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P r o t o k ó ł   Nr XXXVI/2014 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2014r.  

w świetlicy OSP w Bliżynie. 

W obradach sesji uczestniczyli: 

1/  Mieczysław Bąk – Radny Powiatu Skarżyskiego 

2/  Marcin Machowski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku- 

     Kamienna 

3/  Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

4/  Barbara Stachera – Sekretarz Gminy Bliżyn 

5/  Alina Wójcik – Skarbnik Gminy Bliżyn 

6/  Anna Kowalik – obsługa Rady 

7/  Zdzisław Kuźdub – inspektor ds. p.poż. UG Bliżyn 

8/  Anna Fonfara – Radca Prawny UG 

9/  Józef Nowak – Dyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie 

10/ Sylwester Koziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie 

11/ Monika Łukomska – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie 

12/ Jacenty Kita – Redaktor Naczelny Samorządowego Informatora Gminy 

       Bliżyn 

13/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności  

14/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Zatwierdzony porządek obrad sesji: 

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

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV 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 straży pożarnej za 2013 rok: 

 a/ wystąpienie Wójta Gminy, 

 b/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych, 

 c/ dyskusja, 

 d/ przyjęcie informacji. 

7. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie 

    za 2013 rok: 

 a/ wystąpienie Kierownika GOPS w Bliżynie, 

 b/ wystąpienie Wójta Gminy, 

 c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych, 

 d/ dyskusja, 

 e/ przyjęcie informacji. 

8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok: 

 a/ wystąpienie Wójta Gminy, 
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 b/ stanowisko Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa  

              i Ochrony Środowiska, 

 c/ dyskusja, 

 d/ przyjęcie informacji. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

    a/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

        bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2014r., 

    b/ zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Zmień swoje życie” 

        realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie  

       w latach 2014-2015, 

    c/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 

    d/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 

    e/ dokonania zamiany gruntów, 

    f/  nadania nazwy ulicy we wsi Bliżyn, 

    g/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014, 

    h/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 

        2014-2028. 

10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 

      pozarządowymi za rok 2013. 

11. Zatwierdzenie protokołu Nr 34/2014 z kontroli Komisji Rewizyjnej 

       przeprowadzonej w dniach 10 i 11 marca 2014r. w zakresie stanu 

      gospodarki odpadami komunalnymi /stałymi i ciekłymi/ za okres 2013 roku. 

12. Informacje, komunikaty i oświadczenia. 

13. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przebieg obrad sesji: 

Ad. 1 

Trzydziestą szóstą w kadencji sesję Rady Gminy Bliżyn otworzył  

i poprowadził Jerzy Rams – 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. 

Poinformował, że Wójt Gminy złożył wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad sesji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2028. 

Zaproponował, aby projekt tej uchwały rozpatrzyć w punkcie 9 jako podpunkt 

h/. 

Innych uwag ani wniosków nie zgłoszono do porządku obrad sesji. 

Za wprowadzeniem w punkcie 9 podpunktu h/ projektu uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-

2028 radni opowiedzieli się jednogłośnie /14 głosów za/. 
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Radni również jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli porządek obrad sesji wraz  

z powyższym wnioskiem. 

Ad. 2 

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z obrad XXXV sesji Rady Gminy 

Bliżyn, która odbyła się w dniu 11 lutego 2014r. i przyjęli 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: 

Mieczysław Bąk odniósł się do zgłoszenia remontu przejazdu na drodze 

powiatowej w Mroczkowie w ramach ogłoszenia na kolejowym portalu 

internetowym zamiaru przeprowadzenia remontów na 400 przejazdach. Radny 

wystąpił do PKP w powyższej sprawie. Otrzymał odpowiedź, że takie przejazdy 

jak w Mroczkowie gdzie warunki widoczności są zachowane i występuje 

niewielkie natężenie ruchu pociągów nie mogą być modernizowane. Powiat 

czyni działania w zakresie projektowania chodnika w Sorbinie oraz dokończenia 

chodnika w Odrowążku. Została przygotowana dokumentacja na remont mostu  

w Mroczkowie, która oczekuje na nabór wniosków. Zostanie ogłoszony kolejny 

trzeci już przetarg na remont drogi do Jastrzębi ze względu na złożone zbyt 

wysokie oferty w poprzednich przetargach. W związku z wcześniejszymi 

pytaniami o sytuację finansową Powiatu radny wyjaśnił, że na 2014 rok 

dochody powiatu stanowią 86 mln zł a wydatki 94 mln zł, różnica 8 mln zł. 

Dług powiatu wynosi 51 mln zł a wskaźnik zadłużenia 59%. Dochody szpitala 

wynoszą 47 mln zł a wydatki 48 mln zł, dług sięga 41 mln zł. W ostatnim czasie 

Powiat otrzymał promesę obniżającą o 2 mln 400tys. zł subwencję oświatową  

w związku z czym maleją dochody. Około 88-89% budżetu powiatu stanowią 

subwencje i dotacje dlatego nie ma możliwości zwiększenia dochodów. Radny 

mówi o tym dlatego, że powiat jest połączony z gminami i wiele zadań jest 

wspólnych do wykonania. Poinformował również o koncepcji adaptacji 

pierwszego piętra szkoły TZN na zakład opiekuńczo-wychowawczy. Radny nie 

popiera takiego pomysłu ponieważ szkoła traci pewne walory naukowe, tryb 

nauczania byłby zakłócony a jeden taki zakład już istnieje. Radny bardziej 

widziałby założenie Powiatowego Funduszu Pomocy Rodzinom Wielodzietnym 

ale ta inicjatywa ze względu na środki finansowe jak i wprowadzenie do budżetu 

nowego zadania nie jest możliwa obecnie do zrealizowania. 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych: 

Jacek Krzepkowski prosił o pisemne wystąpienie do kolei w sprawie 

odbudowania przejścia przez tory dla dzieci uczęszczających do szkoły  

z Sołtykowa i Pięt. Zostały wykopane rowy odwadniające wzdłuż torów co 
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uniemożliwia przejście. Radny prosił o naprawę w ramach gwarancji blachy 

położonej na dachu przystanku w Płaczkowie. Prosił także o załatanie ubytków 

na drogach po okresie zimowym. 

Aleksandra Milanowska zwróciła się do radnego powiatowego z zapytaniem 

czy będzie w roku bieżącym budowana droga na ulicy Ponurego w Skarżysku. 

Prosiła także o dowiezienie piasku na place zabaw i zamontowanie ławeczek na 

zatoczkach autobusowych w Bugaju i Brześciu. Pogratulowała wyboru nowemu 

sołtysowi z Rędocina a także podjęcia już inicjatywy sprzątania dróg gminnych 

na terenie sołectwa Rędocin. 

Tadeusz Łyjak poraz kolejny zgłosił problem oznakowania skrzyżowania 

ul.J.Opary z ul.Henryków. Radny zdaje sobie sprawę, że skrzyżowanie jest 

oznakowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego ale jest to fikcja bo często 

występują tam kolizje, stłuczki, zagrożeni są piesi. Zdaniem radnego ulicą 

główną powinna być ul.Henryków dlatego należy zastanowić się nad 

rozwiązaniem problemu. 

Wiesław Gregiel poruszył sprawę budowy drogi łączącej Wojtyniów  

z Wołowem, która byłaby dojazdem alternatywnym dla Wołowa w sytuacji 

wystąpienia klęski żywiołowej. Prosił także o załatanie ubytków na drodze 

powiatowej w Wołowie. 

Halina Fidor zwróciła się z apelem do radnego powiatowego o wyczyszczenie 

rowów w miejscowościach Zbrojów i Drożdżów jak również między tymi 

miejscowościami. Ponadto radna prosiła o nawiązanie współpracy  

z Nadleśnictwem w celu wyrównania terenu koło pomnika na Rosochach, gdzie 

ostatnio odbył się piknik kawaleryjski. 

Zbigniew Ślęzak zabrał głos w imieniu sołtysów, którzy uważają że diety 

powinny zostać ustalone na takich zasadach jak dla radnych. Za nieobecność na 

sesji powinno się dokonywać potrącenia. Praca sołtysów powinna zostać 

oddzielona od funkcji inkasenta i bardziej doceniona. Sołtys nie otrzymuje 

wynagrodzenia za roznoszenie nakazów tylko odpowiednio procentowo od 

zebranych pieniędzy a jeszcze wytyka się im że otrzymują wysokie inkaso. Nie 

zawsze osoba której dostarczy się nakaz zapłaci u inkasenta. Gmina wysyłając 

drogą pocztową nakazy musiałaby wydatkować dużo większe środki  

a wykonują to sołtysi w ramach inkasa. Radny zapytał także o upamiętnienie  

25 rocznicy pierwszych wolnych wyborów. Pytał o to członek zawiązanego 

wtedy Komitetu Obywatelskiego, który dysponuje dokumentacją w tym 

zakresie. 

Kazimierz Boruń zapytał kiedy będzie wykonana i zamontowana wiata 

przystankowa w Sorbinie przy zakręcie do Nowek. 

Ewa Łukomska podziękowała Wójtowi i pracownikowi ds. dróg za remonty 

cząstkowe na drogach gminnych w Gilowie i Gostkowie po okresie zimowym. 

Mieczysław Bąk odnosząc się do pytań skierowanych przez radnych do powiatu 

wyjaśnił, że zgłosi czyszczenie rowów natomiast alternatywna budowa drogi  
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w Wołowie jest obecnie raczej niemożliwa. Także ul.Ponurego w Skarżysku nie 

znalazła się w budżecie roku 2014.  

Odpowiedzi na pozostałe zapytania radnych udzielił Wójt informując, że 

wykonanie ul.Ponurego zostało wstrzymane ze względu na zakwestionowanie 

ekologów żądających przejścia dla żab co powiększyło kosztorys o 2 mln zł. 

Dlatego nie wiadomo kiedy powróci temat budowy drogi bo są to ogromne 

koszty. Budowa drogi Wołów-Wojtyniów, o którą jeszcze zabiegała  

w poprzednich kadencjach radna Elżbieta Karpińska jest kosztownym 

przedsięwzięciem. Jedynie w grę może wchodzić wykonanie drogi dojazdowej 

do Wołowa od strony Starego Gostkowa. Nie jest możliwe wykonanie przez 

kolej przejścia przez tory bo takowe są likwidowane ze względów 

bezpieczeństwa. Uruchomienie przejścia przez tory wiąże się z odpowiednią 

organizacją ruchu kolejowego a także odpowiedzialnością w razie wypadku na 

takim przejściu. Wójt wspólnie z radnym Jackiem Krzepkowskim na miejscu 

dokona oględzin uszkodzonego pokrycia na przystanku. Zostanie uzupełniony 

piasek na placach zabaw. Wójt rozezna temat zamontowania ławek na 

przystankach w Bugaju i Brześciu w kierunku Bliżyna. Nie jest możliwe inne 

niż jest oznakowanie zjazdu z ul.Opary na ul.Henryków ponieważ byłoby to 

niezgodne z przepisami. Kierowcy nie stosują się do ustawionych znaków  

a młodzi nadużywają prędkości. Jest to temat do dyskusji ale rozwiązanie jest 

trudne chyba że poprzez zamontowanie progu zwalniającego. Teren wokół 

pomnika na Rosochach jest nierówny ze względu na głęboki wąwóz. Woda 

wypłukuje teren co powoduje liczne nierówności. Gmina przed uroczystościami 

wycina zakrzaczenia i maluje barierki. Temat jest do załatwienia przez 

właściciela gruntu. Nikt sołtysom nie wytyka diet i inkasa. Nie ma jednolitych 

przepisów regulujących te kwestie stąd w każdej gminie wygląda to inaczej. 

Finansowo kształtuje się to na podobnym poziomie jak w innych gminach. 

Wiaty przystankowe w Sorbinie i Odrowążku zostały zamówione i będą 

zamontowane w miesiącu maju. 

Ad. 6 

Informację o działalności straży pożarnej za 2013 rok przedstawił Zdzisław 

Kuźdub /informacja w załączeniu/. 

Marcin Machowski – Zastępca Powiatowego Komendanta PSP w Skarżysku-

Kamiennej dodał, że gmina Bliżyn ponosi duże nakłady na ochronę 

przeciwpożarową ale na pewno nie są to pieniądze wyrzucone w błoto. Są to 

pieniądze nie tylko dla strażaków ale i dla mieszkańców gminy. W roku 

bieżącym znacznie więcej straże wyjeżdżały do pożarów niż w roku ubiegłym. 

Temat który stanowi problem od lat to wypalanie traw i z tym należy walczyć, 

uświadamiać ludzi o szkodliwości takich praktyk bo przecież takie wyjazdy 

pochłaniają niepotrzebnie pieniądze. 

Nawiązując do działalności straży Wójt stwierdził, że to co zostało 

zaplanowane udało się zrealizować. Mniej wystąpiło sytuacji pożarowych stąd 

też udało się więcej wykonać prac remontowych. Ochotnicza straż wyjeżdżała 
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do zdarzeń częściej niż zawodowa a gdyby miała chociaż 1% budżetu 

zawodowej straży to naprawdę dobrze by prosperowała. Dziękując strażakom za 

pracę życzył jak najmniej wyjazdów do pożarów. 

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych 

przedstawiła Halina Fidor – Przewodnicząca Komisji. 

Komisja dokonała analizy informacji o działalności straży pożarnej za 2013 rok 

z realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bliżyn oraz 

dotyczącej działalności gospodarczej i finansowej. Nastąpił bardzo znaczący 

spadek ilości pożarów w 2013 roku, w porównaniu z rokiem 2012. Należy 

rozważyć możliwość pozyskania działki z przeznaczeniem pod budowę nowej 

strażnicy OSP w Bliżynie. Obecny obiekt strażnicy jest w złym stanie 

technicznym, jego remont pochłonie duże koszty a lokalizacja jego jest 

utrudnieniem dla sąsiadujących z nią szkoły, ośrodka zdrowia, apteki.  

W dalszym ciągu ulega poprawie stan techniczny strażnic i wyposażenie  

w sprzęt. Strażnice służą potrzebom integracyjnym lokalnych społeczności. Na 

uwagę zasługuje fakt, że strażacy-ochotnicy z terenu naszej gminy ukończyli 

wiele specjalistycznych kursów podnosząc swoje kwalifikacje a tym samym 

gotowość bojową. Na pochwałę zasługuje udział druhów i pocztów 

sztandarowych w uroczystościach patriotycznych oraz sukcesy Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych chłopców i dziewcząt oraz Kobiecej Drużyny Pożarniczej 

w zawodach sportowo-pożarniczych. Wszystkie planowane zadania statutowe 

oraz zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zostały zrealizowane. 

Komisja oceniając działalność straży  stwierdza, że jest realizowana na wysokim 

poziomie i pozytywnie opiniuje informację o jej działalności za 2013 rok  

/4 głosy za/. 

Dyskusja 

Tadeusz Łyjak zapytał, czy jest możliwość aby w okresie letnim na zalewie  

w Bliżynie została uruchomiona łódź patrolowa będąca na wyposażeniu straży 

w Skarżysku. 

Marcin Machowski wyjaśnił, że łódź może być użyta tylko w momencie 

zagrożenia bądź ćwiczeń. Dla OSP Sorbin zostanie przekazany samochód 

będący obecnie na wyposażeniu straży w Skarżysku po zakupie nowego 

samochodu. 

Za przyjęciem informacji o działalności straży pożarnej za 2013 rok radni 

opowiedzieli się jednogłośnie /14 głosów za/. 

Ad. 7 

Informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie za 

2013 rok przedstawiła Monika Łukomska w zastępstwie za Kierownika GOPS 

/informacja w załączeniu/. 

Wójt dodał, że w ostatnich kilku latach ciągle rośnie liczba zadań 

realizowanych przez GOPS. Spada natomiast finansowanie zadań w formie 

dotacji. Na szczęście na nowe zadania takie jak np. asystent rodziny GOPS 

otrzymuje dofinansowanie ze środków ministerialnych. Została podpisana 
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umowa z Bankiem Żywności ale uruchomienie programu nastąpi 

najprawdopodobniej w II półroczu 2014r. Pozwoli to pozyskać żywność a być 

może także i odzież dla najbardziej potrzebujących. Na uwagę i wsparcie 

zasługuje również działalność klubów seniora. 

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych 

przedstawiła Halina Fidor – Przewodnicząca Komisji. Komisja dokonała 

analizy informacji o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 

2013 rok i stwierdziła, że GOPS prowadzi różne formy działalności z zakresu 

opieki społecznej. W dalszym ciągu widoczne jest duże zaangażowanie 

Kierownika i pracowników GOPS w pozyskiwanie funduszy unijnych – poprzez 

dalszą realizację projektu „Zmień swoje życie”. Na uwagę zasługuje 

kontynuacja działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Klubu 

Abstynenta, dobra współpraca z dzielnicowymi oraz pozyskanie ze 

Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Skarżysku-

Kamiennej sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo oraz leżących. Dofinansowanie GOPS-u ze 

środków Ministerstwa na zatrudnienie asystentów pomaga rodzinom nauczyć 

prawidłowo wypełniać ich funkcje wychowawcze. GOPS wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom ludzi starszych poprzez utrzymanie działalności klubów seniora: 

w Bliżynie, w Mroczkowie, w Odrowążku i w Sorbinie. W dalszym ciągu 

widoczne jest duże zaangażowanie przy wydawaniu żywności dla najuboższych 

mieszkańców naszej gminy. Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie  

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie za 2013 rok  

/4 głosy za/. 

Dyskusja 

Zbigniew Ślęzak poprosił o przedstawienie informacji w zakresie ilości etatów 

ogółem i w rozbiciu na finansowane ze środków wojewody i ze środków gminy, 

o co wniosła Komisja Rewizyjna. 

Monika Łukomska wyjaśniła, że liczba etatów wynosi 19, w tym: 

- 1 etat to pracownik socjalny realizujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

„Zmień swoje życie” finansowany ze środków unijnych, 

- 1 etat asystent rodziny – środki ministerialne, 

- 2,5 etatu – na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, kasa – 

finansowane ze środków wojewody, 

- 4 etaty - pracownicy socjalni – finansowane wspólnie przez wojewodę i gminę, 

- obsługa informatyczna ze środków wojewody, 

- 1 etat pracownik gospodarczy – ze środków PUP i gminy w ramach robót 

interwencyjnych, 

- 6 etatów opiekunek finansowanych ze środków gminy, 

- kierownik GOPS i dwie księgowe ze środków gminy. 

Za przyjęciem informacji o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bliżynie za 2013 rok radni opowiedzieli się jednogłośnie /14 głosów za/. 
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Ad. 8 

Informację o stanie gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok przedstawił 

Mariusz Walachnia – Wójt Gminy stwierdzając, że rok 2013 był rokiem 

dobrym. Śmieci odbierane były regularnie, dobrze wypada także poziom 

segregacji w naszej gminie. W najbliższym czasie planuje się utworzyć Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/. Gmina wystąpiła  

z wnioskiem do PROW-u o dofinansowanie na uruchomienie takiego punktu.  

Stanowisko Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska przedstawił Tomasz Pela – Przewodniczący Komisji. 

Komisja analizując stan gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok 

stwierdza, że sytuacja ulega systematycznej poprawie. Należy na bieżąco 

kontrolować osoby prowadzące działalność gospodarczą pod kątem posiadanych 

umów jak również rachunków za wywóz śmieci. W dalszym ciągu należy 

kontrolować wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na 

terenie gminy i eliminować nielegalne odprowadzanie ścieków do przydrożnych 

rowów. Poza powyższymi spostrzeżeniami Komisja nie wnosi uwag do 

przygotowanej informacji i opiniuje ją pozytywnie /4 głosy za/. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Za przyjęciem informacji o stanie gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 

rok radni opowiedzieli się jednogłośnie /14 głosów za/. 

Ad. 9  

a/ 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Bliżyn w 2014r. odczytała Barbara Stachera – Sekretarz 

Gminy. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ odstąpili od odczytania treści załącznika do 

uchwały. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja 

Ewa Łukomska prosiła o zainteresowanie się dwoma wałęsającymi się psami 

po ulicy w Bliżynie. W budżecie gminy zabezpieczono 20tys. zł na te cele. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXXVI/234/2014  

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2014r. 

b/ 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zatwierdzenia projektu 

systemowego pn. „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Bliżynie w latach 2014-2015 odczytała Barbara 

Stachera – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 
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Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXXVI/235/2014  

w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Zmień swoje życie” 

realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie  

w latach 2014-2015. 

c/ 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. Projekt 

uchwały dotyczy nabycia działek położonych w obrębie Wojtyniów. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXXVI/236/2014  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

d/ 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. Projekt 

uchwały dotyczy nabycia działki położonej w obrębie Bliżyn. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXXVI/237/2014  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

e/ 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie dokonania zamiany gruntów 

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 XXXVI/238/2014  

w sprawie dokonania zamiany gruntów. 

f/ 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 

Bliżyn 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 XXXVI/239/2014  

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bliżyn. 

g/ 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie wprowadzenia zmian  

w budżecie gminy na rok 2014 odczytała Alina Wójcik – Skarbnik Gminy. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXXVI/240/2014  

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014. 

h/ 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie wprowadzenia zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2028 oraz pismo 

Wójta wprowadzające zmiany w WPF odczytała Alina Wójcik – Skarbnik 

Gminy. 
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania zmian wniesionych przez 

Wójta pismem znak: FNB.301.1.2014 z dnia 22 kwietnia 2014r.: 

1/ W załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa w wierszu – 

Wykonanie 2013 w kol. 1.1.3 – podatki i opłaty kwotę „2.283.607,11” zastępuje 

się kwotą „2.196.089,34” 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli tą zmianę. 

2/ W załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa w wierszu – 

Wykonanie 2013 w kol. 1.1.5. – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na 

cele bieżące kwotę „5.409.245,09” zastępuje się kwotą „5.517.422,24zł”  

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli tą zmianę. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXXVI/241/2014  

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy na lata 2014-2028 łącznie z przyjętymi zmianami. 

Ad. 10 

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za rok 2013 przedstawił Wójt Gminy. Poinformował o nowym 

stowarzyszeniu powstałym w Brześciu. 

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych 

przedstawiła Halina Fidor – Przewodnicząca Komisji. Komisja pozytywnie 

zaopiniowała sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi za rok 2013. 

Dyskusja 

Ewa Łukomska zapytała o nowo powstałe stowarzyszenie w Brześciu, kto jest 

jego prezesem i jakie są zadania stowarzyszenia. 

Aleksandra Milanowska wyjaśniła, że stowarzyszenie w Brześciu powstało  

z myślą o potrzebach tego sołectwa a w szczególności o poprawie infrastruktury 

drogowej. W miesiącu marcu sąd zatwierdził utworzenie stowarzyszenia. Jego 

prezesem jest Monika Łuckiewicz. Po pół roku działania stowarzyszenie będzie 

mogło ubiegać się o środki w Lokalnej Grupie Działania „U źródeł”.  
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Nawiązując do sprawozdania Stanisław Bernatek dodał, że zapomniano  

o stowarzyszeniu powstałym w Jastrzębi. 

Wyjaśniono, że w sprawozdaniu jest mowa o tym stowarzyszeniu. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli sprawozdanie z realizacji rocznego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013. 

Ad. 11 

Protokół Nr 34/2014 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniach 

10 i 11 marca 2014r. w zakresie stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

/stałymi i ciekłymi/ za okres 2013 roku odczytał Zbigniew Ślęzak – 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Dyskusja 

Aleksandra Milanowska przekazała słowa podziękowania Komisji Rewizyjnej 

za zaangażowanie w tak poważną sprawę jaką jest kontrola. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ zatwierdzili protokół Nr 34/2014 z kontroli 

Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniach 10 i 11 marca 2014r. w zakresie 

stanu gospodarki odpadami komunalnymi /stałymi i ciekłymi/ za okres 2013 

roku. 

Ad. 12 

Informacje, komunikaty, oświadczenia: 

Anna Kowalik odczytała wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2014r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi 

Prokuratora Rejonowego w Skarżysku-Kam. na uchwałę Rady Gminy  

w Bliżynie z dnia 25 października 2007r. nr X/59/2007 w sprawie określenia 

wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ zaakceptowali wyrok co jest równoznaczne  

z nie składaniem skargi kasacyjnej. 

Przewodniczący Rady poinformował o uroczystościach związanych ze 

świętem flagi i obchodami uroczystości 3 Maja. 

Ad.13 

Obrady sesji trwały od godz.9
00

 do godz.12
35

. 

Trzydziestą szóstą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Jerzy Rams - 

Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za udział. 

 

Protokólant 

 

Anna Kowalik 


