne. 

Następnie odczytał projekt porządku obrad sesji, do którego Wójt zgłosił wniosek 

o wprowadzenie do porządku po punkcie 2 punktu 3. Stanowisko Rady Gminy  

w sprawie planowanej likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kategorii „D”. 

Dotychczasowy punkt 3 przyjmie oznaczenie punktu 4.  

Za wprowadzeniem do porządku po punkcie 2 punktu 3. Stanowisko Rady Gminy  

w sprawie planowanej likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kategorii „D” 

opowiedzieli się wszyscy radni (15 głosów za). 
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Radni jednogłośnie (15 głosów za) przyjęli porządek obrad sesji wraz z przyjętym 

wnioskiem. 

Ad. 2 a/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy na lata 2017-2031 odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. 

W trakcie odczytywania załącznika nr 2 Pani Skarbnik prosiła o poprawienie 

błędu literowego w objaśnieniach (zamiast „oraganów” powinno być „organów”). 

Poinformowała również, że zmiany w WPF związane są z zapisem dotyczącym 

sfinansowania deficytu gminy. W poprzedniej uchwale zapisano, że deficyt 

zostanie pokryty z wolnych środków a powinno być, że zostanie pokryty z 

pożyczki w kwocie 427.372zł i wolnych środków w wysokości 44.974zł. Aby 

otrzymać pozytywną opinię o zaciągnięciu pożyczki z BGK należy sprostować 

ten błąd. Ponadto w roku 2028 poprawiono kwotę na obsługę długu ponieważ 

błędnie już ją zapisano na etapie uchwalania budżetu na 2017 rok. 

Przewodniczący Rady poinformował, że przed sesją odbyło się posiedzenie 

Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy, 

która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Poinformował również, że  

w posiedzeniu tej komisji uczestniczyła część radnych.   

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie (15 głosów za) podjęli Uchwałę Nr XXIV/184/2017  

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

na lata 2017-2031. 

b/ 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie wprowadzenia zmian  

w budżecie gminy na rok 2017 odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że przed sesją odbyło się posiedzenie 

Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy, 

która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Poinformował również, że  

w posiedzeniu tej komisji uczestniczyła część radnych.   

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie (15 głosów za) podjęli Uchwałę Nr XXIV/185/2017  

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017.  

c/ 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na 

wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania 

planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów odczytała Beata 

Ozan – Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że przed sesją odbyło się posiedzenie 

Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy, 

która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Poinformował również, że  

w posiedzeniu tej komisji uczestniczyła część radnych.   

Dyskusja – brak chętnych. 
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Radni jednogłośnie (15 głosów za) podjęli Uchwałę Nr XXIV/186/2017 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł 

dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia 

oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych 

rachunków dochodów.  

Ad. 3 

Projekt stanowiska Rady Gminy w sprawie planowanej likwidacji przejazdu 

kolejowo-drogowego kategorii „D” odczytała Anna Kowalik – obsługa Rady 

Gminy. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie (15 głosów za) przyjęli stanowisko Rady Gminy Bliżyn  

w sprawie planowanej likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kategorii 

„D”. 

W tym punkcie porządku obrad Jacek Krzepkowski – Wiceprzewodniczący 

Rady odczytał pismo PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami  

w Krakowie w sprawie wniosku o  zmianę granicy terenu dla którego 

przystąpiono do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Sołtyków oraz części miejscowości Pięty  

i włączenie do tego obszaru terenów kolejowych, a dokładnie fragmentu działki 

54/5 obręb Płaczków. 

Dyskusja 

Jarosław Bednarz zapytał o powierzchnię terenu proponowanego do włączenia 

przez PKP. 

Wyjaśniono, że nie jest ona podana w piśmie. 

Tomasz Pela zapytał, czy jest to wniosek do planu i czy jego przyjęcie byłoby 

korzystnym rozwiązaniem dla Sołtykowa czy też nie. 

Wójt wyjaśnił, że odmówi uwzględnienia wniosku PKP ponieważ wydłużyłoby 

to już uruchomioną procedurę opracowywania planu co byłoby niekorzystne dla 

Sołtykowa. Takie same wnioski mogliby złożyć sąsiadujący z terenem dla którego 

będzie opracowywany plan. Złożony wniosek przez PKP nie jest wnioskiem do 

planu. Włączenie terenu kolejowego i wejście w teren zamknięty wiąże się  

z uruchomieniem innej obowiązującej procedury.  

Przewodniczący Rady zaproponował, aby Rada Gminy zajęła stanowisko na 

najbliższej sesji po otrzymaniu pisemnego stanowiska od Wójta Gminy. 

Radni jednogłośnie (15 głosów za) wyrazili zgodę na taką treść odpowiedzi. 

Ponadto Wójt poinformował, że w najbliższy wtorek zostanie podpisana pre-

umowa na termomodernizację obiektów.  

Ad. 4 

Obrady sesji trwały od godz.800 do godz.830. 

Dwudziestą czwartą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Tadeusz Łyjak – 

Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za udział. 

Protokólant 

Anna Kowalik 


