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     P r o t o k ó ł   Nr XXXV/2018 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 26 października 2018r.  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie. 

 

W obradach sesji uczestniczyli: 

1/ Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

2/ Barbara Stachera – Sekretarz Gminy Bliżyn 

3/ Beata Ozan – Skarbnik Gminy Bliżyn 

4/ Sławomir Długosz – Radca Prawny UG 

5/ Anna Kowalik – obsługa Rady 

6/ Wacław Pejas – Wiceprzewodniczący Gminnej Rady Seniorów 

7/ Józef Nowak – Dyrektor Przedszkola w Bliżynie 

8/ Katarzyna Skarus – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie 

9/ Beata Żak – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

     Alkoholowych w Bliżynie 

10/ Jacenty Kita –Redaktor Naczelny Samorządowego Informatora Gminy Bliżyn 

11/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności  

12/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Zatwierdzony porządek obrad sesji: 

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

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV 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 działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

     Alkoholowych za miniony okres 2018 roku: 

 a/ wystąpienie Przewodniczącej Komisji, 

 b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych, 

 c/ dyskusja, 

 d/ przyjęcie informacji. 

7. Informacja o stanie sanitarno-higienicznym gminy za miniony okres 2018r.: 

 a/ wystąpienie Wójta Gminy, 

b/ stanowisko Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, 

 c/ dyskusja, 

 d/ przyjęcie informacji. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

    a/  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

    b/  określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 

    c/ zmiany Uchwały Nr XXVIII/210/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia  

          15 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
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          publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania 

          przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

          pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania 

          dotacji, 

    d/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 

         2018-2035, 

    e/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, 

    f/ zmiany uchwały Nr XXX/225/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 

         2018r. w sprawie emisji obligacji, 

    g/ zasad promocyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach 

         stanowiących własność Gminy Bliżyn, 

    h/ zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne, 

    i/  przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Bliżyn na lata 

         2018-2023”, 

    j/  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami  

        pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

        pożytku publicznego na rok 2019, 

    k/ wyrażenia zgody na posadowienie kamienia polnego z tablicą pamiątkową. 

9. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

10. Informacje, komunikaty i oświadczenia. 

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przebieg obrad sesji: 

Ad. 1 

Trzydziestą piątą 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 /radny Szymon Mastalerz przybył na sesję w punkcie 3 porządku 

obrad/, 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. 

Ad. 2 
W związku z nie zgłoszeniem uwag do protokołu z XXXIV sesji Rady 

Przewodniczący wniósł o jego przyjęcie. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli protokół z obrad XXXIV sesji Rady, 

która odbyła się w dniu 14 września 2018r.  

Ad. 3 

Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn przedstawił informację o swojej pracy 

między sesjami oraz o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji /informacje 

w załączeniu/. 
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Ad. 4 

Wystąpienia zaproszonych gości: 

Wacław Pejas - Wiceprzewodniczący Gminnej Rady Seniorów poinformował, 

że znalazł się na liście wśród 10 osób i instytucji, którzy zostali nagrodzeni 

medalem „Za zasługi dla Województwa Świętokrzyskiego”. Dodał, że ten medal 

nie należy się tylko jemu ale wszystkim członkom Klubu Seniora w Mroczkowie. 

Podziękował Wójtowi nie tylko za wsparcie finansowe ale także za obecność na 

spotkaniach klubu, radnej powiatowej Annie Leżańskiej dzięki której 

zorganizowano kurs komputerowy, radnym z tego terenu, dyrektorce GOK, pani 

Marzenie Jeżewskiej, paniom z GOPS-u, strażakom z OSP Mroczków, 

redaktorowi Jacentemu Kicie, wszystkim którzy są otwarci na współpracę  

z seniorami. Klub Seniora w Mroczkowie powstał 7 lat temu i prężnie działa. 

Zawiązał się chór, który ostatnio występował na I Świętokrzyskim Festiwalu 

Seniorów w Kielcach. Uważa, że seniorzy są jedną rodziną i chciałby aby dalsza 

współpraca układała się pomyślnie jak do tej pory. 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych: 

Monika Gruszczyńska 

Czy znajdą się środki własne na dofinansowanie przebudowy drogi wraz 

chodnikiem w Mroczkowie na którą Powiat składa wniosek w ramach Programu 

Rozwoju Infrastruktury Drogowej. 

Krzysztof Jurek 
1) Prośba o podanie terminu wykonania projektu na budowę ul. 1 Maja  

w Bliżynie. 

2) Prośba o dalsze prace remontowe na placu zabaw obok bloków w Bliżynie. 

3) Czy udało się przesunąć termin odbioru prac remontowych w Szkole 

Podstawowej w Bliżynie ponieważ radny ma obawy, że po odbiorze trudno będzie 

wyegzekwować od firmy remontowej tego, co wykonali źle. 

Aleksandra Milanowska 
1) Brak zamontowania lustra ulicznego w Brześciu Górnym przy drodze 

powiatowej na skrzyżowaniu z drogą gminną – było zgłoszone do Powiatu. 

2) Konieczność zamontowania lustra ulicznego przy drodze gminnej – 

niebezpieczny zakręt w pobliżu p.Z. 

3) Remont przepustu z funduszu sołeckiego w Brześciu Górnym zniszczonego 

przez wykonawców drogi gminnej w kierunku Armii Krajowej. 

4) W ramach reklamacji dokonać właściwego zabezpieczenia niebezpiecznego 

zakrętu przy nowo wybudowanej drodze gminnej w Brześciu łączącej się z drogą 

Armii Krajowej oraz wykonać rów odwadniający będący połączeniem  

z istniejącym rowem odwadniającym przy ul.Armii Krajowej. 

5) Załatanie ubytku w nowej drodze w kierunku Armii Krajowej. 

6) Ujednolicenie stawek za wodę w Gminie Bliżyn ponieważ stawka za wodę  

w sołectwach Brzeście, Bugaj, Wołów, Zagórze, Ubyszów wynosi obecnie ponad 
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4 zł a w Gminie Bliżyn 1,50zł. Z tego powodu jest duże niezadowolenie 

społeczne. 

Ewa Kotowicz 

Prośba do Zarządu Dróg Powiatowych o dokończenie rozpoczętego remontu 

przepustu w Gilowie. 

Wiesław Gregiel 

1) Prośba o zamontowanie progu zwalniającego na ul.Spacerowej  

w Wojtyniowie. 

2) Prośba o wykonanie ubytków w asfalcie na ul. Podleśnej w Wojtyniowie. 

Szymon Mastalerz 

1) Na jakim etapie są działania w zakresie realizacji chodników przy drodze 

krajowej łączących Górki z Gilowem i Pięty z Płaczkowem. 

2) Prośba o doświetlenie przejścia dla pieszych przy Biedronce w Bliżynie. 

Halina Fidor 

1) Prośba o przebudowę drogi powiatowej wraz z chodnikiem w Sorbinie. 

2) Prośba o odprowadzenie wody zbierającej się na zaniżonym asfalcie  

w Zbrojowie. Radna zabiega o to od 5 lat. 

Odpowiedzi na powyższe zapytania udzielił Wójt informując, że Powiat zwrócił 

się z pismem o dofinansowanie przebudowy drogi w Mroczkowie i w tej sprawie 

wysłano pozytywną odpowiedź. Jeżeli chodzi o projektowanie ul. 1 Maja jest 

gotowa wstępna wizualizacja. Zgodnie z umową projekt ma zostać wykonany do 

końca listopada. Na placu zabaw będą wykonywane dalsze remonty i przeglądy 

zamontowanych tam urządzeń. Odnośnie prac wykonywanych w szkołach nie 

będą przesuwane terminy ponieważ to z przyczyn wykonawców roboty nie 

zostały zrealizowane w terminie. W przypadku szkoły w Odrowążku prace 

termomodernizacyjne zostały zgłoszone do odbioru, w remizie OSP dokonano 

odbioru tych prac natomiast w Urzędzie Gminy przesunięto termin ich  

wykonania o 3 tygodnie tylko z tego względu, że prace remontowe wewnątrz 

zakłóciły odbiór prac termomodernizacyjnych. Natomiast termin wykonania 

remontów wewnętrznych w obiektach upływa 30 października i wszystko 

wskazuje na to, że tutaj też będą opóźnienia. Wójt podkreślił, że nie będzie 

przesuwania terminów wykonania tych prac a wszelkie usterki mają zostać 

wykonane przed odbiorem robót. Za każdy dzień zwłoki są naliczane kary 

umowne w wysokości 0,1% wartości kontraktu i w przypadku szkoły w Bliżynie 

stanowi to kwotę około 1.100zł za jeden dzień. Wójt dodał, że terminy odbioru 

robót będą podane i każdy zainteresowany radny może w nich uczestniczyć. 

Odnośnie zapytań radnej Aleksandry Milanowskiej Wójt wyjaśnił, że montaż 

luster został zgłoszony do powiatu ale najprawdopodobniej brak środków 

finansowych opóźnia jego realizację. Remont przepustu przy ul. Armii Krajowej 

został zlecony do realizacji. Będzie on wykonany częściowo ze środków funduszu 

sołeckiego. Wójt dokona rozeznania tematu wykonania rowu odwadniającego 

łączącego nowo wybudowaną drogę z ul. Armii Krajowej. Temat ujednolicenia 

stawek za wodę jest poruszany co najmniej od dwóch kadencji a jego historia 
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sięga lat 90-tych. Wtedy cztery wioski: Brzeście, Bugaj. Wołów i Zagórze 

wystąpiły o budowę wodociągu i dostawę wody przez Skarżysko. Ówczesne 

władze gminy zawarły w tej sprawie porozumienie. Można dokonać jego 

wypowiedzenia ale należy zdawać sobie sprawę z konieczności budowy nowej 

sieci i przepompowni. Faktem jest, że cena wody jest niemalże trzykrotnie wyższa 

niż w naszej gminie ale mieszkańcy wtedy chcieli budowy wodociągu i zawarcia 

porozumienia na mocy którego dostawcą wody miało być miasto Skarżysko-

Kamienna. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków to dostawcy wody płaci się opłaty. Innym rozwiązaniem 

może być dopłata usługodawcy do 1 m3 wody. Na pewno byłaby to kwota ponad 

2 zł a chyba nie chcemy dotować wodociągów skarżyskich. Każde rozwiązanie 

tematu wiąże się z nie małymi pieniędzmi dlatego nie wie jak radni podeszliby do 

tej sprawy. Kolejny temat to montaż progów zwalniających na ul. Spacerowej. 

Powiat generalnie negatywnie odnosi się do montowania progów zwalniających 

na drogach powiatowych dlatego nie wiadomo jaka będzie decyzja w tej 

konkretnej sytuacji. Ubytki na ul. Podleśnej miały zostać zrobione, być może 

wykonawca jeszcze nie zdążył tego wykonać. Odnośnie budowy chodników przy 

drodze krajowej najbliżej realizacji jest chodnik Płaczków – Pięty. 

W tej sprawie głos zabrał Jacek Krzepkowski, który również od 2016 roku 

podejmował działania w tym kierunku. Były problemy z działkami PKP, wycinką 

drzew i tematy te zostały już najprawdopodobniej uregulowane. Po wspólnym 

spotkaniu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Anny Leżańskiej  

z Zarządem Dróg Krajowych, w którym radny również uczestniczył obiecano, że 

zadanie to zostanie zrealizowane. Ponadto odbyła się wizja lokalna w terenie. 

Także poruszony został temat podniesienia ograniczenia prędkości z 50 na 

60km/h na odcinku z Bugaja do Bliżyna ale Dyrekcja Dróg Krajowych nie 

przychyliła się do tej propozycji. 

Kontynuując swoją wypowiedź Wójt dodał, że występowano o 3 odcinki budowy 

chodników i tam też odbyła się wizja. Odnośnie zapytań radnej Haliny Fidor Wójt 

nie czuje się upoważniony do udzielenia w tych kwestiach wyjaśnień dlatego 

zapytania zostaną przekazane do powiatu. Biorąc pod uwagę doświetlenie 

przejścia koło Biedronki w Bliżynie Wójt obiecał ujęcie tego zadania w budżecie 

na 2019 rok a wiąże się to z dodatkowym słupem oświetleniowym. /Krzysztof 

Jurek dodał, że pasy są oświetlone natomiast nie oświetlony jest odcinek przed 

pasami/. Wójt również będzie interweniował w sprawie przesuniętego lustra przy 

wyjeździe z ul. Sobieskiego ponieważ wyjazd na ulicę główną jest utrudniony ze 

względu na częsty postój samochodów ciężarowych zasłaniających wyjazd, co 

potwierdził również Przewodniczący Rady. 

Odnosząc się do tematu ujednolicenia cen wody Aleksandra Milanowska 

uważa, że wodociąg został wykonany w ramach szkód górniczych i w ramach 

tego mieszkańcy otrzymali wodę. Obecnie zachodzi potrzeba zmiany 

porozumienia, które zostało źle napisane bo tego oczekują mieszkańcy czterech  

miejscowości, którzy płacą wysoką stawkę za wodę. Radna zapytała również  
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o to, czy gmina jest zainteresowana zgłoszeniem dróg do realizacji w ramach 

Programu Dróg Lokalnych a jeżeli tak, to których. 

Wójt wyjaśnił, że w ramach tzw. schetynówek Powiat może zgłosić dwie drogi  

a gmina jedną. Na dofinansowanie mogą liczyć duże miasta i powiaty. Punktacja 

faworyzuje te drogi, które budowane są z chodnikami, przy których są place 

zabaw, szkoła, kościół, itp. Powiat zgłosił drogę w Mroczkowie i w Łącznej. 

Wydawało się, że przebudowa drogi w Mroczkowie spełnia wszelkie wymogi  

a jednak nie została zakwalifikowana. Obecnie powiat ponownie złożył wniosek 

na tę drogę. Wiele się mówi, że będzie dużo pieniędzy rządowych na budowę 

dróg. W tej chwili są projektowane drogi w Płaczkowie Piechotnym, w Górkach 

w kierunku osiedla A., na Stary Gostków. Jest jeszcze projekt z lat wcześniejszych 

na budowę drogi w Gilowie, którą należy doprojektować do Górek bo droga ta 

samodzielnie nie ma szans na uzyskanie dofinansowania. Jednakże w kwestiach 

ustalenia kolejności zgłaszania dróg Wójt chciałby te działania podjąć z nową 

Radą. Gmina do tej pory realizowała wyłącznie drogi z dofinansowaniem z RPO, 

PROW-u bo nie stać ją na budowanie dróg wyłącznie z własnych środków. Na 

pewno wiele dróg będzie wymagało położenia jednej warstwy nakładki 

asfaltowej. Do 2020r. nie będzie środków unijnych na budowę dróg tylko będą 

środki z budżetu państwa z 50% dofinansowaniem. 

Ad. 6 

Informację o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za miniony okres 2018 roku przedstawiła Beata Żak – 

Przewodnicząca Komisji /informacja w załączeniu/. 

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych 

przedstawiła Halina Fidor– Przewodnicząca Komisji. Komisja dokonała analizy 

informacji o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za miniony okres 2018 roku przy udziale Pani Beaty Żak – 

Przewodniczącej Komisji i uważa, że w dalszym ciągu należy prowadzić 

profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym i docenia zaangażowanie stowarzyszeń 

i parafii we współpracę z Gminną Komisją odnośnie realizacji zadań publicznych 

gminy dotyczących działań profilaktycznych. Komisja widzi konieczność 

zaadoptowania pomieszczeń na poddaszu ośrodka zdrowia dla potrzeb Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w celu pracy indywidualnej z klientem ze względu 

na ochronę danych osobowych oraz tematy podejmowane przez specjalistów: 

terapeutów i psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych  

i Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy. Komisja popiera wniosek 

Przewodniczącej Gminnej Komisji o zwiększenie liczby godzin pracy 

psychologa. Komisja pozytywnie ocenia działalność Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za miniony okres 2018 roku /4 głosy 

za/. 

Dyskusja – brak chętnych. 
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Radni jednogłośnie /13 głosów za – nieobecni radni to: Jacek Krzepkowski  

i Jarosław Bednarz/ przyjęli informację o działalności Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bliżynie za miniony okres 2018 

roku. 

Ad. 7 

Informację o stanie sanitarno-higienicznym gminy za miniony okres 2018 roku 

przedstawił Wójt. Stwierdził, że sytuacja w tym zakresie poprawia się, większa 

jest świadomość mieszkańców w zakresie utrzymania czystości i dbałości  

o środowisko naturalne. Świadczy o tym chociażby coraz lepsza segregacja 

odpadów. Obecnie ogłaszany jest przetarg na odbiór śmieci z naszej gminy na 

kolejne dwa lata. Do tej pory nie było zmian w opłatach ponoszonych przez 

mieszkańców. Jednakże zmieniły się opłaty na wysypisku w Końskich do którego 

jesteśmy zobowiązani oddawać śmieci. Stąd cena na pewno ulegnie zwiększeniu 

ale jest nadzieja że jesteśmy jedną z pierwszych gmin ogłaszających przetarg i że 

nie będzie ona znacznie większa. 

Stanowisko Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska przedstawił Tomasz Pela – Przewodniczący Komisji. Komisja 

analizując stan sanitarno-higieniczny gminy za miniony okres 2018 roku 

stwierdza, że sytuacja w tym zakresie poprawia się. W związku z przeprowadzoną 

na terenie gminy akcją „Sprzątanie świata” w której uczestniczyły szkoły Komisja 

składa podziękowania wszystkim uczestniczącym w tej akcji. W celu poprawy 

świadomości mieszkańców w zakresie utrzymania czystości oraz dbania  

o środowisko naturalne Komisja uważa, że należy zwiększyć kontrolę nad 

wywozem nieczystości płynnych oraz zwiększyć akcję informacyjno-edukacyjną 

w zakresie jeszcze lepszej segregacji odpadów komunalnych. Komisja oceniając 

stan sanitarno-higieniczny uważa, że jak najszybsza rozbudowa sieci 

kanalizacyjnych w kolejnych miejscowościach przyczyniłaby się do poprawy 

czystości środowiska naturalnego dlatego należy na te cele pozyskiwać środki  

i zadania te w przyszłości realizować. Powyższe stanowisko Komisja przyjęła 

jednogłośnie /5 głosów za/. 

Tomasz Pela dodał, że na posiedzeniu Komisji omawiany był również temat 

oddawania części samochodowych a głównie zużytych opon. Była propozycja 

aby odbywało się to za pośrednictwem PSZOK-u. Od nowego roku mają się 

zmienić przepisy które dawałyby PSZOK-om taką możliwość. 

Uwagi i spostrzeżenia do omawianego tematu zgłosili: 

1) Wiesław Gregiel – Komisji Rewizyjnej. Odnośnie stanu sanitarno-

higienicznego gminy Komisja wnosi o jak najszybszą rozbudowę sieci 

kanalizacyjnej w kolejnych sołectwach, co przyczyniłoby się do poprawy stanu  

i czystości środowiska naturalnego /5 głosów za/. 

Komisja wnosi również o ujednolicenie stawek za wodę na terenie gminy. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie /5 głosów za/. 

2) Aleksandra Milanowska – Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju 

Gospodarczego i Gospodarki Gminy. Odnośnie informacji o stanie sanitarno-
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higienicznym gminy Komisja widzi konieczność budowy sieci kanalizacyjnej  

w kolejnych sołectwach, dotarcie z programem „Czyste powietrze” do jak 

największej liczby mieszkańców oraz akcją edukacyjno-informacyjną w zakresie 

spalania w piecach odpadów szkodliwych dla człowieka i środowiska.  

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie (14 głosów za - nieobecny do końca sesji radny Jarosław 

Bednarz) przyjęli informację o stanie sanitarno-higienicznym gminy za miniony 

okres 2018 roku. 

Przed przystąpieniem do realizacji punktu 8 porządku obrad sesji 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie odczytywanie uzasadnień  

i załączników do projektów uchwał. 

Radni jednogłośnie (14 głosów za) opowiedzieli się za odstąpieniem od 

odczytywania uzasadnień i załączników do projektów uchwał. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady odczytał swoje oświadczenie o treści:  

„W związku z szerzeniem kilka dni przed wyborami samorządowymi w Okręgu 

nr II w Bliżynie oraz w niektórych okręgach gminy Bliżyn nieprawdziwych 

informacji odnośnie mojej osoby jako przewodniczącego Rady Gminy Bliżyn  

z których jednoznacznie wynikało, że pobieram dietę w wysokości 2.500zł 

miesięcznie oraz ryczałt na samochód osobowy w wysokości 2.000zł miesięcznie 

wyjaśniam, co następuje: 

- jako przewodniczący Rady Gminy pobieram dietę w wysokości 1.030zł 

miesięcznie od 4 lat, 

- ryczałtu na samochód osobowy nie pobieram i nigdy nie pobierałem. 

Nie jest również prawdą, że wszyscy radni gminy Bliżyn tuż przed wyborami 

samorządowymi otrzymali wysokie pożyczki bezzwrotne. 

Osoby, które przekazywały tak kłamliwe i nieuczciwe informacje oraz osoby, 

które naiwnie w to uwierzyły odsyłam do BIP (internet), gdzie są podane do 

publicznej wiadomości diety wszystkich radnych i moja również. 

Uważam, że te nieuczciwe informacje wpłynęły na wyniki moich wyborów  

i pozostałych radnych, którzy ich nie wygrali.” 

Odnosząc się do powyższego oświadczenia radna Aleksandra Milanowska 

uzupełniła, że najgorsze w tych wyborach było bezpodstawne włączanie się 

sołtysów. Byli oni na sesjach, obserwowali pracę radnych a później wystawili im 

opinię negatywną.  

Ad. 8 

a/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie (14 głosów za) podjęli Uchwałę Nr XXXV/265/2018  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
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b/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie (14 głosów za) podjęli Uchwałę Nr XXXV/266/2018  

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 

c/ 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/210/2018 Rady Gminy 

Bliżyn z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji 

odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie (14 głosów za) podjęli Uchwałę Nr XXXV/267/2018  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/210/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 

15 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania 

dotacji. 

d/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy na lata 2018-2035 odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja 

Monika Gruszczyńska poinformowała, że wstrzyma się od głosu nad tą uchwałą. 

Radnej chodzi o zwiększenie środków o 600tys.zł na roboty dodatkowe na 

inwestycjach dotyczących termomodernizacji obiektów oraz robót remontowych 

wewnątrz budynków. Podkreśliła, że nie jest przeciwko pracom remontowym 

prowadzonym w szkołach, bo są one naprawdę potrzebne. Zdarza się, że po 

kontroli projektu zmniejszy się dofinansowanie i gmina nie otrzyma tyle środków 

ile się spodziewa, co może spowodować że zabraknie pieniędzy na rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Na to zadanie została już podpisana preumowa i mamy pół 

roku na przygotowanie dokumentów i zabezpieczenie środków na ten cel  

w budżecie. Zatem czy gmina będzie w stanie zabezpieczyć wkład własny na tą 

inwestycję. 
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Wójt wyjaśnił, że już pół roku temu mówił o tym, że nie wszystkie prace są 

przewidziane w zakresie przetargowym, niektóre rzeczy są wpisane fakultatywnie 

ponieważ nie były kosztami kwalifikowanymi po to, by określić je szczegółowo 

w trakcie realizacji. Założenie z góry i wykonanie prac, które okażą się zbędne 

jest błędem. Wszystkie roboty dodatkowe są kosztorysowane i nadzorowane. Nie 

zachodzi obawa, że będzie to kwota wyższa i żeby to było zagrożeniem dla 

rozbudowy oczyszczalni i kanalizacji. W ubiegłym tygodniu złożono wniosek  

o dofinansowanie prac remontowych w trzech szkołach: w Bliżynie, Odrowążku  

i w Mroczkowie. Istnieje możliwość otrzymania około miesiąca marca 

dofinansowania w kwocie 500tys.zł. Byłby to zwrot nakładów, które gmina 

dodatkowo poniesie. Także z trzech szkół kary umowne mogą sięgać na dziś 

50tys.zł, zatem obawy że nie starczy na rozbudowę oczyszczalni są zbyt daleko 

idące.  

Krzysztof Jurek przychylił się do wypowiedzi radnej Moniki Gruszczyńskiej  

i również wstrzyma się od głosu. Radny uważa, żeby w przyszłości kwestie 

kontrowersyjne były rozstrzygane przed sesją przez całą radę. 

Radosław Bułka uważa, że kwota za roboty dodatkowe jest niebagatelna i ma 

obawy co do wyceny tych prac, by nie były one zawyżone a faktycznie wycenione 

aby wykonawcy na przykład nie wkalkulowali w wystawiane faktury 

poniesionych kar umownych. 

Ze względu na chwilową nieobecność Wójta Sekretarz Gminy wyjaśniła, że 

wycena dodatkowych robót w obiektach nie jest brana z sufitu ponieważ koszty 

są rozliczane kosztorysem powykonawczym i czuwa nad tym inspektor nadzoru. 

Podane kwoty w wieloletniej prognozie są tak wyliczane aby nie zabrakło 

środków na dane zadanie. 

Monika Gruszczyńska stwierdziła, że jeżeli w WPF-ie środki finansowe są 

wirtualne to w uchwale budżetowej należy zaplanować konkretne pieniądze na 

kolejny projekt a tych 500tys. zł jeszcze nie będzie. 

Beata Ozan wyjaśniła, że w roku bieżącym na wydatki majątkowe ze swojego 

wkładu własnego zabezpieczono oprócz kredytu 4 mln zł i na następny rok będzie 

to kwota podobna. Rozbudowa oczyszczalni będzie zadaniem priorytetowym  

i środki własne w wysokości 580tys.zł na ten cel zostaną zapewnione . 

Na zgłoszone wątpliwości przez radnego Radosława Bułkę co do zawyżenia kwot 

za roboty dodatkowe Wójt wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości. Większość tych 

prac została wyceniona w ofertach i nikt nie może zawyżyć tych cen. Są np. prace 

rozszerzane po cenach ofertowych a jeżeli na dane elementy pracy nie ma ceny to 

wycenia się je według obowiązującego cennika sekocenbudu a nigdy nie 

przyjmuje się cen umownych. Nie da się naprawdę przewidzieć wszystkich prac. 

Rok temu o tej porze kiedy był nabór wniosków projektanci pracowali przez 3 dni 

i 3 noce aby złożyć dokumenty. Dobrze, że wnioski można poprawiać. Ci 

projektanci i audytorzy tak napisali wnioski, że udało się uzyskać dofinansowanie  

w przypadku trzech obiektów na zmianę konstrukcji dachu. Dzięki temu, że 

udowodnili poprawę wskaźników z zakresu efektu energetycznego udało się 
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uzyskać jako kwalifikowane wydatki na wymianę konstrukcji dachu. Nie udało 

się natomiast z tych powodów przeskoczyć pozostawienia części zewnętrznej  

z kamienia w szkole w Bliżynie. Wójt dodał, że nie będzie również odstępstw od 

harmonogramu terminów zakończenia prac.  

Radni podjęli Uchwałę Nr XXXV/268/2018 w sprawie wprowadzenia zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2035 wynikiem 

głosowania: 12 głosów za, 2 wstrzymujące się. 

e/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni podjęli Uchwałę Nr XXXV/269/2018 w sprawie wprowadzenia zmian 

w budżecie gminy na 2018 rok wynikiem głosowania: 12 głosów za,  

2 wstrzymujące się. 

f/ 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/2018 Rady Gminy 

Bliżyn z dnia 27 marca 2018r. w sprawie emisji obligacji odczytała Beata Ozan 

– Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni podjęli Uchwałę Nr XXXV/270/2018 w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXX/225/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018r. w sprawie 

emisji obligacji wynikiem głosowania: 12 głosów za, 2 wstrzymujące się. 

g/ 

Projekt uchwały w sprawie zasad promocyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych  

w budynkach stanowiących własność Gminy Bliżyn odczytała Barbara Stachera 

– Sekretarz Gminy. W trakcie odczytywania projektu uchwały Pani Sekretarz 

poprosiła o poprawienie błędów literowych w treści uchwały: 

1) w § 3 punkcie 2 gdzie zwrot „lokal mieszkalny oznaczone numerami 2” należy 

zastąpić zwrotem „lokal mieszkalny oznaczony numerem 2” ze względu na to, że 

przedmiotem sprzedaży jest tylko jeden lokal więc niewłaściwie zastosowano 

liczbę mnogą oraz  

2) w § 4 po wyrazie „którzy” należy dopisać brakujący wyraz „mają”. 

Radni nie wnieśli sprzeciwu do powyższych sprostowań błędów. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja 

Krzysztof Jurek przekazał uwagę zgłaszaną na posiedzeniu Komisji Oświaty, 

która dotyczyła zapisu mówiącego o możliwości zbycia nieruchomości osobie  
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z rodziny przed upływem 5 lat od jej nabycia. Co się stanie w przypadku, gdy 

osoba z rodziny przeznaczy lokal na inny cel niż mieszkalny.  

Wójt uważa, że lokal cały czas jest przeznaczony na cele mieszkalne. 

Radni podjęli Uchwałę Nr XXXV/271/2018 w sprawie zasad promocyjnej 

sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy 

Bliżyn wynikiem głosowania: 12 głosów za, 1 przeciwko, 1 wstrzymujący się. 

h/ 

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne 

odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja 

Tomasz Pela zapytał, czy sprzedaż działki rolnej o której mowa w punkcie 2 

następuje w drodze przetargu ograniczonego bo w tym przypadku może ją nabyć 

tylko rolnik.  

Janusz Okła wyjaśnił, że właśnie o to chodzi bo żeby nabyć tę działkę trzeba być 

rolnikiem.  

Radosław Bułka przekazał uwagę radnego Jarosława Bednarza, którą również 

popiera, aby środki pozyskane na skutek sprzedaży mienia gminy trafiały do 

miejscowości w których dokonuje się takich sprzedaży. 

Wójt wyjaśnił, że nie ma dużej sprzedaży działek, głównie są to działki 

budowlane. Nie ma takiej możliwości aby pieniądze ze sprzedaży nie wracały  

z powrotem do miejscowości, w których ta sprzedaż ma miejsce, jeżeli nie  

w danym roku to w następnym. 

Janusz Okła uważa, że w Nowym Odrowążku sprzedano dużo działek  

a chodnika nie ma do tej pory. 

Powyższą sytuację potwierdziła również Ewa Kotowicz w Gilowie. 

Radni jednogłośnie (14 głosów za) podjęli Uchwałę Nr XXXV/272/2018  

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.  

i/ 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół  

w Gminie Bliżyn na lata 2018-2023” odczytała Barbara Stachera – Sekretarz 

Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. Komisja Rewizyjna złożyła wniosek, aby  

w związku z niewłaściwymi danymi dotyczącymi gospodarstw 

agroturystycznych na stronie 17 Planu dostosować zapisy do istniejącego 

obecnego stanu. Według informacji uzyskanej z Urzędu Gminy gospodarstw 

agroturystycznych jest 7 a nie 5 i zlokalizowane są one w Brześciu, Wołowie, 

Wojtyniowie, Rędocinie, Kucębowie Dolnym i Gilowie. Nie ma już 

gospodarstwa agroturystycznego w Sobótce. 

Dyskusja – brak chętnych. 
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Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej: 

Za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej polegającego na zmianie liczby 

gospodarstw agroturystycznych z 5 na 7 i zlokalizowaniem ich w Brześciu, 

Wołowie, Wojtyniowie, Rędocinie, Kucębowie Dolnym i Gilowie z pominięciem 

Sobótki (są to zapisy w 4, 5, 12 i 13 wierszu od dołu na stronie 17 Planu) radni 

opowiedzieli się jednogłośnie (14 głosów za). 

Radni jednogłośnie (14 głosów za) podjęli Uchwałę Nr XXXV/273/2018  

w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie 

Bliżyn na lata 2018-2023” łącznie z przyjętymi zmianami. 

j/ 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Bliżyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019 odczytała Barbara Stachera – 

Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. Poinformował również, że Radzie Gminy 

przedłożone zostało sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały, z którego 

wynika, że do Wójta Gminy nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie na temat 

projektu uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie (14 głosów za) podjęli Uchwałę Nr XXXV/274/2018  

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bliżyn  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

k/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie kamienia polnego 

z tablicą pamiątkową 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 XXXV/275/2018  

w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie kamienia polnego z tablicą 

pamiątkową. 

Ad. 9 

Wójt Gminy przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych 

/informacja w załączeniu/. 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o złożonych oświadczeniach 

przez radnych /informacja w załączeniu/. 

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że Wojewoda Świętokrzyski  

w wyniku analizy oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodniczącego nie 

stwierdził żadnych uchybień.  
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Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. w wyniku analizy oświadczeń 

majątkowych stwierdził, że w jednym z oświadczeń z tytułu prowadzenia 

gospodarstwa rolnego radny powinien podać osiągnięty przychód i dochód, 

natomiast w dwóch zeznaniach podatkowych po stronie małżonki, wykazano 

przychody niezgodne z wystawionymi PIT-11 przez pracodawców. 

W stosunku do innych oświadczeń nie zgłoszono uwag. 

Ad. 10 

Informacje, komunikaty i oświadczenia: 

Przewodniczący Rady poinformował, że ostatnią sesję Rady Gminy w tej 

kadencji planuje na 13 listopada. 

Zaprosił wszystkich radnych na obchody Święta Niepodległości 11 listopada. 

Złożył również gratulacje obecnym na sesji nowo wybranym radnym: 

Sławomirowi Młodawskiemu oraz Małgorzacie Zep. 

Przewodniczący Rady poinformował o zaproszeniu radnych na uroczystość 

pasowania pierwszoklasistów w szkole w Bliżynie, która odbędzie się w dniu  

6 listopada o godz.10-tej. 

Głos zabrał również Ryszard Adamczyk – sołtys z Mroczkowa. Odniósł się do 

wypowiedzi radnej Aleksandry Milanowskiej, która w bardzo złym świetle 

postawiła wszystkich sołtysów. 

Aleksandra Milanowska sprostowała, że chodziło o jednego sołtysa. 

Ad. 11 

Obrady sesji trwały od godz. 905 do godz.1155. 

Trzydziestą piątą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Tadeusz Łyjak – 

Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za udział. 

 

Protokolant 

 

Anna Kowalik 


