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Protokół  Nr IV/2007  
z sesji Rady Gminy w BliŜynie, która odbyła się w dniu 22 lutego 2007r.  

w świetlicy OSP w BliŜynie. 
 

Na ogólny stan 15 radnych na sesji obecnych było 14 radnych /nieobecny radny 
Sylwester Janus/. 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
1. Pan Dariusz Duda – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji  

w SkarŜysku-Kam. 
2. Pan Jan Herman – Kierownik Posterunku Policji w BliŜynie 
3. Pan Zenon Nowakowski – Kierownik BP ARIMR w SkarŜysku-Kam. 
4. Pan Tomasz Rokita – Wójt Gminy BliŜyn 
5. Pan Mariusz Walachnia – Sekretarz Gminy BliŜyn 
6. Pani Alina Ołownia – Skarbnik Gminy 
7. Pani Anna Miernik – Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego Gminy 
8. Pani Anna Fonfara – Radca Prawny UG 
9. Pani Anna Kowalik – obsługa Rady Gminy 
10. Pan Zdzisław Kuźdub – insp.ds.p.poŜ. UG 
11. Pani Anna Jaros-Urbaniak – Dyrektor SP ZOZ w BliŜynie 
12. Pan Tomasz Durlik – Wicedyrektor Zespołu Szkół w BliŜynie 
13. Pan Sylwester Koziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie 
14. Pan Henryk śak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sorbinie 
15. Pan Adam Młodawski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w BliŜynie 
16. Pan Piotr Stańczak – Tygodnik SkarŜyski 
17. Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności 
 
Zatwierdzony porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z obrad III 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 2006 rok: 
a/ wystąpienie Powiatowego Komendanta Policji w SkarŜysku-Kam. oraz 
    Kierownika Posterunku w BliŜynie, 
b/ wystąpienie Wójta Gminy, 
c/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych, 
d/ dyskusja, 
e/ przyjęcie informacji. 

7. Informacja o działalności straŜy poŜarnej za 2006 rok: 
a/ wystąpienie Wójta gminy, 
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b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych, 
c/ dyskusja, 
d/ przyjęcie informacji. 

8. Uchwalenie budŜetu gminy na 2007 rok: 
a/ przedstawienie projektu uchwały budŜetowej wraz z opinią Regionalnej 
    Izby Obrachunkowej w Kielcach, 
b/ przedstawienie autopoprawek Wójta, 
c/ opinia Komisji BudŜetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  
    i Gospodarki Gminy, 
d/ stanowisko Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji, 
e/ dyskusja i głosowanie poprawek do projektu uchwały, 
f/ głosowanie nad projektem uchwały budŜetowej po poprawkach. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a/ nabycia nieruchomości na rzecz Gminy, 
b/ zmiany Uchwały Nr XVI/136/04 z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
    oddania w najem lokalu uŜytkowego, 
c/ przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
d/ wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej budŜetu gminy, 
e/ wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
    warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny 
    ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 
    wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 
    nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę BliŜyn 
    w roku 2007, 
f/ ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze, 
g/ powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
    Zdrowotnej w BliŜynie, 
h/ wyłonienia członka Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki 
    Zdrowotnej w SkarŜysku-Kam., ul.Szpitalna 1, 
i/ zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych Gminy BliŜyn, 
j/ przyjęcia planów pracy Rady Gminy w BliŜynie oraz Komisji na 2007 rok. 

10. Informacje, komunikaty i oświadczenia. 
11. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Przebieg obrad sesji: 
Czwartą w kadencji sesję Rady Gminy w BliŜynie otworzyła i poprowadziła 
Pani Anna LeŜańska – Przewodnicząca Rady. 
Po przywitaniu wszystkich obecnych i stwierdzeniu kworum odczytała projekt 
porządku obrad sesji. 
Do odczytanego porządku radni nie zgłosili uwag ani wniosków jednogłośnie go 
przyjmując /14 głosów za/. 
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Ad. 2 
W tym punkcie porządku radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli protokół  
z obrad III sesji Rady nie wnosząc uwag. 
Ad. 3 
W punkcie 3 porządku Wójt przedstawił informacje: 
1. o swojej pracy między sesjami, 
2. o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji. 
Informacje stanowią załączniki do protokołu. 
Ad. 4 
W wystąpieniach osób zaproszonych głos zabrali: 
Pan Zenon Nowakowski  - Kierownik Biura Powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w SkarŜysku-Kam., który 
podsumował akcję dopłat unijnych dla rolników. Apelował przy tym, aby jak 
najwięcej osób złoŜyło wnioski i skorzystało z pieniędzy unijnych. Namawiał 
równieŜ do korzystania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. Poinformował o spotkaniu z posłem Zdzisławem Podkańskim, które 
odbędzie się w dniu jutrzejszym o godz.17-tej w szkole w OdrowąŜku prosząc  
o liczne przybycie. Dodał, Ŝe w wyborach do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, 
które odbyły się 4 lutego z terenu gminy BliŜyn została wybrana Pani Janina 
Kołek. W wyniku ukonstytuowania się Izby Rolniczej Pan Nowakowski został 
wybrany Przewodniczącym na terenie Powiatu SkarŜyskiego. 
Pani Krystyna Jurzyńska – Sołtys sołectwa Zbrojów – poruszyła sprawę 
budowy chodnika w Zbrojowie, który nie znalazł się w wydatkach budŜetowych 
na 2007 rok ale za to znalazły się środki na wykonanie innych projektów. 
Dodała, Ŝe plany są waŜne 2 lata i ten który został wykonany na budowę 
chodnika w Zbrojowie utraci waŜność. Dlatego Pani Sołtys zapytała, czy Radę 
Gminy stać na „wyrzucanie pieniędzy” na dalsze projekty jeŜeli poprzednie nie 
weszły do realizacji. UwaŜa za zasadną budowę chodnika w Zbrojowie jak 
równieŜ i w Sorbinie ze względu na gęstą zabudowę oraz bezpieczeństwo dzieci  
i mieszkańców. 
Do powyŜszej wypowiedzi odniósł się Wójt Gminy  wyjaśniając, Ŝe decyzję  
o wykonaniu projektu na budowę chodnika w Zbrojowie podjęła Rada Gminy. 
Projekt nie traci jeszcze waŜności. Na spotkaniu ze Starostą SkarŜyskim 
uzgodniono plany budowy i remontu dróg, chodników na terenie gminy. Biorąc 
pod uwagę drogę BliŜyn-OdrowąŜek Starosta zamierza złoŜyć projekt  
o kompleksowy remont tej drogi łącznie z budową chodników i zjazdów  
w ramach środków unijnych. Ponadto poprzednia Rada zdecydowała o budowie 
chodników przy drogach krajowych. Ale z wypowiedzi radnych wynika aby nie 
wydatkować swoich pieniędzy na chodniki przy drodze krajowej skoro 
GDDKIA zapowiada kapitalny remont tej drogi.  Dlatego Wójt nie zgodził się  
z zarzutem jakoby gmina wyrzucała pieniądze w błoto jeŜeli czyni działania  
i pertraktuje z zarządcą drogi o wykonaniu wszelkich prac remontowych. 
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Pani Krystyna Jurzyńska nie zgodziła się z powyŜszą wypowiedzią poniewaŜ 
planuje się wykonać dalsze projekty budowlane nie realizując poprzednich 
natomiast Pani Anna LeŜańska przekonywała iŜ lepszym rozwiązaniem będzie 
kompleksowa realizacja budowy drogi BliŜyn-OdrowąŜek ze środków unijnych. 
Ad. 5 
Interpelacje i zapytania radnych: 
Pan Mieczysław Bąk – poruszył sprawę wykonania programu budowy 
zbiorników wodnych na terenie gminy BliŜyn. W oparciu o studium zostały 
opracowane materiały dotyczące budowy kilku zbiorników wodnych o łącznej  
pow. 320ha. Radny nawiązał równieŜ do ogromnych środków unijnych które 
moŜna uzyskać na te cele dostając się na listę indykatywną, gdzie koszty są 
pokrywane nawet w 100%. Pan Bąk poddał pod rozwagę opracowanie 
programu, który otworzyłby drogę do ubiegania się o środki. 
Odnosząc się do powyŜszej wypowiedzi Wójt  stwierdził, Ŝe nagłośnienie 
sprawy pozyskania środków unijnych w mediach jest ogromne ale 
rzeczywistość jest trochę inna. Mówi się o olbrzymich środkach i zarzuca się 
gminom Ŝe nie składają wniosków, Ŝe pracownicy nie są odpowiednio 
przygotowani. JednakŜe faktycznie jest inaczej. Potrzeby składane przez gminy 
są ogromne a pieniędzy znacznie mniej. O przyjęciu do realizacji programu  
o którym mówił Pan Bąk decyduje ministerstwo a nie wojewoda. Gmina BliŜyn 
złoŜyła do wojewody program budowy zbiorników małej retencji i jesteśmy 
ujęci w planach na lata 2007-2015. Na terenie Województwa Świętokrzyskiego 
zostało zgłoszonych do budowy 173 zbiorniki i na te cele potrzeba 900mln zł  
a do dyspozycji pozostaje tylko kwota 51 mln zł. Do realizacji przygotowywany 
jest zbiornik w BliŜynie i Wójt w swoich planach widziałby budowę zbiornika  
w Sołtykowie, na który najszybciej moŜna przygotować wymagane dokumenty. 
Wójt chciałby równieŜ aby zostały uruchomione dwa programy dotyczące 
gminy BliŜyn a mianowicie budowa oczyszczalni i kanalizacji ściekowej oraz 
budowa wodociągu wraz z kanalizacją w Rędocinie. JednakŜe nie nastąpi to 
wcześniej niŜ w czerwcu przyszłego roku. Tam gdzie jest to tylko moŜliwe 
gmina ubiega się o środki ale nie zawsze z pozytywnym wynikiem. Przykładem 
jest odmowa przebudowy drogi w Kucębowie. Niemniej jednak gmina będzie 
nadal zgłaszać swoje potrzeby i ubiegać się o środki. 
Pan Mieczysław Bąk stwierdził, Ŝe intencją jego wypowiedzi nie było 
podejrzenie Ŝe gmina nie opracowuje programów ale sugestia powstania 
programu na bazie dokumentów posiadanych przez Urząd Gminy co 
stworzyłoby gminie BliŜyn moŜliwość ubiegania się o środki w województwie. 
Nawiązując do bezpieczeństwa mieszkańców Gminy BliŜyn Pani Aleksandra 
Milanowska przytoczyła wniosek Komisji Oświaty poprzedniej kadencji  
o ustawienie dwóch fotoradarów: przy drodze krajowej Nr 42 w miejscowości 
BliŜyn – skrzyŜowanie dróg do Sorbina i w miejscowości Bugaj – Brzeście- 
skrzyŜowanie do miejscowości Wołów. Radna zapytała jak wygląda realizacja 
tego wniosku. 
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Pani Anna LeŜańska uściśliła powyŜszą wypowiedź informując Ŝe Komisja 
Oświaty wnioskowała o załoŜenie „skrzynek”  natomiast Wójt wyjaśnił, Ŝe 
wniosku takiego nie było. Sprawą miał się zająć radny poprzedniej kadencji Pan 
Adam Jedynak dlatego Wójt obiecał kontakt z nim i rozeznanie tematu. 
Ad. 6 
Odnosząc się do informacji o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu  
i porządku publicznego na terenie gminy BliŜyn za 2006 rok głos zabrał Pan 
Dariusz Duda – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w SkarŜysku-Kam. 
Głównym celem działania policji jest poprawa stanu bezpieczeństwa  
a przynajmniej utrzymanie tego stanu sprzed roku. Posterunek Policji  
w BliŜynie pracuje w 7-osobowej obsadzie. Podziękował dyrekcji szkoły, gronu 
pedagogicznemu i społeczeństwu za postawę godną naśladowania w sprawie 
uprowadzenia dziecka sprzed szkoły w BliŜynie. W dalszych działaniach 
sprawca został zatrzymany. Niepokój budzi stan bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i tutaj policja ma jeszcze wiele do zrobienia. Policja popiera budowę 
chodników co w znacznej mierze poprawiłoby bezpieczeństwo na drogach. 
Policja popiera równieŜ zakup słupów /masztów/ do montaŜu fotoradarów. 
Kończąc swoją wypowiedź Pan Duda podziękował w imieniu swoim  
i komendanta za współpracę, za rozumienie potrzeb policji a zarazem 
wspieranie jej i pomoc. 
Pan Jan Herman – Kierownik Posterunku Policji w BliŜynie przedstawił 
informację o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego terenie gminy 
za 2006 rok /informacja w załączeniu/. Komendant przedstawił równieŜ 
informację o stanie przestępczości z podziałem na rodzaje przestępstw 
podstawowych i porównaniem do roku 2005. 
Wójt  podziękował komendantowi powiatowemu byłemu i obecnemu za 
współpracę. Dodał, Ŝe problemem na terenie gminy jest alkoholizm i przemoc  
w rodzinie. Wójt apelował o częstsze patrole policji w zakresie eliminowania 
kradzieŜy drzewa z lasu. Podziękował równieŜ Komendantowi Posterunku 
Policji w BliŜynie za bardzo dobrą współpracę. 
Pani Krystyna Jurzyńska podziękowała dzielnicowemu Panu Sadzy za jego 
zaangaŜowanie i za to Ŝe jest obecny wtedy kiedy zachodzi potrzeba. 
Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych 
przedstawiła Pani Halina Fidor – Przewodnicząca Komisji. Komisja w wyniku 
analizy informacji o stanie przestępczości, bezpieczeństwa, ładu  
i porządku publicznego na terenie gminy Komisja przyjęła informację  
z uwzględnieniem uwag Komisji Rewizyjnej dotyczących rozszerzenia 
informacji o dane dotyczące  gminy BliŜyn w zakresie: 
1. sytuacji dotyczących przestępczości i wybryków chuligańskich z podziałem 

na nieletnich i dorosłych a takŜe rodzaje i ilość przestępstw podstawowych 
jak równieŜ porównanie tych danych z rokiem 2005, 

2. obsady kadrowej Posterunku Policji w BliŜynie oraz rozwaŜenia wzrostu tej 
obsady z tego względu aby patrole policji były bardziej widoczne w terenie, 
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3. problemu narkomanii i demoralizacji nieletnich a w szczególności podania 
informacji w zakresie występowania  tych zjawisk na naszym terenie. 

Dyskusja 
Pan Jacek Krzepkowski poruszył sprawę zamontowanych słupków  
z łańcuchami przy drodze Nr 42 w Płaczkowie, które miały zwiększyć 
bezpieczeństwo a obecnie dzięki ich dewastacji i zniszczeniu stwarzają tylko 
zagroŜenie. Dlatego radny prosił o interwencje w tej sprawie. Ponadto Pan 
Krzepkowski zwrócił się do Komendanta o podanie danych dotyczących 
wykrywalności w zakresie włamań i kradzieŜy. 
Pani Anna LeŜańska w imieniu właścicieli sklepów zwróciła się do 
przedstawicieli policji o kontrole handlu obwoźnego pod kątem legalności 
prowadzenia tego typu działalności.  
Nawiązując do sprawy remontu słupków przy drodze krajowej Pan Jan 
Herman poinformował, Ŝe policja występowała juŜ w tej sprawie do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jednakŜe nie otrzymała do tej pory 
odpowiedzi dlatego wystosuje ponowne pismo. JeŜeli chodzi o procentowe 
podanie wykrywalności przestępstw to dane te nie będą w pełni obrazować 
działań w tej sprawie a w szczególności kiedy tych zdarzeń jest bardzo mało. 
Biorąc pod uwagę kradzieŜe z włamaniem to wykrywalność wynosi 30% 
natomiast kradzieŜe rzeczy – 20%. Główną przyczyną niskiej wykrywalności 
jest fakt, Ŝe gro kradzieŜy dotyczy budynków opuszczonych. Komendant 
obiecał równieŜ dokonywanie kontroli handlu obwoźnego. 
Pani Anna Miernik  odnosząc się do zniszczonych słupków przy drodze  
w Płaczkowie i Górkach stwierdziła, Ŝe gwarancją bezpieczeństwa przy drogach 
głównych jest zachowanie odległości 0,5m między ciągiem drogi i ciągiem 
chodnika. JednakŜe w tych miejscowościach chodnik jest wybudowany tuŜ przy 
drodze stąd zachodziła konieczność montaŜu słupków z łańcuchami. Pani 
Miernik obiecała wystosować pismo w sprawie dokonania remontu słupków. 
Podsumowując powyŜszą dyskusję radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli 
informację o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego 
na terenie gminy za 2006 rok. 
Ad. 7 
Informację o działalności straŜy poŜarnej za 2006 rok przedstawił Pan Zdzisław 
Kuźdub – inspektor ds. p.poŜ. w Urzędzie Gminy /informacja w załączeniu/. 
Pan Kuźdub podziękował Wójtowi, Radzie Gminy, byłemu Przewodniczącemu 
Panu Mieczysławowi Bąkowi za wspieranie straŜy a zarazem wyraził nadzieję 
Ŝe nowa Rada nie będzie tych środków skąpić i nadal wspomagać straŜ. 
Stanowisko Komisji Spraw Spraw Społecznych i Socjalnych przedstawiła Pani 
Halina Fidor – Przewodnicząca Komisji. Komisja analizując działalność straŜy 
poŜarnej za 2006 rok pozytywnie oceniła tą działalność. Stwierdziła, Ŝe środki 
które przeznacza się na straŜe przynoszą oczekiwane rezultaty. W większości 
straŜnic oŜywiła się działalność kulturalno-oświatowa wśród dzieci i młodzieŜy, 
która zasługuje na słowa uznania i naśladowania przez pozostałe jednostki. 



 7

Przyjmując sprawozdania Komisja prosi równieŜ o przedkładanie sprawozdań 
finansowych przez poszczególne jednostki OSP w zakresie uzyskanych 
dochodów własnych i ich wydatkach. 
Dyskusja 
Pan Zdzisław Kuźdub odnosząc się do prośby Komisji w zakresie przedłoŜenia 
sprawozdań finansowych przez jednostki OSP stwierdził, Ŝe informację taką 
moŜe przedłoŜyć po zakończeniu zebrań sprawozdawczo-wyborczych. 
Wójt wyraził zadowolenie z działalności straŜy i wdzięczność Panu Kuźdubowi 
za sukcesy związane z tą pracą. Na sukces trzeba zapracować ale opłacało się. 
StraŜ w Mroczkowie na początku poprzedniej kadencji chyliła się ku upadkowi 
a obecnie bardzo pręŜnie działa. Podniesiono standard straŜnic, nie tylko pod 
kątem wyglądu estetycznego ale równieŜ kwitnie w nich działalność kulturalna. 
Przykładem jest straŜnica w Sorbinie w której funkcjonuje świetlica. MłodzieŜ 
korzysta tam ze stołu bilardowego, wyposaŜenia komputerowego  czy telewizji 
satelitarnej. Z przyjemnością moŜna przebywać równieŜ w innych obiektach 
straŜnic. Najmniej zadbanym obiektem jest OSP BliŜyn ale ma to związek  
z jego ogromną eksploatacją. Wójt podziękował druhom za wyjazdy do poŜarów 
a zarazem sponsorom za wspomaganie działalności straŜy. Jednostka OSP 
BliŜyn mieści się na 3 miejscu w województwie pod kątem ilości wyjazdów do 
poŜarów. Wyraził jedynie przy tym zaniepokojenie zmniejszającą się liczbą 
druhów, którzy niejednokrotnie wyjeŜdŜają do pracy za granicę. Widoczne 
równieŜ jest zaangaŜowanie druŜyn w zawodach straŜackich poniewaŜ  
w ostatnich w Mroczkowie wzięło udział aŜ 120 zawodników. TakŜe 
osiągnięcia są widoczne w turniejach wiedzy poŜarniczej, w których szkoły 
bardzo chętnie uczestniczą. 
Pani Halina Fidor podkreśliła osiągnięcia Szkoły Podstawowej w Sorbinie  
w turnieju wiedzy poŜarniczej. Uczniowie wygrywali zawody gminne, 
powiatowe i równieŜ zajmowali czołowe miejsca w województwie. Uczniem 
który zajął trzecie miejsce w województwie w turnieju wiedzy poŜarniczej był 
Grzegorz Trzebiński uczeń Szkoły Podstawowej w Sorbinie a obecnie uczeń 
Gimnazjum w BliŜynie.  
Podsumowaniem powyŜszej dyskusji było jednogłośne /14 głosów za/ przyjęcie 
informacji o działalności straŜy poŜarnej za 2006 rok. 
Obrady sesji z przyczyn usprawiedliwionych opuścił radny Mieczysław Bąk 
oraz radca prawny Anna Fonfara. 
Ad. 8 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2007 rok wraz  
z materiałami informacyjnymi, autopoprawkami Wójta zawartymi w piśmie 
znak: FNB.3015/5/07 z dnia 29 stycznia 2007r. oraz uchwałą Nr 1306/2006  
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia  
29 grudnia 2006r. w sprawie opinii o projekcie budŜetu Gminy BliŜyn na 2007 
rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, objaśnieniami i prognozą 
łącznej kwoty długu przedstawiła Pani Alina Ołownia – Skarbnik Gminy 



 8

wspólnie z Panią Anną Miernik  – Kierownikiem Referatu Rozwoju 
Strategicznego Gminy. 
Opinię Komisji BudŜetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki 
Gminy przedstawiła Pani Ewa Łukomska – Przewodnicząca Komisji. 
Przed przystąpieniem do wydania opinii w zakresie projektu budŜetu gminy na 
2007 rok Pani Ewa Łukomska zapoznała Komisję z uchwałą Nr 1306/2006 
Składu Orzekającego II Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia  
29 grudnia 2006r. w sprawie opinii o projekcie budŜetu Gminy BliŜyn na 2007r. 
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, objaśnieniami i prognozą 
łącznej kwoty długu. 
Następnie Komisja wysłuchała opinii poszczególnych Komisji Rady, które 
przedstawili: 
1. Pan Jacek Krzepkowski – Komisji Rewizyjnej 
2. Pani Halina Fidor – Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych  

i Socjalnych 
3. Pan Tomasz Pela – Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska. 
Komisja rozpatrzyła projekt budŜetu gminy na 2007 rok łącznie  
z autopoprawkami Wójta zawartymi w piśmie znak: FNB.3015/5/07 z dnia 
29.01.2007r. a takŜe wnioskami złoŜonymi przez Komisję Rewizyjną. Pozostałe 
dwie Komisje Rady nie zgłosiły wniosków do projektu budŜetu gminy na 2007 
rok.  
Pani Ewa Łukomska poddała pod głosowanie wnioski Komisji Rewizyjnej, 
które uzyskały akceptację tej Komisji dotyczące wprowadzenia zmian  
w materiałach informacyjnych do projektu budŜetu polegających na: 
1. wykreśleniu na str. 4 z zapisu „remont dróg ŜuŜlem i tłuczniem” zwrotu 

„ŜuŜlem i” a pozostawienie remontu dróg tylko tłuczniem i w tej pozycji 
skreślenie miejscowości „Gilów” a w to miejsce wprowadzenie miejscowości 
„Zbrojów” – wniosek został jednogłośnie przyjęty /5 głosów za/, 

2. zrezygnowanie z wykonania bariery na drodze gminnej przy zjeździe do 
mostu w Gilowie a w to miejsce wprowadzenie wykonania „progów 
zwalniających” przy tej samej drodze  w związku z czym na str. 4 materiałów 
informacyjnych słowo „bariery” zastępuje się zwrotem „progów 
zwalniających”– 5 głosów za – wniosek został przyjęty, 

3. dopisanie na str.5 przy wykonaniu wiat przystankowych miejscowości 
„Gilów” – wniosek został przyjęty – 5 głosów za. 

Komisja dokonała analizy autopoprawek Wójta, które w większości dotyczą 
błędnego nazewnictwa paragrafów bądź uzupełnienia brakujących zapisów nie 
zmieniających zasadniczo projektu budŜetu. W autopoprawkach w zapisie dot. 
skreślenia zwrotu „Nagrody i” błędnie zapisano rozdz.85220 w dziale 852, 
powinien być rozdz.85228.  Komisja jednogłośnie /5 głosów za/ zaakceptowała 
autopoprawki Wójta łącznie ze wskazaną poprawką. 
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Uwzględniając powyŜsze Komisja pozytywnie opiniuje projekt budŜetu gminy 
na 2007 rok łącznie z autopoprawkami Wójta i wnosi do Rady o jego przyjęcie 
wraz z wniesionymi przez Komisję poprawkami. 
PowyŜszą opinię Komisja przyjęła jednogłośnie /5 głosów za/. 
Stanowisko w sprawie opinii i wniosków Komisji przedstawił Wójt Gminy  
który stwierdził, Ŝe projekt budŜetu jest konsekwencją działania poprzednich lat 
i cieszy się, Ŝe Komisje Rady zaakceptowały złoŜone propozycje. Do końca 
kwietnia zostanie opracowany 4-letni plan działania i budŜet na 2007 rok jest 
rozpoczęciem realizacji tego planu. Nawiązując do propozycji Komisji 
BudŜetowo-Finansowej odnośnie remontowania dróg tylko tłuczniem  
i wyeliminowania remontu dróg ŜuŜlem Wójt zwrócił się do radnych  
o pozostawienie moŜliwości remontowania dróg ŜuŜlem. Wykonując naprawy 
tylko tłuczniem zrealizuje się ich mniej a drobne remonty moŜna zastąpić 
ŜuŜlem. 
Dyskusja 
Pani Ewa Łukomska uzasadniła propozycję Komisji odnośnie rezygnacji  
z remontu dróg ŜuŜlem wyjaśniając, Ŝe w okresie letnim przejeŜdŜające 
samochody po drodze ŜuŜlowej pozostawiają tumany kurzu natomiast w okresie 
opadów deszczu woda wypłukuje ŜuŜel dlatego taka technologia remontu dróg 
pozostawia wiele do Ŝyczenia. Ponadto ze względów ekologicznych powinno się 
eliminować ŜuŜel niemniej jednak decyzja w tej sprawie będzie naleŜała do 
Rady Gminy. 
Pan Jarosław Bednarz poparł wypowiedź Wójta i przychyla się do 
pozostawienia remontu dróg ŜuŜlem poniewaŜ są sytuacje gdzie tylko taki 
remont będzie wchodził w grę. 
Pani Anna Miernik  zaproponowała pozostawienie zapisu samego remontu dróg 
bez wskazywania jakim materiałem ma być przeprowadzony a będzie 
wykonywany takim materiałem jaka zaistnieje potrzeba. 
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania w pierwszej kolejności 
autopoprawek Wójta: 
1. w § 10 uchwały w punkcie 2/ sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu – 

kwotę „858.832zł” zastępuje się kwotą „349.760zł” – 13 głosów za, 
2. w § 10 uchwały dodaje się punkt 3/ o treści „spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 
poŜyczek i kredytów w kwocie 509.072zł” – 13 głosów za, 

3. w załączniku Nr 2 – Wydatki budŜetu gminy na 2007r. w dziale 400, 
rozdz.40002, § 3020 oraz w dziale 750, rozdz.75023, § 3020 w nazwie 
paragrafu wyraz „wynagrodzenia” zastępuje się wyrazem „wydatki”-  
13 głosów za, 

4. w załączniku Nr 2 – Wydatki budŜetu gminy na 2007r. w dziale 801, 
rozdz.80101, rozdz.80103, rozdz.80110, w dziale 852, rozdz.85212, 
rozdz.85219, rozdz.85228 /a nie jak zapisano 85220/ oraz w dziale 854, 
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rozdz.85401 w nazwie paragrafu 3020 wyrazy „nagrody i” skreśla się –  
13 głosów za, 

5. w materiałach informacyjnych do projektu budŜetu na stronie 9 w wierszu 27 
kwotę „359.760zł” zastępuje się kwotą „349.760zł” – 13 głosów za, 

6. w załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 
w latach 2007-2009 – w lp.10 – Przebudowa budynku SP ZOZ w BliŜynie 
lata realizacji „2006-2008” zastępuje się „2006-2009” – 13 głosów za. 

Następnie Przewodnicząca Rady przystąpiła do przegłosowania poprawek 
Komisji BudŜetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy, 
która wniosła o  wprowadzenie zmian w materiałach informacyjnych do 
projektu budŜetu polegających na: 
1. wykreśleniu na str. 4 z zapisu „remont dróg ŜuŜlem i tłuczniem” zwrotu 

„ŜuŜlem i” a pozostawienie remontu dróg tylko tłuczniem – wniosek nie 
przeszedł – 1 głos za, 10 przeciwko, 2 wstrz. się,  w tej pozycji skreślenie 
miejscowości „Gilów” a w to miejsce wprowadzenie miejscowości 
„Zbrojów” – 13 głosów za, 

2. zrezygnowanie z wykonania bariery na drodze gminnej przy zjeździe do 
mostu w Gilowie a w to miejsce wprowadzenie wykonania „progów 
zwalniających” przy tej samej drodze  w związku z czym na str. 4 materiałów 
informacyjnych słowo „bariery” zastępuje się zwrotem „progów 
zwalniających”– 13 głosów za, 

3. dopisanie na str.5 przy wykonaniu wiat przystankowych miejscowości 
„Gilów” – 13 głosów za. 

Po przegłosowaniu autopoprawek Wójta i wniosków Komisji Pani Skarbnik 
odczytała projekt uchwały budŜetowej uwzględniający przyjęte zmiany. 
Podsumowaniem powyŜszej dyskusji i głosowań było jednogłośne /13 głosów 
za/ podjęcie uchwały Nr IV/13/2007 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy 
BliŜyn na 2007 rok. 
Ad. 9 a/ 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie nabycia nieruchomości  na 
rzecz Gminy odczytał Sekretarz Gminy. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Radni jednogłośnie /13 głosów za/ podjęli uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie 
nabycia nieruchomości na rzecz Gminy. 
b/ 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XVI/136/04 z dnia 2 września 2004r. w sprawie oddania w najem lokalu 
uŜytkowego odczytał Sekretarz Gminy. 
Komisje Rady nie wniosły uwag do projektu uchwały. 
Rada jednogłośnie /13 głosów za/ podjęła uchwałę Nr IV/15/2007 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XVI/136/04 z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
oddania w najem lokalu uŜytkowego. 
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c/ 
Projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem w sprawie przyjęcia rocznego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi odczytał Sekretarz Gminy. 
Rada wyraziła zgodę na odstąpienie od czytania treści programu będącego 
załącznikiem do uchwały. 
Komisje nie wniosły uwag do projektu uchwały. 
Radni jednogłośnie /13 głosów za/ podjęli uchwałę Nr IV/16/2007 w sprawie 
przyj ęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
d/ 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie wyboru banku do 
wykonywania obsługi bankowej budŜetu gminy odczytał Sekretarz Gminy. 
Komisje Rady nie wniosły uwag do projektu uchwały. 
Rada jednogłośnie /13 głosów za/ podjęła uchwałę Nr IV/17/2007 w sprawie 
wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej budŜetu gminy. 
Na obrady sesji wrócił radny Mieczysław Bąk. 
e/ 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość 
stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość  
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę BliŜyn 
w roku 2007 odczytał Sekretarz Gminy. 
Rada wyraziła zgodę na odstąpienie od czytania treści regulaminu będącego 
załącznikiem do projektu uchwały. 
Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały nie wnosząc uwag. 
Rada jednogłośnie /14 głosów za/ podjęła uchwałę Nr IV/18/2007 w sprawie 
wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 
nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę BliŜyn  
w roku 2007. 
f/ 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie ustalenia zasad odpłatności za 
usługi opiekuńcze odczytał Sekretarz Gminy. Ponadto odczytał pismo Wójta 
Gminy znak: ORS-0717/3/2007 z dnia 20.02.2007r. w sprawie poprawek do 
projektu uchwały. 
Stanowisko Komisji przedstawili: 
Pan Jacek Krzepkowski – Komisji Rewizyjnej, która  pozostawia stanowisko 
komisji merytorycznej. Wnosi jedynie do Komisji Oświaty, Kultury, Spraw 
Społecznych i Socjalnych o analizę zapisu § 1 ust.2 dotyczącego upowaŜnienia 
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jednoosobowo Kierownika GOPS do podejmowania decyzji w sprawie ustalenia 
odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości niŜszej niŜ jest ustalona  
w projekcie uchwały w przypadkach losowych bądź innych szczególnie 
uzasadnionych. Komisja jest zdania, aby decyzje te nie były podejmowane  
1-osobowo a np. wspólnie z Wójtem Gminy. Wniosek Komisji został przyjęty 
jednogłośnie /5 głosów za/. 
Pani Halina Fidor – Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych  
i Socjalnych, która dokonała analizy projektu uchwały przy udziale Pani Zofii 
Nowak – Kierownika GOPS w BliŜynie. Odnosząc się do propozycji Komisji 
Rewizyjnej w zakresie analizy zapisu § 1 ust.2 dotyczącego podejmowania 
decyzji jednoosobowo przez Kierownika GOPS w zakresie ustalenia odpłatności 
za usługi opiekuńcze w niŜszej wysokości niŜ proponuje się w załączniku do 
uchwały w sytuacjach zdarzeń losowych i innych szczególnie uzasadnionych, 
Komisja po wyjaśnieniach Pani Zofii Nowak, która i  tak  decyzję  podejmuje  
po konsultacji z Wójtem proponuje pozostawienie tego zapisu bez zmian. 
Ponadto w uzgodnieniu z Panią Kierownik GOPS Komisja wnosi o dokonanie 
następujących poprawek: 
1. w § 1 ust.1 pkt 3 zwrot „świadczenioodbiorcom” zastąpić zwrotem 

„świadczeniobiorcom” – 5 głosów za, 
2. w zał. Nr 1 zapis punktu 1 „Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń” zastąpić zapisem „Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń” oraz w punkcie 4 wyraz ”składniki” zastąpić wyrazem 
„składki” – 5 głosów za. 

Poza powyŜszymi poprawkami Komisja nie wnosi uwag do projektu uchwały  
i opiniuje go pozytywnie /5 głosów za/. 
Pozostałe Komisje nie wniosły uwag do projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania poprawek Komisji Oświaty: 
1. w § 1 ust.1 pkt 3 uchwały zwrot „świadczenioodbiorcom” zastąpić zwrotem 

„świadczeniobiorcom” – 14 głosów za, 
2. w zał. Nr 1 zapis punktu 1 „Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń” zastąpić zapisem „Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń” oraz w punkcie 4 wyraz ”składniki” zastąpić wyrazem 
„składki” – 14 głosów za, 

Następnie Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania poprawek Wójta 
Gminy: 
1. § 5 otrzymuje nowe brzmienie o treści: „Uchwała podlega publikacji  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi  
w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.” – 14 głosów za, 

2. dokonuje się poprawek następujących błędów pisarskich: 
a/ w podstawie prawnej 4 wiersz od góry jest: „pomcy” a powinno być: 
„pomocy”, 
b/ w § 1 ust.1 pkt 1 jest: „kaukulacja” a powinno być: „kalkulacja”, 
c/ w §1 ust.1 pkt 2 jest: „związane za” a powinno być „związane ze”, 
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d/ w § 1 ust.2 jest: „uzasdnionych” a powinno być: „uzasadnionych”, 
e/ w § 2 ust.1 pkt 1 jest: „uczwały” a powinno być: „uchwały”. 

PowyŜsze błędy pisarskie zostały jednogłośnie przyjęte /14 głosów za/. 
Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli uchwałę Nr IV/19/2007 w sprawie 
ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze wraz z powyŜej przyjętymi 
poprawkami. 
g/ 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie powołania Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BliŜynie odczytał 
Sekretarz Gminy. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały nie wnosząc uwag. 
Radni przy 13 głosach za i 1 wstrz. się podjęli uchwałę Nr IV/20/2007  
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bli Ŝynie. 
h/ 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie wyłonienia członka Rady 
Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w SkarŜysku-Kamiennej 
ul.Szpitalna 1 odczytał Pan Jerzy Rams – Wiceprzewodniczący Rady. 
Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Rada jednogłośnie /14 głosów za/ podjęła uchwałę Nr IV/21/2007 w sprawie 
wyłonienia członka Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w SkarŜysku-Kamiennej ul.Szpitalna 1. 
i/ 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zwrotu kosztów podróŜy 
słuŜbowych radnych Gminy BliŜyn odczytał Pan Jerzy Rams – 
Wiceprzewodniczący Rady. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Rada jednogłośnie /14 głosów za/ podjęła uchwałę Nr IV/22/2007 w sprawie 
zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych Gminy BliŜyn. 
J/ 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie przyjęcia planów pracy Rady 
Gminy w BliŜynie oraz Komisji na 2007 rok odczytał Pan Jerzy Rams – 
Wiceprzewodniczący Rady. 
Plany pracy na 2007 rok kolejno przedstawili: 
1. Pan Jerzy Rams – plan pracy Rady Gminy, 
2. Pani Halina Fidor – plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw 

Społecznych i Socjalnych, 
3. Pan Jacek Krzepkowski – plan pracy Komisji Rewizyjnej, 
4. Pan Tomasz Pela – plan pracy Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
5. Pani Ewa Łukomska – plan pracy Komisji BudŜetowo-Finansowej, 

Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
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Rada jednogłośnie /14 głosów za/ podjęła uchwałę Nr IV/23/2007 w sprawie 
przyj ęcia planów pracy Rady Gminy w BliŜynie oraz Komisji na 2007 rok. 
Ad. 10 
Przewodnicząca Rady odczytała treść interpelacji złoŜonej przez radną 
Aleksandrę Milanowską, ElŜbietę Karpińską. Poinformowała równieŜ  
o zapytaniu sołtysów w sprawie zapłaty za roznoszenie nakazów podatkowych. 
Dodała, Ŝe najbliŜsza sesja odbędzie się w miesiącu kwietniu i od 19 marca 
rozpoczną się zebrania wiejskie wyborcze. 
Wójt  poinformował o wynikach kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach. Protokół z kontroli liczy 
ponad 170 stron. Kontrolą objęto gospodarkę finansową gminy za 2005 rok. 
Kontrola wypadła dobrze. Podkreślono bardzo dobrą pracę Referatu Rozwoju 
Strategicznego Gminy i stanowiska kasy. Zostało wskazanych kilkanaście 
uchybień w bieŜącym prowadzeniu rachunków bądź wskazania dokumentów 
koniecznych do opracowania. Wójt dodał, Ŝe do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej wpłynęły dwie skargi anonimowe od mieszkańców Sołtykowa  
i nauczyciela, na które Urząd Gminy udzielił wyjaśnień. Ponadto dochodzenie  
w około 25 sprawach prowadziła Prokuratura w SkarŜysku-Kam. do której 
dostarczono 28 teczek zawierających materiały wyjaśniające. Wyjaśnień tych 
Prokuratura Ŝądała w dość krótkim terminie bo 4 dni i trudnym okresie 
poniewaŜ był to sam koniec roku gdzie do wykonania jest wiele sprawozdań  
i innych spraw bieŜących  związanych z zamknięciem roku. Dostarczone 
materiały do prokuratury są w fazie badania. 
Ad. 11 
Obrady sesji trwały od godz.900 do godz.1435. 
Sesję zamknęła Przewodnicząca Rady dziękując wszystkim za udział. 
 
Protokólant 
 
Anna Kowalik 


