
P r o t o k ó ł  Nr VIII/2007  
z sesji Rady Gminy w BliŜynie, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2007r.  

w świetlicy OSP w BliŜynie. 
 

Na ogólny stan 15 radnych na sesji obecni byli wszyscy radni. W obradach sesji 
uczestniczył nowo wybrany radny Pan Krzysztof Kopeć. 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
1. Pan Roman Białek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w SkarŜysku-

Kam. 
2. Pani Marzena Okła-Drewnowicz – Radna Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego  

3. Pani Anna Osóbka – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej  
w BliŜynie 

4. Pan Tomasz Rokita – Wójt Gminy 
5. Pan Mariusza Walachnia – Sekretarz Gminy 
6. Pani Alina Ołownia – Skarbnik Gminy 
7. Pani Anna Miernik – Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego Gminy 
8. Pani Anna Fonfara – Radca Prawny UG 
9. Pani Agnieszka Stachoń – prac. UG ds. ochrony środowiska 
10. Pani Anna Kowalik – obsługa Rady 
11. Pani Anna Jaros – Urbaniak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w BliŜynie 
12. Pan Tomasz Durlik – Wicedyrektor Zespołu Szkół w BliŜynie 
13. Pan Sylwester Koziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie 
14. Pan Mirosław Owczarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w OdrowąŜku 
15. Pan Henryk śak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sorbinie 
16. Pan Adam Młodawski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w BliŜynie 
17. Pan Piotr Stańczak – Tygodnik SkarŜyski 
18. Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 
 
Zatwierdzony porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji. 
2. Ślubowanie radnego. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad VI i VII sesji Rady. 
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał 

podjętych na ostatniej sesji. 
5. Wystąpienia zaproszonych gości. 
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi. 
7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy BliŜyn: 

a/ wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w SkarŜysku-Kam., 
b/ wystąpienie Wójta Gminy, 
c/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych, 
d/ dyskusja, 



e/ przyjęcie informacji. 
8. Ocena realizacji budŜetu gminy za I półrocze 2007r.: 

a/ wystąpienie Wójta Gminy, 
b/ stanowisko Komisji BudŜetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  
    i Gospodarki Gminy oraz Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, 
    Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
c/ dyskusja, 
d/ przyjęcie sprawozdania. 

9. Informacja o realizacji podatków za I półrocze 2007r.: 
a/ wystąpienie Wójta Gminy, 
b/ stanowisko Komisji BudŜetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  
     i Gospodarki Gminy, 
c/ dyskusja, 
d/ przyjęcie informacji. 

10. Informacja o stanie przygotowania gminy do korzystania z funduszy 
pomocowych UE. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
a/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy BliŜyn, 
b/ ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
    nieruchomości za usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych 
    stałych i ciekłych oraz ustalenia górnych stawek opłat za wykonanie 
    zastępcze w tym zakresie, 
c/ przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
    zagospodarowania przestrzennego Gminy BliŜyn, 
d/ rozwiązania i likwidacji Związku Gmin „Pilica”, 
e/ nabycia nieruchomości na rzecz Gminy, 
f/ wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na rok 2007, 
g/ powołania Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Rejonowego  
     w SkarŜysku-Kamiennej na kadencję 2008-2011, 
h/ zmian w składach osobowych Komisji stałych Rady. 

12. Informacje, komunikaty i oświadczenia. 
13. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Przebieg obrad sesji: 
Ad. 1 
Ósmą z kolei sesję Rady Gminy w BliŜynie w kadencji 2006-2010 otworzyła  
i poprowadziła Pani Anna LeŜańska – Przewodnicząca Rady. Po przywitaniu 
wszystkich obecnych i stwierdzeniu kworum odczytała projekt porządku obrad 
sesji, do którego radni nie wnieśli uwag jednogłośnie go przyjmując /14 za/. 
Ad. 2 
W związku z wyborem Pana Krzysztofa Kopcia na radnego gminy w okręgu 
obejmującym sołectwo Sorbin Pani Anna Osóbka – Przewodnicząca Gminnej 
Komisji Wyborczej w BliŜynie wręczyła mu zaświadczenie o wyborze składając 



gratulacje i Ŝyczenia owocnej pracy społecznej. Do Ŝyczeń dołączył się Wójt 
Gminy i Przewodnicząca Rady. 
Następnie po odczytaniu treści roty ślubowania przez Przewodniczącą Rady 
radny złoŜył ślubowanie. 
Ad. 3 
W związku z nie zgłoszeniem uwag do protokołów z obrad VI i VII sesji Rady 
radni jednogłośnie /15 głosów za/ przyjęli zarówno protokół z obrad VI sesji 
Rady z dnia 20 czerwca 2007r. jak i protokół z obrad VII sesji Rady z dnia  
13 lipca 2007r. 
Ad. 4 
W punkcie 4 porządku obrad sesji Wójt Gminy przedstawił informację o swojej 
pracy między sesjami oraz informację o realizacji uchwał rady podjętych na 
ostatniej sesji /informacje w załączeniu/. 
Ad. 5 
Wystąpienia zaproszonych gości: 
Pani Marzena Okła-Drewnowicz – Radna Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego – która na wstępie pogratulowała wyboru nowemu radnemu 
Pani Krzysztofowi Kopciowi a następnie poinformowała o działaniach 
podejmowanych na szczeblu województwa w zakresie pozyskiwania środków 
unijnych. W odniesieniu do złoŜonych fiszek przez gminę Pan Wójt był 
zobowiązany przedłoŜyć listę priorytetowych inwestycji gminnych a w połowie 
września zapadnie decyzja na szczeblu wojewódzkim o zakwalifikowaniu się 
wniosków do dofinansowania. Będzie to stanowić około 20% wszystkich 
wniosków. Radna poinformowała równieŜ o innych projektach moŜliwych do 
składania począwszy od miesiąca września a dotyczących opieki społecznej  
i działalności oświatowej. Biorąc pod uwagę program dotyczący opieki 
społecznej to istnieje moŜliwość pozyskania środków np. na zatrudnienie 
pracowników socjalnych w sytuacji gdy gmina zatrudnia ich mniej niŜ 
przewiduje ustawa. Ponadto istnieje moŜliwość otrzymania środków na projekty 
dotyczące inicjatyw wiejskich mających na celu wzrost edukacji np. na 
otwieranie przedszkoli. Projekt nie moŜe jedynie opiewać na kwotę niŜszą niŜ 
50 tys. zł. Podsumowując swoje wystąpienie radna deklarowała udział  
w spotkaniu z dyrektorami szkół, ośrodka kultury, opieki społecznej w zakresie 
udzielenia im pomocy co do moŜliwości pozyskania pieniędzy. 
Pan Mieczysław Bąk nawiązał do remontu obiektu sakralnego jakim jest 
zabytkowy kościółek w Mroczkowie. W tej sprawie radny współpracuje  
z Proboszczem tamtejszej Parafii ks. Antonim Kochanowskim i w jego imieniu 
chciałby przedstawić sytuację dotyczącą przygotowań do remontu kościółka. 
Poinformował, Ŝe zostały zakończone prace projektowe i udało się juŜ wyłonić 
wykonawcę. Podziękował przy tym Panu Wójtowi za udostępnienie strony 
internetowej i zaproponowanie w zmianach do budŜetu kwoty 12tys. zł na 
wykonanie remontu. W imieniu księdza Proboszcza Parafii Mroczków Pan Bąk 
przekazał Wójtowi podziękowanie i album kościelny dziękując za pomoc. 



Podziękowania złoŜył takŜe pracownikom Urzędu: Pani Miernik, Pani Skarbnik 
i Panu Sekretarzowi. Radny zwrócił się równieŜ do Radnej Województwa 
Świętokrzyskiego o wsparcie finansowe dla tej inwestycji na szczeblu 
województwa. Brakująca obecnie kwota to 46tys. zł. 
Wójt  wyraził zaskoczenie podziękowaniami i uznał je za miłą niespodziankę. 
Poinformował takŜe o pracach trwających przy remoncie kościółka św. Zofii  
w BliŜynie. Oczekuje się jeszcze na kosztorys od Pana Rojka. Uzbierano juŜ 
sporą kwotę w ramach której planuje się wymianę pokrycia dachowego  jak 
równieŜ zabezpieczenie obiektu i wykonanie odgromienia. Wójt ma nadzieję, Ŝe 
około połowy września uda się zawrzeć umowę z wykonawcą. Sprawy te 
ulegają przesunięciu ze względu na zmianę Proboszcza w Parafii BliŜyn. 
Ad. 6 
Interpelacje i zapytania radnych: 
Pani ElŜbieta Karpińska – skierowała następujące zapytania i wnioski: 
1. Kiedy będzie wykonana droga Wołów Cyganów. 
2. Zgłoszenie drogi powiatowej w Wołowie do Starostwa w SkarŜysku-Kam. 

celem ujęcia do dotacji unijnych. 
3. Zabezpieczenie drogi do Pani Wesołowskiej, która zalewa domostwa 

mieszkańców. Radna widzi konieczność wykonania odwodnienia na 
wysokości posesji Pani Kotwicy. 

4. Remont mostu w Wojtyniowie i kiedy będzie wykonany przepust w lesie na 
drodze powiatowej Wołów – Wojtyniów. 

5. Wymiana lamp na energooszczędne w Wołowie i Wojtyniowie. 
Pan Jarosław Bednarz – zwrócił się z prośbą do Pana Wójta o wystąpienie do 
Starostwa Powiatowego w sprawie wykonania remontu bieŜącego drogi 
powiatowej w miejscowości Kucębów Dolny. 
Interpelacja radnego zostanie przekazana Wójtowi do realizacji. 
Pani Aleksandra Milanowska nawiązała do wizyty Pana Perza – 
Wicemarszałka Sejmiku który mówił o moŜliwości składania fiszek zapytując 
czy droga Nr 197 znalazła się w wykazie dróg do dofinansowania. 
Pani Ewa Łukomska nawiązała do objazdu dokonanego wspólnie  
z przedstawicielami kolei państwowych. Radna zapytała jak ta sprawa została 
załatwiona. 
Pan Jacek Krzepkowski zapytał o realizację uchybień stwierdzonych przez 
Komisję Rewizyjną i Komisję ds. Infrastruktury w zakresie wykonania zmiany 
pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w BliŜynie. 
Wyjaśnień w powyŜszych sprawach udzieliła Pani Anna Miernik  informując, 
Ŝe: 
1. na drogę Wołów Cyganów wykonywany jest projekt budowlany. Wystąpiły 

trudności w uzyskaniu pozwolenia ze względu na zbyt wąski na pewnym 
odcinku pas drogi i konieczność zajęcia sąsiedniej działki, która jest działką 
leśną. Urząd spróbuje uzyskać decyzje o lokalizacji drogi na podstawie 
nowej tzw. spec ustawy. 



2. zakres projektów do dofinansowania z Unii Europejskiej został ustalony 
wspólnie ze Starostwem. Pozostałe drogi będą wykonywane w ramach 
środków posiadanych przez Powiat. Wójt wystąpi do Starostwa w tej 
sprawie. 

3. Urząd nie posiada środków by realizować kolejne potrzeby mieszkańców. 
4. remont mostu i przepustu w Wojtyniowie leŜy w gestii Powiatu i sprawa 

zostanie ponowiona. 
5. wymiana lamp na energooszczędne w Wołowie to wniosek do budŜetu na 

kolejny rok poniewaŜ nie ma zabezpieczonych środków na taką inwestycję. 
Przyjęto jednak zasadę aby w pierwszej kolejności dokonywać wymiany 
lamp przy drogach głównych a jak wystarczy środków dopiero przy drogach 
bocznych. 

6. na zapytanie Pani Milanowskiej – „fiszki” moŜna było składać do końca 
maja b.r. i nie ma moŜliwości dalszego składania wniosków, co Marszałek 
potwierdził w piśmie w związku z zapytaniem gminy w tej sprawie. 

7. odnośnie wizji dokonanej na przejazdach kolejowych w dniu 8 marca b.r. 
Urząd zaproponował aby kolej wykonała remonty w całości a gmina zwróci 
im za remonty wykonane na naszym terenie. Takie rozwiązanie zostało 
zaproponowane w obawie, Ŝe kolej moŜe nie zwrócić środków gminie za 
wykonany remont jak to miało miejsce w Powiecie SkarŜyskim. 

8. w zakresie wykonania usterek przy wymianie dachu na SP ZOZ wykonawca 
miał je usunąć i pewien zakres robót został wykonany ale nie odebrany. 

Pan Jacek Krzepkowski prosił aby na najbliŜsze posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej przekazać informację co zostało zrobione na Ośrodku w ramach 
wskazanych uchybień. 
Pani ElŜbieta Karpińska apelowała o występowanie i sięganie po środki unijne 
bo tylko dzięki nim moŜna coś zrealizować, nie moŜna z nich rezygnować  
a obecny na sesji Pan Perz stwierdził, Ŝe jest duŜo pieniędzy do wzięcia. Dlatego 
radna prosiła o zgłoszenie drogi w Wołowie jak równieŜ drogi Nr 197 a Panią 
Drewnowicz o poparcie i pomoc w tej sprawie.  
PowyŜszą wypowiedź Wójt  uznał za atak w jego stronę i pracowników. 
Nauczony doświadczeniem wystąpił do Marszałka z oficjalnym pismem  
i otrzymał odpowiedź Ŝe wniosków nie moŜna juŜ składać. W wykazie dróg 
powiatowych ujętych do dofinansowania znalazły się trzy drogi: BliŜyn-
OdrowąŜek, BliŜyn-Majdów i Mroczków-Rędocin. Wójt wyraził przy tym 
obawy czy gminę będzie stać aby zabezpieczyć wkład własny na szereg 
inwestycji. Około 15 września będzie gościł w gminie Marszałek Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego na którym Wójt wspólnie z Radnymi chciałby 
omówić sprawy dofinansowania inwestycji. Do końca kadencji Wójt równieŜ 
nie widzi moŜliwości wykonania drogi Nr 197 poniewaŜ jej koszt sięga 800tys. 
zł a za taką sumę Wójt wolałby wykonać np. salę gimnastyczną w BliŜynie. 
RównieŜ będzie zaciągany kredyt na Ośrodek Zdrowia. Wójt przypuszcza Ŝe 
50% gmin dostanie środki tylko na jedną inwestycję a w naszej sytuacji zarówno 



odbudowa zbiornika wodnego jak i kanalizacja są inwestycjami priorytetowymi. 
Według uzyskanych informacji tylko 10% a nie 20% projektów uzyska 
dofinansowanie. 
Pani Marzena Okła-Drewnowicz nawiązała do rozmowy z Panem Perzem  
z której wynikało, Ŝe fiszki nie moŜna złoŜyć a sytuacja dotyczyła miasta 
SkarŜyska. Radna uwaŜa, Ŝe formalnie fiszkę moŜna złoŜyć jednak pod znakiem 
zapytania pozostają szanse uzyskania dofinansowania dlatego spróbuje ustalić  
z czego wyniknęła taka dezinformacja. Natomiast rozbieŜność w zakresie 
podawania informacji o 20% a nie 10% dofinansowaniu wszystkich złoŜonych 
przez gminy projektów wynika z faktu, Ŝe nie wszystkie projekty zamierzają 
realizować. Ponadto Komisja Europejska zakwestionowała budowę lotniska  
w Kielcach. Inwestycja ta pochłonęłaby ogrom pieniędzy. Radna obiecała 
dopytać czy istnieje szansa uzyskania środków na drogi z innego programu. 
Wójt  uwaŜa, Ŝe załoŜone priorytety naleŜy realizować. Nie moŜna wycofać się  
z wykonania drogi BliŜyn-OdrowąŜek, gdzie w grę wchodzi remont mostu 
którego nie wykonanie grozi zamknięciem trasy. Dlatego naleŜy uszanować 
hierarchię ustalonych potrzeb i trzymać się jej realizacji. 
Pani ElŜbieta Karpińska przeprosiła Wójta jeŜeli go czymś uraziła. JednakŜe 
nie miała takiego zamiaru. Zgłoszenie drogi w Wołowie do dofinansowania 
wyniknęło z faktu, iŜ obecny na spotkaniu Pan Perz namawiał do składania 
wniosków podając informację Ŝe istnieje taka moŜliwość i są na to pieniądze. 
Nawiązując do powyŜszej dyskusji Wójt odczuwa brak zaufania do swojej 
osoby. Dodał, Ŝe za chwilę zostanie odczytane pismo, które przyniesie 
pracownik o braku naboru dodatkowych fiszek. 
Pani Aleksandra Milanowska uwaŜa, Ŝe intencją radnej Karpińskiej nie był 
atak w stronę Wójta i obraŜanie się jest nie na miejscu. Stwierdziła dalej, Ŝe 
mieszkańcy po to wybrali radnych, aby ich reprezentowali i ubiegali się  
o potrzeby przez nich zgłoszone. W trakcie odbywających się komisji Rady 
moŜna było poinformować radnych o wystąpieniu Wójta i udzielonej 
odpowiedzi przez Marszałka przez co uniknęłoby się nieporozumienia na sesji. 
Radna apelowała o przekazywanie więcej informacji radnym a nie obraŜanie się 
na nich. Ponadto Pani Milanowska zapytała, czy istnieje moŜliwość utwardzenia 
kruszywem drogi dojazdowej od Pani Pawłowskiej. 
Pani Ewa Łukomska nawiązała do stanowiska Komisji BudŜetowo-
Finansowej, która zaproponowała wystąpienie z apelem o wsparcie finansowe 
dla naszych inwestycji. Radna zwróciła się w tej sprawie do Pani Marzeny 
Okły-Drewnowicz o pomoc w uzyskaniu jak największych środków dla naszej 
gminy. 
Odnosząc się do zapytania Pani Milanowskiej w sprawie utwardzenia drogi 
Wójt  poinformował, Ŝe nie ma juŜ pieniędzy na te cele. Następnie odczytał 
pismo, które skierował do Marszałka i odpowiedź jaką od niego uzyskał  
w zakresie braku moŜliwości zgłaszania dodatkowych fiszek. Taka moŜliwość 
istniała tylko do 31 maja b.r. 



Ad. 7 
Informację o stanie bezrobocia na terenie gminy przedstawił Pan Roman 
Białek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w SkarŜysku-Kam. Dyrektor 
stwierdził, Ŝe moŜna mówić o niewielkim złagodzeniu bezrobocia bo 
zmniejszyło się ono o 3 punkty procentowe. Środki moŜna uzyskać na wsparcie 
zatrudnienia, na tworzenie nowych miejsc pracy przez pracodawców, na 
program „Aktywna Kobieta”, który przeznaczony jest dla kobiet powyŜej  
50 roku Ŝycia. Dyrektor korzystając z obecności na sesji sołtysów zwrócił się  
z prośbą o rozpropagowanie informacji wśród osób bezrobotnych, Ŝe Urząd 
Pracy posiada wiele ofert pracy być moŜe nie najlepiej płatnej ale ofert tych jest 
sporo. RównieŜ mogą zgłaszać się osoby niepełnosprawne. Jako Dyrektor 
chciałby aby instytucja którą kieruje słuŜyła społeczeństwu i mogła mu pomóc 
przez co Urząd Pracy czułby się bardziej potrzebny. 
Wójt  w swojej wypowiedzi nawiązał do naboru pracowników do robót 
publicznych z którym miał problem i na 20 osób które zamierzał zatrudnić udało 
się zorganizować grupę 19 osób. Obecnie równieŜ był problem  
z zorganizowaniem grupy 5-osobowej. Dlatego nasuwa się przy tym pytanie, 
czy faktycznie to bezrobocie istnieje czy teŜ go nie ma. Wójt poinformował, Ŝe 
istnieje punkt obsługi bezrobotnych, który słuŜy pomocą i nadal będzie 
utrzymywany. Podziękował Dyrektorowi za dobrą współpracę, zawsze Dyrektor 
jest przyjazny gminie i oferuje swoją pomoc jeŜeli tylko zajdzie taka potrzeba. 
Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych 
przedstawiła Pani Halina Fidor – Przewodnicząca Komisji. W wyniku analizy 
sytuacji w zakresie bezrobocia na terenie gminy Komisja stwierdziła, Ŝe liczba 
osób bezrobotnych nadal utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Zdaniem 
Komisji naleŜałoby dokonać weryfikacji tych osób poprzez składanie im ofert 
pracy, których na rynku pojawia się coraz więcej. Komisja zdaje sobie sprawę  
z faktu, Ŝe wiele osób pracujących na „czarno” jest zarejestrowanych jako osoby 
bezrobotne by zachować prawo do ubezpieczenia społecznego i ze względu na 
niskie dochody korzystać z ochrony socjalnej przysługującej zgodnie  
z obowiązującymi w naszym kraju przepisami. Dlatego Komisja uwaŜa, Ŝe 
składanie ofert pracy jak największej liczbie bezrobotnych moŜe wskaźnik 
bezrobocia znacznie obniŜyć. Ponadto Komisja popiera stanowisko Komisji 
BudŜetowo-Finansowej w zakresie wystąpienia z apelem do stosownych władz 
o wsparcie finansowe dla naszych inwestycji gminnych. Budowa takich 
inwestycji jak: oczyszczalnia, kanalizacja czy teŜ odbudowa zbiornika wodnego 
podniosłaby standard gminy, przyciągnęła inwestorów i stworzyłaby nowe 
miejsca pracy co spowodowałoby zmniejszenie bezrobocia. Dlatego wystąpienie 
z apelem Komisja uznaje za jak najbardziej słuszne. 
PowyŜsze stanowisko Komisja przyjęła jednogłośnie /5 głosów za/. 
Dyskusja 
Pani Aleksandra Milanowska zapytała o kryteria jakie naleŜy spełnić by 
skorzystać z programu „Aktywna kobieta”. 



Pan Jarosław Bednarz przytoczył sytuację, kiedy osoba bezrobotna podjęła 
pracę w ramach złoŜonej jej oferty ale przez miesiąc pracy nie mogła wymóc na 
pracodawcy Ŝadnej umowy. Dlatego radny apelował aby Urząd Pracy 
interesował się dalszym losem osób skierowanych do pracy. 
Pani Anna LeŜańska zapytała o warunki jakie naleŜy spełnić aby uzyskać 
dofinansowanie do zatrudnienia osoby, która przeprowadzałaby dzieci szkolne 
przez jezdnię w najbardziej niebezpiecznych miejscach i kto ewentualnie 
musiałby wystąpić z wnioskiem: Dyrektor szkoły czy Wójt. Ponadto ze względu 
na zwiększającą się ilość wypłacanych zasiłków przez GOPS Przewodnicząca 
prosiła o zacieśnienie współpracy między tą jednostką a Biurem Pracy. 
Odnośnie powyŜszych zapytań Pan Roman Białek wyjaśnił, Ŝe: 
1. Program „Aktywna kobieta” dotyczy kobiet w wieku powyŜej 50 lat.  

W ramach tego programu moŜna korzystać z róŜnych form począwszy od 
poradnictwa zawodowego i skończywszy na załoŜeniu własnej działalności 
gospodarczej. Pracodawcy zatrudniający takie kobiety otrzymują refundację 
na takie miejsce pracy z gwarancją zatrudnienia na dwa lata. Zatrudniając 
kobiety przy pracach interwencyjnych gwarancja zatrudnienia sięga 4 lat  
z tym, Ŝe przez 2 lata koszty zatrudnienia pokrywa Urząd Pracy a przez dwa 
lata pracodawca. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej otrzymuje 
środki bezzwrotne jeŜeli tą działalność będzie prowadzić przez okres co 
najmniej roku. 

2. Osoba bezrobotna w wyniku jej zatrudnienia nie jest juŜ osobą bezrobotną. 
Powiatowy Urząd Pracy nie jest trzecią stroną umowy o pracę by móc 
cokolwiek egzekwować od pracodawców. Jedynie uczuli swoich 
pracowników by bezrobotny przyjmujący ofertę pracy został poinformowany 
o moŜliwości zwrócenia się z takim problemem do Państwowej Inspekcji 
Pracy. 

3. Deklaruje dogadanie formy współpracy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej a Powiatowym Urzędem Pracy szczególnie w sytuacji 
gdy ofert pracy jest więcej. 

4. Z wnioskiem o zatrudnienie osoby przeprowadzającej dzieci przez jezdnię 
najlepiej powinien wystąpić Dyrektor szkoły a nie Wójt niemniej jednak 
naleŜy wziąć pod uwagę fakt, kto będzie dokonywał częściowej refundacji 
kosztów zatrudnienia tej osoby. W takiej sytuacji szkoła musiałaby zapewnić 
środki na ten cel. 

Nawiązując do oceny sytuacji w zakresie bezrobocia Pan Mieczysław Bąk 
stwierdził, Ŝe moŜna ją pozytywnie ocenić. Nowy Dyrektor okazuje się 
człowiekiem kompetentnym, otwartym na wszelkie propozycje i programy. 
Dlatego radny ma nadzieję, Ŝe wzajemna współpraca będzie układać się dobrze  
z obustronnymi efektami. 
Pani Ewa Łukomska odczytała apel Rady Gminy w sprawie wsparcia działań 
Gminy BliŜyn w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej stwierdzając, Ŝe 



być moŜe uruchomienie środków na inwestycje gminne równieŜ przyniosłoby 
wymierne efekty choćby w postaci zmniejszenia bezrobocia. 
Pani Marzena Okła-Drewnowicz uznała odczytany apel za trafną decyzję. Jej 
jako radnej łatwiej będzie ubiegać się o środki mając taki dokument. Obiecała 
odczytać apel rady na sesji Sejmiku. NawiąŜe przy tym do złoŜonej na początku 
kadencji interpelacji w sprawie nie uwzględnienia na liście indykatywnej 
Ŝadnego programu z Powiatu SkarŜyskiego. Radna zdaje sobie sprawę, Ŝe nie 
jest moŜliwe sfinansowanie wszystkich projektów ale przynajmniej o te 
priorytetowe będzie się ubiegać a apel rady pomoŜe jej w osiągnięciu celu. 
Radni jednogłośnie /15 głosów za/ przyjęli apel Rady Gminy w sprawie 
wsparcia działań Gminy BliŜyn w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej 
/treść apelu w załączeniu/. 
RównieŜ jednogłośnie /15 głosów za/ radni przyjęli informację o stanie 
bezrobocia na terenie gminy BliŜyn. 
Ad. 8 
Informację o realizacji budŜetu gminy za okres I półrocza 2007 roku odczytała 
Pani Alina Ołownia – Skarbnik Gminy /informacja w załączeniu/. 
Stanowiska Komisji kolejno przedstawili: 
1. Pani Ewa Łukomska – Komisji BudŜetowo-Finansowej, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Gminy. Komisja dokonała analizy realizacji 
budŜetu gminy za I półrocze 2007r. i stwierdziła, Ŝe budŜet gminy po stronie 
dochodowej został wykonany w 55,5% planu rocznego natomiast po stronie 
wydatkowej w 40,3%. Niskie wykonanie wydatków sięgające niewiele ponad 
2% w dziale – rolnictwo i łowiectwo oraz w dziale – ochrona zdrowia ma 
związek z nie rozpoczęciem realizacji zaplanowanych inwestycji, których 
wykonanie będzie mieć miejsce w II półroczu b.r. PowyŜej teoretycznego 
wskaźnika upływu czasu zrealizowano wydatki: 
1. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nie posiadających osobowości prawnej na co wpływ miała wypłata 
prowizji dla inkasentów w znacznej wysokości ze względu na zapłatę 
podatku przy I racie za cały rok, 

2. w dziale 757 –Obsługa długu publicznego z powodu zbyt małych środków 
zaplanowanych na ten cel, 

3. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ze względu na wypłatę 
stypendiów dla uczniów. 

Komisja dokonała równieŜ analizy sprawozdań z wykonania planu finansowego 
Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w BliŜynie nie wnosząc do nich zastrzeŜeń. 
Biorąc pod uwagę powyŜsze fakty Komisja pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie budŜetu gminy za I półrocze 2007r.  
2. Pan Tomasz Pela – Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska, która analizując informację z wykonania zadań 
inwestycyjno-remontowych za I półrocze 2007r. nie wniosła zastrzeŜeń  



i pozytywnie ją zaopiniowała. Ze względu na obszerne materiały sesyjne 
wymagające od Komisji zajęcia stanowiska na sesję Komisja przeniosła 
zaplanowany wyjazd w teren w zakresie wykonania inwestycji i remontów na 
miesiąc październik b.r.  
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod 
głosowanie informację o realizacji budŜetu gminy za okres I półrocza 2007r., 
którą Rada jednogłośnie przyjęła /15 głosów za/. 
Ad. 9 
Informację o realizacji podatków za okres I półrocza 2007r. wspólnie odczytały: 
Pani Alina Ołownia – Skarbnik Gminy i Pani Anna Miernik  – Kierownik 
Referatu Rozwoju Strategicznego Gminy /informacja w załączeniu/. 
Stanowisko Komisji BudŜetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  
i Gospodarki Gminy w powyŜszej sprawie przedstawiła Pani Ewa Łukomska – 
Przewodnicząca Komisji. Komisja dokonując analizy informacji o realizacji 
podatków za okres I półrocza 2007r. zapoznała się z realizacją wniosków  
w zakresie ściągalności podatku od Spółdzielni Usług Rolniczych oraz opłaty za 
wodę od Zakładu Farb i Lakierów. W związku z toczącym się postępowaniem  
w Prokuraturze Rejonowej dotyczącym Spółdzielni Usług Rolniczych  
w BliŜynie Komisja prosi o wystąpienie do Prokuratury o informację na jakim 
etapie są czynione przez tą instytucję działania. Komisja przyjęła informację  
o realizacji podatków za I półrocze 2007r. łącznie z powyŜszym wnioskiem. 
Pani Ewa Łukomska dodała, Ŝe podatki na bieŜąco wpływają od Cegielni  
w Sołtykowie i Polifarbu w BliŜynie. Jest to fakt zadowalający niemniej jednak 
zaległości są ogromne a Rada nie ma wpływu na ich ściągnięcie pomimo 
wszelkich moŜliwych czynności windykacyjnych podejmowanych przez 
pracowników Urzędu.  
Radni jednogłośnie /15 głosów za/ przyjęli informację w zakresie realizacji 
podatków za okres I półrocza 2007r. 
Ad. 10 
Informację o stanie przygotowania gminy do korzystania z funduszy 
pomocowych UE odczytał Pan Mariusz Walachnia – Sekretarz Gminy 
/informacja w załączeniu/. 
Pani Anna LeŜańska poinformowała, Ŝe w odniesieniu do przedstawionej 
informacji wniosek o podjęcie apelu złoŜyła Komisja BudŜetowo-Finansowa  
a wszystkie pozostałe Komisje poparły ją w tej sprawie . Temat podjęcia apelu 
został zawarty przy omawianiu sytuacji w zakresie bezrobocia. 
Nawiązując do przedstawionej informacji Pani Aleksandra Milanowska 
stwierdziła, Ŝe mówi się w niej o zagospodarowaniu przestrzeni publicznej – 
centrum wsi BliŜyn a nie wspomina się o Brześciu. 
Wójt  wyjaśnił, Ŝe w tej chwili występuje się o środki dla BliŜyna poniewaŜ 
został juŜ opracowany plan zagospodarowania dla tej miejscowości a dla 
Brześcia jest w trakcie opracowywania. 



Pan Jerzy Rams poinformował, Ŝe treść przedstawionej przez Sekretarza 
informacji znajduje się w Informatorze Rady Gminy. 
Radni jednogłośnie /15 głosów za/ przyjęli informację o stanie przygotowania 
gminy do korzystania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. 
Ad. 11 
a/ 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy BliŜyn odczytał Pan Mariusz Walachnia 
– Sekretarz Gminy.  
Rada wyraziła zgodę na odstąpienie od czytania treści regulaminu. 
Stanowiska Komisji kolejno przedstawili: 
1. Pani Ewa Łukomska – Komisji BudŜetowo-Finansowej, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Gminy która wniosła o wprowadzenie 
następujących zmian w treści regulaminu: 
- proponuje się nowe brzmienie § 7 o treści: „§ 7. Ustala się normę 0,4m3 

odpadów rocznie jako podstawę do określenia wielkości pojemników na 
odpady w gospodarstwie domowym.” – 4 głosy za. 
ObniŜenie normy do wysokości 0,4m3 wynika z przyjęcia zasady, Ŝe ilość 
śmieci wywieziona w roku 2006 z gminy BliŜyn nie była rzeczywistą ilością 
odpadów wytworzonych tylko przez mieszkańców naszej gminy. 
Zaobserwowano nagminne przywoŜenie śmieci z innych gmin. Wpływ na 
zmniejszenie normy będzie miało stworzenie przydomowych 
kompostowników, na których gromadzone będą odpady roślinne dotychczas 
wyrzucane do pojemników na śmieci. Zakłada się równieŜ, Ŝe mieszkańcy 
płacąc za wywóz śmieci będą staranniej je segregować. ObniŜenie normy do 
0,4m3 łączy się z taką samą zmianą w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

- w § 19 ust.1 skreśla się punkt 2 a w pkt 3 skreśla się zwrot „w zabudowie 
rozproszonej” – 4 głosy za. 
Przyjęcie tego wniosku spowoduje zmianę numeracji punktów  3 i 4 na 2 i 3. 
PowyŜsza zmiana podyktowana jest ujednoliceniem częstotliwości wywozu 
zarówno dla zabudowy ścisłej jak i rozproszonej oraz trudną sytuacją 
materialną mieszkańców naszej gminy. 

- w § 25 wprowadza się ust.3 w brzmieniu: „3. Dowodem właściwego 
pozbywania się komunalnych odpadów ciekłych jest dowód zakupu 
preparatów mikrobiologicznych do biodegradacji zawartości szamba oraz 
dowód zapłaty za okresowe wykonanie usług odbioru i wywozu 
pozostającego osadu.” – 4 głosy za. 
Wprowadzenie takiego zapisu Komisja uzasadnia tym, Ŝe zastosowanie 
preparatu mikrobiologicznego zmniejszy ilość ścieków i spowoduje 
opróŜnianie szamba z mniejszą częstotliwością. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utrzymania 
czystości i porządku w Gminie BliŜyn łącznie z powyŜszymi zmianami. 



2. Pan Jacek Krzepkowski – Komisji Rewizyjnej, która omawiając treść 
regulaminu zapoznała się z pismem Wójta znak: OS 7062/6/2007 z dnia 
23.08.2007r. odnoszącym się do wniosków złoŜonych przez Komisję 
BudŜetowo-Finansową na posiedzeniu w dniu 22.08.2007r.  
- Biorąc pod uwagę powyŜsze wyjaśnienie Komisja proponuje odstąpić od 

ustalania normy, która ma słuŜyć do określenia wielkości pojemnika. Sprawa 
wielkości pojemnika została określona w § 6 który mówi, Ŝe  
w gospodarstwach domowych w zabudowie jednorodzinnej wymagane jest 
posiadanie minimum jednego pojemnika o pojemności nie mniejszej niŜ 110 
litrów lecz powinna być równieŜ dostosowana do ilości wytwarzanych 
śmieci. W związku z tym Komisja wnosi o zastąpienie treści § 7 nowym 
brzmieniem: „§ 7. Wielkość pojemnika winna być dostosowana do ilości 
wytwarzanych odpadów.”  Ponadto Komisja wnosi o wykreślenie zapisu  
z uzasadnienia – ostatniego zdania zaczynającego się od słów: „Norma 
wytwarzania stałych odpadów ....itd.” z tego względu, Ŝe odstępując od 
ustalenia normy w treści regulaminu nie moŜna się na nią powoływać  
w uzasadnieniu. 
PowyŜsze zmiany Komisja przyjęła jednogłośnie /5 głosów za/. 

- Ponadto Komisja wnosi o wprowadzenie zmiany w § 19 ust.1 polegającej na 
skreśleniu  punktu 2 a w pkt 3 skreśleniu zwrotu „w zabudowie 
rozproszonej” – 5 głosów za. 
Przyjęcie tego wniosku spowoduje zmianę numeracji punktów  3 i 4 na 2 i 3. 
PowyŜsza zmiana podyktowana jest ujednoliceniem częstotliwości wywozu 
zarówno dla zabudowy ścisłej jak i rozproszonej oraz trudną sytuacją 
materialną mieszkańców naszej gminy. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utrzymania 
czystości i porządku w Gminie BliŜyn łącznie z powyŜszymi zmianami. 
3. Pani Halina Fidor – Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych  
i Socjalnych, która omawiając treść regulaminu zapoznała się z pismem Wójta 
znak: OS 7062/6/2007 z dnia 23.08.2007r. odnoszącym się do wniosków 
złoŜonych przez Komisję BudŜetowo-Finansową na posiedzeniu w dniu 
22.08.2007r.  
- Biorąc pod uwagę powyŜsze wyjaśnienie Komisja popiera stanowisko 

Komisji Rewizyjnej i proponuje odstąpić od ustalania normy, która ma 
słuŜyć do określenia wielkości pojemnika. Sprawa wielkości pojemnika 
została określona w § 6 który mówi Ŝe w gospodarstwach domowych  
w zabudowie jednorodzinnej wymagane jest posiadanie minimum jednego 
pojemnika o pojemności nie mniejszej niŜ 110 litrów lecz powinna być 
równieŜ dostosowana do ilości wytwarzanych śmieci. W związku z tym 
Komisja wnosi o zastąpienie treści § 7 nowym brzmieniem: „§ 7. Wielkość 
pojemnika winna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów.”  
Ponadto Komisja wnosi o wykreślenie zapisu z uzasadnienia – ostatniego 
zdania zaczynającego się od słów: „Norma wytwarzania stałych odpadów 



....itd.” z tego względu, Ŝe odstępując od ustalenia normy w treści regulaminu 
nie moŜna się na nią powoływać w uzasadnieniu. 
PowyŜsze zmiany Komisja przyjęła jednogłośnie /5 głosów za/. 

- Ponadto Komisja wnosi o wprowadzenie zmiany w § 19 ust.1 polegającej na 
skreśleniu  punktu 2 a w pkt 3 skreśleniu zwrotu „w zabudowie 
rozproszonej” – 5 głosów za. 
Przyjęcie tego wniosku spowoduje zmianę numeracji punktów  3 i 4 na 2 i 3. 
PowyŜsza zmiana podyktowana jest ujednoliceniem częstotliwości wywozu 
zarówno dla zabudowy ścisłej jak i rozproszonej oraz trudną sytuacją 
materialną mieszkańców naszej gminy. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utrzymania 
czystości i porządku w Gminie BliŜyn łącznie z powyŜszymi zmianami. 
Ponadto Pani Halina Fidor odczytała pismo :Wójta znak: OS 7062/6/2007 z dnia 
23.08.2007r. odnoszące się do wniosków złoŜonych przez Komisję BudŜetowo-
Finansową w zakresie zastosowania preparatu Microbec oraz ustalenia normy 
odpadów na jednego mieszkańca. 
4. Pan Tomasz Pela – Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska, która omawiając treść regulaminu zapoznała się  
z pismem Wójta znak: OS 7062/6/2007 z dnia 23.08.2007r. odnoszącym się do 
wniosków złoŜonych przez Komisję BudŜetowo-Finansową na posiedzeniu  
w dniu 22.08.2007r. Biorąc pod uwagę powyŜsze Komisja wnosi o 
wprowadzenie następujących zmian w treści regulaminu: 
- proponuje się nowe brzmienie § 7 o treści: „§ 7. Ustala się normę 0,4m3 

odpadów rocznie na jednego mieszkańca jako podstawę do określenia 
wielkości pojemników na odpady w gospodarstwie domowym.” – 4 głosy za. 
ObniŜenie normy do wysokości 0,4m3 odpadów rocznie na 1 mieszkańca 
wynika z przyjęcia zasady, Ŝe ilość śmieci wywieziona w roku 2006 z gminy 
BliŜyn nie była rzeczywistą ilością odpadów wytworzonych tylko przez 
mieszkańców naszej gminy. Zaobserwowano nagminne przywoŜenie śmieci 
z innych gmin. Wpływ na zmniejszenie normy będzie miało stworzenie 
przydomowych kompostowników, na których gromadzone będą odpady 
roślinne dotychczas wyrzucane do pojemników na śmieci. Zakłada się 
równieŜ, Ŝe mieszkańcy płacąc za wywóz śmieci będą staranniej je 
segregować. ObniŜenie normy do 0,4m3 łączy się z taką samą zmianą  
w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

- w § 19 ust.1 skreśla się punkt 2 a w pkt 3 skreśla się zwrot „w zabudowie 
rozproszonej” – 4 głosy za. 
Przyjęcie tego wniosku spowoduje zmianę numeracji punktów  3 i 4 na 2 i 3. 
PowyŜsza zmiana podyktowana jest ujednoliceniem częstotliwości wywozu 
zarówno dla zabudowy ścisłej jak i rozproszonej oraz trudną sytuacją 
materialną mieszkańców naszej gminy. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utrzymania 
czystości i porządku w Gminie BliŜyn łącznie z powyŜszymi zmianami. 



Dyskusja 
Pani Aleksandra Milanowska nawiązała do zapisu § 11 regulaminu 
ustalającego wskaźniki wytwarzania ścieków. Radna uznała zaproponowaną 
normę wytwarzania 2m3 ścieków przez 1 osobę w ciągu miesiąca za wysoką  
i zapytała czy są ogólnie obowiązujące normy w tym zakresie. 
Pani Agnieszka Stachoń wyjaśniła, Ŝe istnieje  norma tabelaryczna zuŜycia 
wody a nie wytwarzania ścieków i wynosi ona 3m3 na osobę. Natomiast norma 
2m3 wytwarzania ścieków została ustalona w oparciu o średnie zuŜycie wody  
w gminie. Normy odnoszą się do projektowania nowych urządzeń na ścieki  
a nie do częstotliwości wywozu. Wywóz ma być dostosowany do wielkości 
szamba w sposób zapewniający nie przepełnianie się zbiornika. 
Pan Ryszard Olejarz uwaŜa, Ŝe norma wytwarzania ścieków 2m3 jest za 
wysoka jak równieŜ za absurdalne uznał wyjaśnienie Wójta w zakresie normy 
wytwarzania odpadów 0,9m3.  
Pani Agnieszka Stachoń wyjaśniła, ze norma 0,9m3 nie jest normą odpadów 
którą mieszkańcy mają wyprodukować i za którą będą obciąŜani. SłuŜy ona 
jedynie do ustalenia wielkości pojemników na śmieci stąd wyniknęła propozycja 
na komisjach aby treść § 7 zastąpić zapisem mówiącym, Ŝe wielkość pojemnika 
winna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów. Według Pani Stachoń 
norma powinna być w regulaminie ustalona ale jeŜeli budzi ona aŜ takie 
kontrowersje jest skłonna aby przystać na proponowaną zmianę  i usunąć ją  
z regulaminu. 
Pan Mieczysław Bąk nie zgodził się z niektórymi wypowiedziami. Prosił aby 
jego wypowiedź potraktować jako mieszkańca gminy a nie jako radnego. 
NaleŜy sobie zdawać sprawę Ŝe w przypadku nie uiszczenia opłat gmina stosuje 
100% zwyŜkę cen. Dlatego ustalenie norm w regulaminie będzie podstawą do 
rozliczania obywateli stąd powinny one ulec zmniejszeniu. Zaproponowaną 
normę wytwarzania ścieków w § 11 wynoszącą 2m3 w ciągu miesiąca na  
1 osobę radny zaproponował zmniejszyć do 0,8m3. Ponadto zgłosił uwagi do § 9 
w którym mówi się Ŝe wielkość zbiornika bezodpływowego na nieczystości 
ciekłe winna być dostosowana do ilości osób przebywających na terenie 
nieruchomości w taki sposób, by opróŜnianie odbywało się nie częściej niŜ raz 
w tygodniu. Radny uwaŜa, Ŝe zbiorniki winny być opróŜniane  
z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiornika i wypływowi jego 
zawartości powodującemu zanieczyszczanie gleby i wód podziemnych, co 
zostało zawarte w § 20 regulaminu. 
Pan Jacek Krzepkowski uwaŜa, Ŝe regulamin określa równieŜ częstotliwość 
wywozu przez zakłady pracy, lokale usługowe. 
Pani Agnieszka Stachoń nawiązała do dyskusji na posiedzeniu komisji na 
której była mowa o pompowaniu wody z szamb po zastosowaniu środka 
„Microbec”. Stąd teŜ wystąpiła do tej firmy by udzielili odpowiedzi w jaki 
sposób zmniejszy się ilość ścieków po zastosowaniu preparatu. Taki zapis  
w regulaminie nie ma sensu jeŜeli nie ma wpływu znaczącego na ilość szamba. 



Pan Mieczysław Bąk uwaŜa, Ŝe w tej kwestii naleŜy odnieść się nie do dyskusji 
na komisji ale do zaproponowanego przez komisję zapisu w § 25 ust.3, który 
mówi o posiadaniu dowodu zakupu preparatu i dowodu za wywóz szamba a nie 
mówi nic o tym, Ŝe obywatel ma przywilej wylewania ścieków do ziemi. 
Stosowanie preparatów likwiduje nieprzyjemny zapach jak równieŜ prowadzi do 
uwadniania odpadów bytowych co w konsekwencji skutkuje zmniejszeniem 
częstotliwości opróŜniania szamba. Pan Mieczysław Bąk uwaŜa, Ŝe 
zastosowanie preparatu spowoduje iŜ zbiornik stanie się pierwszą oczyszczalnią 
ścieków, zniknie przykry zapach. Dobrze by było, aby osoby stosujące preparat 
korzystały z takiego zapisu. Ze względu na ogromną ilość chemii, którą stosuje 
się obecnie być moŜe zostanie wynaleziony w przyszłości środek, który będzie 
skutecznie zabijał zarazki i uwadniał ścieki. Ponadto radny zakwestionował 
zawyŜone wyliczenie normy wytwarzania stałych odpadów przy zastosowaniu 
20% obniŜki. Stosując tą obniŜkę w stosunku do ilości odpadów wytworzonych  
w roku 2006 tj.10,252m3 norma będzie wynosić 0,8 a nie 0,9 m3. Reasumując 
swoją wypowiedź radny Mieczysław Bąk złoŜył następujące wnioski: 
1. w § 9 wykreślić zwrot „nie częściej niŜ raz w tygodniu” a w to miejsce 

wprowadzić zapis „z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu  zbiornika  
i wypływowi jego zawartości powodującemu zanieczyszczanie gleby i wód 
podziemnych” tak jak to zapisano w § 20 regulaminu, 

2. w § 11 w punkcie 1 podany wskaźnik 2m3 jest zawyŜony i radny 
zaproponował go zmienić na 0,8m3. Radny dodał, Ŝe ustalenie wszelkich 
norm zobowiązuje do ich egzekwowania, co w konsekwencji obciąŜyłoby 
mieszkańców wysokimi opłatami. 

3. w § 25 zaproponował wprowadzić ust.4 w brzmieniu: „Powstające  
w zabudowie jednorodzinnej odpady zielone i odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji powinny być w miarę moŜliwości kompostowane we własnym 
zakresie.” Zapis taki spowodowałby Ŝe mieszkańcy nie wyrzucaliby do koszy  
Ŝywności i innych odpadów a kompostowaliby je we własnym zakresie. 

Zdaniem Pana Jacka Krzepkowskiego w całej sprawie chodzi o związki 
chemiczne, które znajdują się w szambie a nie o to, czy występują nieprzyjemne 
zapachy czy teŜ nie. Ustawa nie zabrania stosowania preparatu ale stawia 
określone wymogi przy odprowadzaniu ścieków do ziemi.  
Pani Agnieszka Stachoń wyjaśniła, Ŝe zapis dotyczący opróŜniania szamba nie 
częściej niŜ raz w tygodniu sprowadza się do tego by zbyt częste opróŜnianie nie 
stało się uciąŜliwością dla sąsiadów. 
Pan Tomasz Pela uwaŜa, Ŝe jeŜeli opróŜnianie szamb będzie się odbywało raz 
na miesiąc to będzie sukces a parametry chemiczne szamba nie zmienią się po 
zastosowaniu preparatów mikrobiologicznych. Ponadto uŜywanie takich 
środków chemicznych jak domestos czy cif spowoduje Ŝe stosowanie 
preparatów nie daje Ŝadnego efektu. 
Pani Anna Miernik  – nawiązała do pojęcia uwodnienia które oznacza Ŝe ilości 
cieczy nie ubędzie po wyjściu gazów do powietrza. 



Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania poprawek zgłoszonych do 
treści regulaminu przez Komisje Rady: 
I. odnośnie zmian zaproponowanych do treści § 7 Przewodnicząca Rady 

przystąpiła do głosowania w pierwszej kolejności zmiany 
zaproponowanej przez dwie komisje tj. Komisję Rewizyjną oraz Komisję 
Oświaty. Uznała te zmiany za najdalej idące co w przypadku ich przyjęcia 
wykluczy głosowanie nad pozostałymi wnioskami Komisji. Polegają one 
na ustaleniu nowego brzmienia § 7 o treści: 

- „§ 7. Wielkość pojemnika winna być dostosowana do ilości wytwarzanych 
odpadów.”   

- PowyŜszy wniosek radni przyjęli jednogłośnie /15 głosów za/. 
- W związku z przyjęciem nowej treści § 7 zmianie ulega uzasadnienie, co 

równieŜ  wniosły te komisje, polegające na wykreśleniu zapisu  
z uzasadnienia – ostatniego zdania zaczynającego się od słów: „Norma 
wytwarzania stałych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca 
gminy BliŜyn w ciągu roku w wysokości 0,9m3 została ustalona na podstawie 
ilości odpadów wytworzonych w gminie BliŜyn w roku 2006r. (10.252m3)  
z uwzględnieniem wskaźnika obniŜenia wytwarzania odpadów w wysokości 
20%, który przyjęto ze względu na nierównomierność wytwarzania odpadów 
w poszczególnych gospodarstwach domowych związaną ze zróŜnicowanym 
poziomem zaspakajania potrzeb Ŝyciowych oraz w zaleŜności od pory roku.”  

- Za wykreśleniem z uzasadnienia powyŜszego zdania opowiedzieli się 
wszyscy radni /15 głosów za/. 

II. Następnie Pani Anna LeŜańska przystąpiła do głosowania nad poprawkami 
wniesionymi przez wszystkie komisje o jednakowej treści dotyczącymi § 19. 
Poprawki te polegają na skreśleniu w § 19 w ustępie 1 punktu 2 oraz 
skreśleniu w punkcie 3 zwrotu: „w zabudowie rozproszonej”. Przyjęcie tego 
wniosku spowoduje zmianę numeracji punktów 3 i 4 na 2 i 3. 
PowyŜszy wniosek radni przyjęli jednogłośnie /15 głosów za/. 
Reasumując w § 19 w ust.1 punkt 1 pozostał bez zmian, punkt 2 otrzymał 
brzmienie „raz na trzy tygodnie – dla budynków jednorodzinnych”  
a obecny punkt 4 pozostał bez zmian jako punkt 3. 

III. Kontynuując głosowanie Przewodnicząca Rady przystąpiła do 
przegłosowania wniosku Komisji BudŜetowo-Finansowej dotyczącego 
wprowadzenia w § 25 ustępu 3 w brzmieniu: 
„3. Dowodem właściwego pozbywania się komunalnych odpadów ciekłych 
jest dowód zakupu preparatów mikrobiologicznych do biodegradacji 
zawartości szamba oraz dowód zapłaty za okresowe wykonanie usług 
odbioru i wywozu pozostającego osadu.” 
Za powyŜszym wnioskiem opowiedziało się 3 radnych, 10 było przeciwko i 
2 wstrzymało się od głosu w związku z czym wniosek nie został przyjęty 
przez Radę. 



IV. W dalszej części głosowań Pani Anna LeŜańska przystąpiła do głosowania 
wniosków złoŜonych do treści regulaminu przez radnego Mieczysława Bąka 
i tak: 

1. w § 9 zwrot „nie częściej niŜ raz w tygodniu” zastąpić zwrotem  
„z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu  zbiornika  
i wypływowi jego zawartości powodującemu zanieczyszczanie gleby  
i wód podziemnych” – 5 głosów za, 8 przeciwko, 2 wstrz. się – 
wniosek nie został przyjęty, 

2. w § 11 pkt 1 normę 2m3/osobę/miesiąc zmienić na 
0,8m3/osobę/miesiąc – 4 głosy za, 7 przeciwko, 3 wstrz. się – wniosek 
równieŜ nie został przyjęty przez radnych, 

3. w § 25 wprowadzić ust.3 /wcześniej proponowany przez radnego jako 
ust.4 ale w związku z tym, Ŝe wniosek Komisji BudŜetowo-Finansowej 
nie został przyjęty w zakresie wprowadzenia ust.3 radny proponuje 
poniŜszy zapis jako ust.3/ w brzmieniu: „3.Powstające w zabudowie 
jednorodzinnej odpady zielone i odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji powinny być w miarę moŜliwości kompostowane we 
własnym zakresie” – 10 głosów za, 4 wstrz. się – wniosek został 
przyjęty. 
Ze względu na to, Ŝe Wójt Gminy wspólnie z pracownikami: Panią 
Anną Miernik i Panią Agnieszką Stachoń uznali, Ŝe zapis ten nie ma 
Ŝadnego związku z treścią ustępów w § 25 i zaproponowali 
umieszczenie tego zapisu w § 6 Pan Mieczysław Bąk złoŜył wniosek  
o reasumpcję głosowania nie w zakresie przyjętej treści wniosku lecz 
umieszczenia tej treści w § 6 ust.2 natomiast dotychczasowa treść  
§ 6 otrzymałaby oznaczenie ust.1. Radni przyjęli wniosek radnego – 
13 głosów za, 2 wstrz. się. 

Przy 13 głosach za,  1 przeciwko i 1 wstrz. się radni podjęli uchwałę  
Nr VIII/48/2007 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy BliŜyn wraz z powyŜej przyjętymi zmianami. 
b/ 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie ustalenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru  
i transportu odpadów komunalnych stałych i ciekłych oraz ustalenia górnych 
stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie odczytał Pan Mariusz 
Walachnia – Sekretarz Gminy. Ponadto odczytał pismo Wójta znak:  
OS 7062/6/2007 z dnia 22 sierpnia 2007r. w zakresie zmian do projektu 
uchwały polegających na ujednoliceniu nazewnictwa. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe wszystkie Komisje Rady wniosły 
zmiany takiej samej treści do projektu uchwały. Jako pierwsza obradowała 
Komisja BudŜetowo-Finansowa i poprosiła Panią Ewę Łukomską – 
Przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie stanowiska. 
Komisja proponuje zmianę zaproponowanych stawek poprzez ich zmniejszenie  



i tak: 
- w § 1 pkt 1 górną stawkę za pojemnik o pojemności 0,11m3, 0,12m3 z kwoty 

11zł plus VAT zmniejszyć do kwoty 9,50zł plus VAT – 4 głosy za, 
- w § 1 pkt 2 górną stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 0,24m3 z kwoty 

18 zł plus VAT zmniejszyć do 15zł plus VAT – 4 głosy za, 
- w § 2 w pkt 1 górną stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 0,11m3, 0,12m3 

lub worek o pojemności 120l z kwoty 7,50zł plus VAT zmniejszyć do kwoty 
7zł plus VAT – 4 głosy za. 

Komisja proponując zmniejszenie stawek kierowała się ograniczeniem 
przedsiębiorcom stosowania zbyt wysokich stawek i dostosowaniem ich do 
moŜliwości finansowych mieszkańców naszej gminy. 
Ponadto Komisja zaakceptowała jednogłośnie zmiany polegające na 
ujednoliceniu nazewnictwa zawarte w piśmie Wójta znak: OS 7062/6/2007  
z dnia 22 sierpnia 2007r. 
Reasumując powyŜsze Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
łącznie z powyŜej przyjętymi zmianami /4 głosy za/. 
Nawiązując do przyjętego regulaminu utrzymania czystości i porządku Pan 
Mieczysław Bąk zapytał Radcę Prawnego czy pozostawiony zapis dotyczący 
opróŜniania zbiorników nie częściej niŜ raz w tygodniu zobowiązuje do jego 
opróŜniania raz w tygodniu i jak to się ma do ustalonej normy na 1 mieszkańca 
– 2m3. 
Pani Anna Fonfara wyjaśniła, Ŝe nie ma takiego obowiązku a ustalona norma 
nie słuŜy do obciąŜania za ścieki a do planowania wielkości urządzeń. 
Pan Tomasz Pela nawiązał do propozycji wprowadzenia rozliczania opłaty za 
ścieki w oparciu o ilość zuŜytej wody. 
Pani Anna Miernik  wyjaśniła, Ŝe obecnie są jedynie ustalone normy do 
obliczania ryczałtu ale tylko w przypadku opłaty za wodę. 
Pan Tomasz Pela poruszył sprawę zgłaszaną przez niego na komisji w zakresie 
wprowadzenia stawki opłaty za ścieki z kilometra poniewaŜ teren gminy jest 
rozrzucony i z jednej miejscowości dojazd wynosi 5 km a z drugiej 30km.  
Ta propozycja jednak nie przeszła.  
Pani Ewa Łukomska uwaŜa, Ŝe koszty się rozłoŜą poniewaŜ w jednych 
miejscowościach będą niŜsze a w drugich wyŜsze. 
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania poprawek złoŜonych do 
projektu uchwały przez Wójta i Komisje Rady: 
1. w §1 zwrot: „wywozu i unieszkodliwiania” zastąpić zwrotem „odbioru  

i transportu” – poprawka przyjęta jednogłośnie /14 głosów za – nieobecny 
radny Sylwester Janus/, 

2. w § 1  w punkcie 1 kwotę „11zł plus VAT” zastąpić kwotą „9,50zł plus 
VAT” - poprawka przyjęta /12 głosów za, 2 wstrz. się – nieobecny radny 
Sylwester Janus/, 

3. w § 1 w punkcie 2 kwotę „18zł plus VAT” zastąpić kwotą „15zł plus VAT” 
– poprawka została przyjęta  /14 głosów za, 1 wstrz. się/, 



4.  w § 2 zwrot „wywozu i unieszkodliwiania” zastąpić zwrotem „odbioru  
i transportu” – poprawka przyjęta jednogłośnie /15 głosów za/, 

5. w § 2 w punkcie 1 kwotę „7,50zł” zastąpić kwotą „7zł” – poprawka przyjęta 
/14 głosów za, 1 wstrz. się/, 

6. w § 3 zwrot „opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych” zastąpić zwrotem „odbiór i transport odpadów 
komunalnych ciekłych”- poprawka przyjęta jednogłośnie /15 głosów za/, 

7. w § 4 zwrot „odbiorze odpadów komunalnych lub opróŜnianiu zbiorników 
bezodpływowych” zastąpić zwrotem „odbiorze i transporcie odpadów 
komunalnych stałych i ciekłych” – poprawka przyjęta jednogłośnie  
/15 głosów za/, 

Następnie Sekretarz Gminy odczytał treść uchwały uwzględniającej powyŜej 
przyjęte poprawki. 
Przy 13 głosach za i 2 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę  
Nr VIII/49/2007 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru i transportu odpadów 
komunalnych stałych i ciekłych oraz ustalenia górnych stawek opłat za 
wykonanie zastępcze w tym zakresie łącznie z powyŜej przyjętymi 
poprawkami. 
c/ 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie przystąpienia do opracowania 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy BliŜyn odczytał Sekretarz Gminy. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe wszystkie Komisje Rady pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały nie wnosząc uwag. 
Rada jednogłośnie /15 głosów za/ podjęła uchwałę Nr VIII/50/2007 w sprawie 
przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy BliŜyn. 
d/ 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie rozwiązania i likwidacji 
Związku Gmin „Pilica” odczytał Pan Mariusz Walachnia – Sekretarz Gminy. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe wszystkie Komisje Rady pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały nie wnosząc uwag. 
Radni jednogłośnie /15 głosów za/ podjęli uchwałę Nr VIII/51/2007 w sprawie 
rozwiązania i likwidacji Zwi ązku Gmin „Pilica”. 
e/ 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie nabycia nieruchomości na 
rzecz Gminy odczytał Sekretarz Gminy. 
Pani Anna LeŜańska poinformowała, Ŝe wszystkie Komisje Rady pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały nie wnosząc uwag. 
Radni jednogłośnie /15 głosów za/ podjęli uchwałę Nr VIII/52/2007 w sprawie 
nabycia nieruchomości na rzecz Gminy. 
Z przyczyn usprawiedliwionych obrady sesji opuściła radna ElŜbieta Karpińska. 



f/ 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie wprowadzenia zmian  
w budŜecie gminy na rok 2007 odczytała Pani Alina Ołownia – Skarbnik 
Gminy. Odczytała równieŜ pisma Wójta Gminy w sprawie wniesienia poprawek 
do projektu uchwały tj.: pismo znak:  FNB.3015/14/07 z dnia 20 sierpnia 2007r. 
oraz pismo znak: FNB.3015/15/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. 
Następnie Pani Ewa Łukomska – Przewodniczącą Komisji BudŜetowo-
Finansowej przedstawiła stanowisko tej Komisji. Odnośnie projektu uchwały  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na rok 2007 wyjaśnień na 
posiedzeniu Komisji  udzieliła Pani Alina Ołownia – Skarbnik Gminy łącznie z 
autopoprawkami zawartymi w piśmie znak: FNB.3015/14/07 z dnia 
20.08.2007r. ZłoŜone przez Wójta propozycje nie zmieniają ustalonych w 
budŜecie zadań inwestycyjno-remontowych a jedynie wydłuŜają ich realizację 
na rok 2008. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały łącznie z 
autopoprawkami z dnia 20 i 24 sierpnia 2007r. 
Ponadto Wójt  wniósł o wprowadzenie w § 1 projektu uchwały zapisu  
o następującej treści: 
„Ustala się nową treść § 10 w brzmieniu: 
„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  
i poŜyczek zaciąganych na: 
1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu         w kwocie 300.000zł 
2/ sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu           w kwocie 560.000zł 
3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
    wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów w kwocie 509.072zł.” 
Wójt wyjaśnił, Ŝe powyŜsza zmiana wynika z zaproponowanych zmian do 
budŜetu powodujących zmniejszenie planowanego kredytu do kwoty 560.000zł. 
Z chwilą przegłosowania zaproponowanych zmian w budŜecie naleŜy dokonać 
zmiany w ustaleniu limitu do jakiej kwoty jako organ wykonawczy moŜe Wójt 
zaciągać zobowiązania na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu. 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodnicząca Rady przystąpiła 
do przegłosowania wniesionych poprawek przez Wójta Gminy do projektu 
uchwały: 
1/ w § 1 w pkt 2/ zwiększa się dochody budŜetowe w dziale 400 – 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 
rozdz.40002 – Dostarczanie wody, § 0970 – Wpływy z róŜnych dochodów  
o kwotę 22.000zł –  poprawka przyjęta jednogłośnie /14 głosów za/. 
W związku z przyjęciem powyŜszej zmiany do uzasadnienia dodaje się zapis: 
„Zwi ększa się dochody budŜetowe o kwotę 22.000zł z tytułu otrzymanych 
zwrotów podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego wynikających ze 
złoŜonych przez gminę deklaracji.” – radni jednogłośnie /14 głosów za/ 
opowiedzieli się za rozszerzeniem uzasadnienia o powyŜszy zapis, 
2/ w § 1 pkt 3/ zmniejsza się wydatki budŜetowe w dziale 600 – Transport  
i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki 



inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 60.000zł, w rozdz. 60095 – 
Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych  
o kwotę 4.000zł –za przyjęciem tej zmiany opowiedzieli się wszyscy radni –  
14 głosów za, 
3/ w § 1 w punkcie 3 zwiększa się wydatki budŜetowe w dziale 600 – 
Transport i ł ączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne,§ 4270 – Zakup 
usług remontowych o kwotę 60.000zł, w rozdz. 60095 – Pozostała działalność, 
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 4.000zł – poprawka przyjęta 
jednogłośnie /14 głosów za, 
W związku z przyjęciem powyŜszych zmian do uzasadnienia dodaje się zapis: 
„W dziale 600 – Transport i łączność proponuje się wprowadzenie zmiany na 
zadaniu – budowa drogi gminnej w Kucębowie poprzez przeniesienie środków 
zaplanowanych w roku bieŜącym w wysokości 60.000zł na realizację inwestycji 
przy ewentualnym dofinansowaniu z funduszy pomocowych. Zadanie powyŜsze 
według uzyskanych informacji moŜe nie uzyskać dofinansowania w bieŜącym 
roku i w tej sytuacji proponuje się wykonać dalszy remont drogi za posiadane 
środki własne. Niewykorzystane środki zaplanowane w załączniku 
inwestycyjnym rocznym na wykonanie projektów na budowę chodników 
zmniejsza się o kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na zakup wiat 
przystankowych.” 
Radni /14 głosów za/ opowiedzieli się za rozszerzeniem uzasadnienia  
o powyŜszy zapis. 
4/ w § 1 punkcie 3 zmniejsza się wydatki budŜetowe w dziale 750 – 
Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego, § 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 5.200zł – 
radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli tą zmianę,  
5/ w § 1 punkcie 3 zwiększa się wydatki budŜetowe w dziale 921 – Kultura  
i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby, § 2480 – Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej 
instytucji kultury kwotę „15.000zł” zastępuje się kwotą „20.200zł”, –poprawka 
jednogłośnie przyjęta /14 głosów za/, 
W związku z przyjęciem powyŜszych dwóch zmian do uzasadnienia dodaje się 
zapis: 
„W Dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się środki zaplanowane na 
promocję gminy o kwotę 5.200zł z przeznaczeniem do działu 921 – Kultura  
i ochrona dziedzictwa narodowego na zwiększenie dotacji dla Gminnego 
Ośrodka Kultury na organizację festynu rodzinnego.” 
Za rozszerzeniem uzasadnienia o powyŜszy zapis radni opowiedzieli się 
jednogłośnie /14 głosów za/. 
6/ w § 1 punkcie 3 zmniejsza się wydatki budŜetowe w dziale 851 – Ochrona 
zdrowia, rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne, § 6050 – Wydatki 
inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 833.928zł – radni jednogłośnie 
przyjęli poprawkę /14 głosów za/, 



7/  w § 1 pkt 3/ zwiększa się wydatki budŜetowe w dziale 010 – Rolnictwo  
i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,  
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych  kwotę 23.320zł” 
zastępuje się kwotą „53.320zł” –za przyjęciem tej zmiany opowiedzieli się 
wszyscy radni /14 głosów za/, 
W związku z przyjęciem powyŜszej zmiany do uzasadnienia dodaje się zapis: 
„W zakresie wydatków budŜetowych proponuje się następujące zmiany:  
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan środków na zadanie 
inwestycyjne – budowa wodociągu w Ubyszowie o kwotę 30.000zł, a takŜe 
dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym wieloletnim poprzez 
zwiększenie planowanego kosztu zadania do kwoty 271.960zł na podstawie 
opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W podziale źródeł 
finansowania środki własne z budŜetu oraz środki od ludności pozostają  
w niezmienionej wysokości , natomiast zwiększa się kwotę planowanego 
kredytu z 70.000zł na 100.000zł oraz okres realizacji zadania rozszerza się do 
2008r. z kwotą 121.960zł. Wprowadzenie zmian pozwoli na rozpoczęcie 
procedury przetargowej a ostateczny koszt realizacji zadania zostanie ustalony 
po wyborze najkorzystniejszej oferty.” 
Radni jednogłośnie /14 głosów za/ opowiedzieli się za rozszerzeniem 
uzasadnienia o powyŜszy zapis. 
8/ w § 1 w punkcie 3 zwiększa się wydatki budŜetowe  w dziale 700 – 
Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70095 – Pozostała działalność, § 4210 – 
Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 12.000zł – radni jednogłośnie  
/14 głosów za/ przyjęli powyŜszą poprawkę, 
9/ w § 1 w punkcie 3 zwiększa się wydatki budŜetowe w dziale 754 – 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, rozdz. 75405 – 
Komendy Powiatowe Policji, § 6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 10.000zł – 
radni takŜe jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli tą zmianę, 
W związku z przyjęciem powyŜszych dwóch  zmian do uzasadnienia dodaje się 
zapis: 
„Uzyskane z tego tytułu dochody przeznacza się do działu 754- Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa na zabezpieczenie środków dla komendy 
Policji Powiatowej Policji w SkarŜysku Kamiennej zgodnie z deklaracją Rady 
Gminy o dofinansowanie wykonania dokumentacji na budowę siedziby 
Komendy oraz do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa na dofinansowanie 
remontu Kościoła św. Rocha w Mroczkowie na podstawie wniosku o udzielenie 
pomocy finansowej złoŜonego przez Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej. 
Za rozszerzeniem uzasadnienia o powyŜszy zapis opowiedzieli się wszyscy 
radni /14 głosów za/. 
10/  w § 1 pkt 4/ - załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2007 – 2009  



w lp. 7 – Przebudowa drogi gminnej nr G00212619922 Kucębów Górny  
w kilometrze 0+000 do 1+162 w miejscowości Kucębów 2004-2008 w kol. 7 – 
rok budŜetowy 2007 oraz kol. 8 – dochody własne jst kwotę „60.000zł” skreśla 
się, w kol. 12 – 2008r. kwotę „647.097zł” zastępuje się kwotą „707.097zł”, - 
radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli poprawkę, 
11/  w § 1 w punkcie 4/ - załączniku Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 w lp.10 – Przebudowa budynku 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BliŜynie 2006-2007 
w nazwie zadania inwestycyjnego zastępuje się okres realizacji na „2006-2008”, 
w kol. 5 – łączne nakłady finansowe kwotę „1.260.500zł” zastępuje się kwotą 
„1.664.410zł”, w kol. 7 – rok budŜetowy 2007 kwotę „1.223.500zl” zastępuje 
się kwotą „389.572zł”,w kol.8 – dochody własne jst kwotę „230.500zł” 
zastępuje się kwotą „389.572zł”, w kol.9 – kredyty i poŜyczki –  kwotę 
„993.000zł” skreśla się, w kol. 12 – 2008 wprowadza się kwotę „1.237.838zł” 
– wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Pani Skarbnik, informując Ŝe  
w przygotowanym projekcie uchwały zaproponowano zmianę polegającą na 
zmniejszeniu kwoty kredytu z 993.000zł na 833.928zł a zwiększono źródło 
finansowania z dochodów własnych z kwoty 230.500zł do kwoty 389.572zł. 
JednakŜe z uwagi na to, Ŝe wybór wykonawcy nastąpi dopiero w miesiącu 
wrześniu środki zabezpieczone do przerobu na rok bieŜący nie zostaną 
wykorzystane więc zasadna jest rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w roku 
bieŜącym a tym samym skreślenie kwoty kredytu 993.000zł zatwierdzonego 
ostatnią zmianą do budŜetu w miesiącu czerwcu. Na rok budŜetowy 2007 
pozostawia się kwotę 389.572zł do wydatkowania w ramach środków własnych.  
Za przyjęciem tej zmiany opowiedzieli się wszyscy radni /14 głosów za/. 
W związku z przyjęciem powyŜszej zmiany do uzasadnienia dodaje się zapis: 
„W dziale 851 – Ochrona zdrowia zmiany wprowadza się na zadaniu 
inwestycyjnym – przebudowa budynku SP ZOZ w związku z aktualizacją 
kosztorysu inwestorskiego, przewidywany koszt zadania wyniesie 1.664.410zł, 
a jego realizacja nastąpi w okresie do 2008 roku. Dokonuje się zmian  
w załączniku inwestycyjnym wieloletnim poprzez zwiększenie planowanego 
kosztu zadania, zakładając Ŝe w roku bieŜącym zostanie wydatkowana kwota 
pochodząca wyłącznie z dochodów gminy, nie zostanie zaciągnięty kredyt 
zaplanowany w kwocie 993.000zł, natomiast do sfinansowania w roku 2008 
zakłada się pozostałą kwotę w wysokości 1.237.838zł, która moŜe ulec zmianie 
po rozstrzygnięciu przetargu.” a skreśla się dotychczasowy zapis:  
„W finansowaniu zadania inwestycyjnego – Przebudowa budynku SP ZOZ  
w BliŜynie dokonuje się zmniejszenia kwoty kredytu a zwiększenia dochodów 
własnych jst w celu doprowadzenia do zgodności planowanych do zaciągnięcia 
kredytów z kwotą deficytu budŜetu.” 
Za taką zmianą do uzasadnienia opowiedzieli się wszyscy radni /14 głosów za/. 
12/  w § 1 w punkcie 4/ - załączniku Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 



w lp.13. – Budowa wodociągu w Ubyszowie (śabów) 2007-2008 w kol. 5 – 
łączne nakłady finansowe kwotę „120.000zł” zastępuje się kwotą „271.960zł”, 
w kol. 7 – rok budŜetowy 2007 kwotę „120.000zł” zastępuje się kwotą 
„150.000zł”, kol.9 – kredyty i poŜyczki –  kwotę „70.000zł” zastępuje się kwotą 
„100.000zł”, w kol. 12 – 2008 wprowadza się kwotę „121.960zł” – radni 
jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli powyŜszą poprawkę, 
13/ w § 1 pkt 5 - - zadania inwestycyjne roczne w 2007 r. w lp.5 – Budowa 
chodników – projekty w kol. 5,6,7 kwotę „46.000zł” zastępuje się kwotą 
„42.000zł” –za przyjęciem tej zmiany opowiedzieli się wszyscy radni  
/14 głosów za/, 
14/ w § 1 punkcie 6 – W załączniku Nr 7 Plan dochodów i wydatków dochodów 
własnych na 2007r. w lp.3 – Szkoła Podstawowa w OdrowąŜku, w kol.5 – 
Dochody ogółem kwotę „3.830zł” zastępuje się kwotą „8.430zł”, w kol. 7 – 
wydatki ogółem kwotę „3.880zł” zastępuje się kwotą „8.480zł” -  za przyjęciem 
tej zmiany opowiedzieli się wszyscy radni /14 głosów za/, 
15/  w § 1 pkt 8) – Dotacje podmiotowe w 2007r.  w lp.1 – Gminny Ośrodek 
Kultury w BliŜynie kwotę „ 320.700zł”zastępuje się kwotą „325.900zł” – 
zmiana ta została jednogłośnie przyjęta /14 głosów za/, 
16/ ze względu na błędną numerację punktów w § 1 projektu uchwały punkt 8 
otrzymuje oznaczenie punktu 7 – 14 głosów za zmianą numeracji, 
Zaproponowane wyŜej zmiany skutkują wprowadzeniem zmian w załączniku  
Nr 4 do uchwały Nr IV/13/2007 Rady Gminy w BliŜynie z dnia 22 lutego 2007 
roku  w sprawie uchwalenia budŜetu gminy BliŜyn na 2007 rok : 
17/ w §1 dodaje się punkt 8 o treści: W załączniku Nr 4 – Przychody i rozchody 
budŜetu w  2007r. w  poz. Przychody ogółem kwotę ”1.873.000zł” zastępuje się 
kwotą „1.069.072zł”, w lp. 1 Kredyty kwotę „1.523.000zł” zastępuje się kwotą 
„719.072zł”. –za przyjęciem tej zmiany opowiedzieli się wszyscy radni  
/14 głosów za/, 
18/ w § 1 dodaje się punkt 9 o treści: 
 „Ustala się nową treść § 3 w brzmieniu: 
„1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości 560.000 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z: 
1) zaciąganych kredytów w kwocie      210.000zł, 
2) wolnych środków, jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku 

bieŜącym budŜetu gminy, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek 
z lat ubiegłych w kwocie 350.000zł. 

2. Przychody budŜetu w wysokości 1.069.072 zł, rozchody w wysokości 
509.072 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.” 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ opowiedzieli się za przyjęciem powyŜszej 
treści punktu 9 w § 1 projektu uchwały. 



Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe w uzasadnieniu do autopoprawek  
z dnia 20 sierpnia 2007r. zawarty został komentarz do propozycji zmian, 
którego nie wprowadza się do treści uzasadnienia: Chodzi o zapisy: 
„PowyŜsze propozycje zmian powodują zmianę planowanych przychodów  
z tytułu kredytów bankowych i dotychczasowa kwota 1.523.000zł ulega 
zwiększeniu o 30.000zł planowanego kredytu na zadaniu budowy wodociągu  
w Ubyszowie oraz zmniejszeniu o kwotę 833.928zł planowanego kredytu na 
zadaniu przebudowa budynku SP ZOZ w BliŜynie. Suma planowanych 
kredytów na rok bieŜący wynosiłaby 719.072zł. 
W wyniku wprowadzonych zmian dochody budŜetu wzrosną do kwoty 
16.911.065zł, wydatki budŜetowe ulegną zmniejszeniu do kwoty 17.471.065zł,  
a deficyt budŜetu zostanie zmniejszony do kwoty 560.000zł.” 

19/ w § 1 dodaje się punkt 10 w brzmieniu: 
„Ustala się nową treść § 10 w brzmieniu: 
„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  
i poŜyczek zaciąganych na: 
1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu         w kwocie 300.000zł 
2/ sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu           w kwocie 560.000zł 
3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
    wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów w kwocie 509.072zł.” 
Radni jednogłośnie /14 głosów za/ opowiedzieli się za dodaniem punktu 10  
w § 1 uchwały o powyŜszej treści. 
Następnie Pani Skarbnik odczytała projektu uchwały łącznie z przyjętymi 
powyŜej poprawkami. 
Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli uchwałę Nr VIII/53/2007   
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na rok 2007 łącznie  
z przyjętymi powyŜej poprawkami. 
g/ 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie powołania Zespołu do spraw 
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w SkarŜysku-Kamiennej na kadencję 
2008-2011 odczytał Pan Jerzy Rams – Wiceprzewodniczący Rady.  
Pani Anna LeŜańska poinformowała, Ŝe komisje Rady nie wniosły uwag do 
projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowały. 
Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli uchwałę Nr VIII/54/2007 w sprawie 
powołania Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Rejonowego  
w SkarŜysku-Kamiennej na kadencję 2008-2011. 
h/ 
Ostatni z kolei projekt uchwały wraz z uzasadnieniem odczytał Pan Jerzy 
Rams a dotyczył on zmian w składach osobowych Komisji stałych Rady. 
Następnie Pani Ewa Łukomska - Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-
Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz Pan Tomasz 
Pela - Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa  



i Ochrony Środowiska przedstawili wnioski Komisji w sprawie uzupełnienia ich 
składów i tak: 
1. Komisja BudŜetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki 
Gminy do swojego składu zaproponowała radnego Krzysztofa Kopcia. 
2. Komisja ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do 
swojego składu zaproponowała radną Joannę Melnarzyk. 
Radni Krzysztof Kopeć i Joanna Melnarzyk wyrazili zgodę na pracę  
w komisjach. 
Przystępując do głosowania Przewodnicząca Rady jako pierwszy poddała zapis 
§ 1 o treści: „Odwołuje się radnego Ryszarda Kopcia ze składu Komisji 
BudŜetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz 
Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
ustalonych uchwałą Nr I/4/2006 z dnia 24 listopada 2006r.”  
Radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli powyŜszy zapis. 
Za powołaniem radnego Krzysztofa Kopcia w skład Komisji BudŜetowo-
Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy i uzupełnieniem 
zapisu § 2 o tego radnego opowiedziało się 13 radnych, 1 wstrzymał się od 
głosu. 
Za powołaniem radnej Joanny Melnarzyk w skład Komisji ds. Infrastruktury 
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzupełnieniem § 3 o tą radną 
opowiedziało się równieŜ 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli uchwałę Nr VIII/55/2007 w sprawie 
zmian w składach osobowych Komisji stałych Rady  łącznie  z uzupełnieniem 
składów komisji. 
Ad. 11 
Informacje, komunikaty i oświadczenia: 
Pani Halina Fidor poinformowała, Ŝe w dniu 29 sierpnia b.r. Komisja Oświaty, 
Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych dokonała wizytacji szkół pod kątem 
sprawdzenia ich przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego  
i stwierdziła, Ŝe szkoły są dobrze przygotowane. 
Pan Mieczysław Bąk w imieniu Księdza Proboszcza Parafii Mroczków 
podziękował radnym za przyznanie środków w wysokości 12.000zł na remont 
kościółka. 
Pani Anna LeŜańska poinformowała o moŜliwości dojazdu fotografa do osób 
chorych w celu wykonania zdjęć do dowodu osobistego. 
Ad. 12 
Obrady sesji trwały od godz.900 do godz.1540. 
Sesję zamknęła Przewodnicząca Rady dziękując wszystkim za udział. 
 
Protokólant 
 
Anna Kowalik 


