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P r o t o k ó ł    Nr XVIII/2008 
z sesji Rady Gminy w BliŜynie, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2008r.  
w świetlicy OSP w BliŜynie. 

 
Na ogólny stan 15 radnych na sesji obecnych było 13 radnych /nieobecni radni: 
Jarosław Bednarz i Jerzy Rams/. 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 

1. Pan Mariusz Walachnia – Wójt Gminy BliŜyn 
2. Pani Barbara Stachera – Sekretarz Gminy 
3. Pani Alina Ołownia – Skarbnik Gminy 
4. Pani Anna Fonfara – Radca Prawny UG 
5. Pani Anna Miernik – Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego Gminy  
6. Pani Anna Kowalik – obsługa Rady 
7. Pan Michał Jędrys – Radny Powiatu SkarŜyskiego 
8. Pan Józef Nowak – Dyrektor Zespołu Szkół w BliŜynie 
9. Pan Sylwester Koziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie 
10. Pani Katarzyna Skarus – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w BliŜynie 
11. Pani Anna Jaros-Urbaniak – Dyrektor SP ZOZ w BliŜynie 
12. Pan Piotr Stańczak – Tygodnik SkarŜyski 
13. Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności 

 
Zatwierdzony porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji. 
2. Przyjęcie protokołów z obrad XVI i XVII 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 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. 

7. Informacja o realizacji podatków i opłat za I półrocze 2008r.: 
a/ wystąpienie Wójta Gminy, 
b/ stanowisko Komisji BudŜetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  

         i Gospodarki Gminy  
c/ dyskusja, 
d/ przyjęcie informacji. 

8. Ocena realizacji budŜetu gminy za I półrocze 2008r.: 
a/ wystąpienie Wójta Gminy, 
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b/ stanowisko Komisji BudŜetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  
         i Gospodarki Gminy oraz Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, 
         Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

c/ dyskusja, 
d/ przyjęcie informacji. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 
a/ wprowadzenia zmian do uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy w BliŜynie  

         z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia jednostki 
        organizacyjnej  pn. Zespół Szkół w BliŜynie, 

b/ zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego 
        Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BliŜynie, 

c/ nawiązania współpracy między Gminą BliŜyn a społecznościami 
         lokalnymi innych państw, 

d/ wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na rok 2008, 
e/ uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

        socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy BliŜyn, 
f/ zaciągnięcia kredytu. 

10.Informacje, komunikaty i oświadczenia. 
11. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Przebieg obrad sesji: 
Osiemnastą z kolei sesję Rady Gminy w BliŜynie V kadencji otworzyła  
i poprowadziła Pani Anna LeŜańska – Przewodnicząca Rady. 
Po przywitaniu wszystkich obecnych i stwierdzeniu kworum odczytała projekt 
porządku obrad sesji. 
W punktach od 1 – 5 z przyczyn usprawiedliwionych był nieobecny radny 
Krzysztof Kopeć. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe Wójt Gminy w oparciu o art.20 ust.5 
ustawy o samorządzie gminnym wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do 
porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
Zaproponowała aby wniesiony projekt uchwały rozpatrzyć w punkcie 9g/. 
Ponadto Pani Ewa Łukomska przedstawiła wniosek Komisji BudŜetowo-
Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy, która wystąpiła  
o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości  
w drodze bezprzetargowej. Komisja swoje stanowisko uzasadniła brakiem 
zarówno w treści uchwały jak i w uzasadnieniu danych dotyczących wartości 
sprzedawanych działek ustalonych w oparciu o wycenę rzeczoznawcy, jak 
równieŜ brakiem informacji kto opracowuje wycenę, kto pokrywa koszty jej 
wykonania. Komisje sygnalizowały wcześniej potrzebę otrzymywania takich 
danych w przypadku składania projektów uchwał w sprawie zbycia 
nieruchomości jednakŜe dane te nie zostały Radzie przedstawione  
w omawianym projekcie uchwały. 
Wójt  przychylił się do wniosku Komisji BudŜetowo-Finansowej. 
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Radni jednogłośnie /12 głosów za/ opowiedzieli się za zdjęciem z porządku 
obrad sesji punktu 9d/ projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości  
w drodze bezprzetargowej. 
RównieŜ jednogłośnie /12 głosów za/ wprowadzili do porządku obrad sesji  
w punkcie 9 jako podpunkt f/ projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
Takim samym wynikiem głosowania /12 głosów za/ radni zatwierdzili porządek 
obrad sesji wraz z powyŜej przyjętymi wnioskami. 
Ad. 2 
Wobec nie zgłoszenia uwag do protokołów z obrad XVI i XVII sesji radni 
przyjęli: 
1. protokół Nr XVI/2008 z sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2008r.  

/11 głosów za, 1 wstrz. się/ 
2. protokół Nr XVII/2008 z sesji Rady Gminy w dniu 31 lipca 2008r.  

/12 głosów za/. 
Ad. 3 
Wójt Gminy  przedstawił informację o swojej pracy między sesjami oraz 
informację o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatnich sesjach /informacje 
w załączeniu/. Wójt poinformował, Ŝe od 15 września 2008r. zmienił się czas 
pracy Urzędu Gminy i w kaŜdy poniedziałek Urząd będzie czynny w godz.  
od 830 do godz.1630. 
Ad. 4 
Pani Katarzyna Skarus – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w BliŜynie 
zaprosiła wszystkich obecnych na festyn zorganizowany na zakończenie 
wakacji, który odbędzie się w dniu 30 sierpnia b.r. 
Ad. 5 
Pan Jacek Krzepkowski – odczytał pismo Mieszkańców i Zarządcy Wspólnot 
Mieszkaniowych w Sołtykowie przekazujące podziękowanie Wójtowi, Radzie 
Gminy i Radnemu Jackowi Krzepkowskiemu za prace wykonane na osiedlu tj. 
oświetlenie i podbudowę drogi z krawęŜnikami. Radny Jacek Krzepkowski 
dodał, Ŝe podziękowania naleŜą się równieŜ nieŜyjącemu Wójtowi Tomaszowi 
Rokicie, który rozpoczął te prace a nowemu Wójtowi za ich zakończenie. Radny 
podziękował takŜe pracownikom Urzędu Gminy. Ponadto prosił Wójta  
o udzielenie informacji jak widzi rozwiązanie problemu ścieków przy blokach  
w Sołtykowie. 
Pani Halina Fidor w imieniu sołtysa i mieszkańców Nowek złoŜyła 
podziękowanie władzom Powiatu, Wójtowi Gminy za wykonanie drogi  
w Nowkach. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z wykonania tej drogi, mają 
ułatwione połączenie ze Stąporkowem. Niemniej jednak radna apelowała aby 
Powiat pamiętał jeszcze o innych drogach i starał się je wykonać. 
Pani ElŜbieta Karpińska apelowała do Radnych Powiatowych o wykonanie 
dojazdu do Starego Gostkowa oraz o wykonanie przepustu w Wojtyniowie  
w lesie pod drogą powiatową i przepustu w Wołowie koło krzyŜa. Radna nie 
chciałaby uzyskiwać odpowiedzi od Urzędu Gminy takiej treści Ŝe zadania się 
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nie wykonuje ze względu na jego brak w budŜecie poniewaŜ wprowadza się do 
realizacji nowe zadania. 
Pan Michał Jędrys obiecał zająć się sprawami poruszonymi przez Radną  
i udzielić odpowiedzi w tym temacie na najbliŜszej sesji. 
Pan Mieczysław Bąk poruszył sprawę przyspieszenia uzyskania pozwolenia na 
budowę wodociągu w Górkach. Nabór wniosków do PROW-u ma się odbyć na 
przełomie października i listopada. JeŜeli wniosek będzie złoŜony jako jeden  
z pierwszych to będzie miał duŜe szanse uzyskania dofinansowania. 
Drugą sprawę jaką poruszył radny Mieczysław Bąk to wystąpienie do 
Wojewody oraz Starosty w sprawie komasacji gruntów. Poprzednia Rada 
podjęła uchwałę o scalaniu gruntów. Gmina interweniując w tej sprawie nic nie 
traci a warto podjąć działania głównie w Starostwie, które pilotuje te sprawy. 
Pani Aleksandra Milanowska zwróciła się do Wójta o pomoc w scalaniu 
gruntów poprzez interwencję w Starostwie. Sołectwo Brzeście złoŜyło wniosek 
jednakŜe stwarzane są problemy a trudności wynikają w szczególności  
w sytuacjach kiedy osoby nie są współwłaścicielami działek. Ponadto radna  
w imieniu mieszkańców zapytała kiedy będzie rozebrany płot na drodze Nr 197. 
Został wydany wyrok w tej sprawie nakazujący gminie rozbiórkę płotu. Radna 
prosiła o wystąpienie do Wojewody o środki popowodziowe mimo informacji  
o wyczerpaniu przez gminę limitu tych środków. Trzecią sprawę, którą 
poruszyła radna to przyspieszenie działań w zakresie ustawienia na drogach 
gminnych  znaków informacyjnych o numerach posesji oddalonych od sołectwa. 
Brak takich znaków utrudnia dojazd pogotowia, straŜy, odbiór śmieci, 
odśnieŜanie, itp. 
Pani Anna LeŜańska wyraziła niezadowolenie z działań władz powiatowych  
w zakresie budowy mostu w Henrykowie. Mimo wielu obietnic termin realizacji 
zadania jest ciągle przesuwany a stan techniczny mostu fatalny. Zaznaczyła, Ŝe 
grozi to zamknięciem drogi a Powiat lekcewaŜy temat. 
Pan Michał Jędrys na wstępie złoŜył gratulacje Wójtowi z okazji wyboru na to 
stanowisko i wyjaśnił, Ŝe czuje się związany z gminą BliŜyn mimo Ŝe w prasie 
ukazują się informacje Ŝe gmina BliŜyn nie ma swojego radnego. Radny obiecał 
zająć się zgłoszonymi problemami i jeŜeli nie uzyska na nie odpowiedzi to 
zabierze głos na najbliŜszej sesji powiatowej. Dodał, Ŝe wielokrotnie na sesji 
poruszał temat budowy mostu w Henrykowie, który znajduje się w złym stanie 
technicznym. Zarówno Gmina jak i Powiat w swoich budŜetach na ten cel mają 
zabezpieczone po 500tys.zł. Radny postara się pomóc w realizacji zadania. 
Wójt  wyjaśnił, Ŝe według uzyskanych informacji w Powiecie do czasu wejścia  
z robotami budowlanymi zostaną wymienione deski na moście w Henrykowie. 
Odnosząc się do sprawy rozwiązania problemu ścieków w Sołtykowie wyjaśnił, 
Ŝe dwa lata temu były zabezpieczone środki w budŜecie ale wspólnota z tego 
zadania się wycofała. MoŜna ponownie zabezpieczyć pieniądze na ten cel ale 
Wójt widziałby inne rozwiązanie o którym nie chciałby jeszcze mówić. Biorąc 
pod uwagę budowę wodociągu w Górkach został złoŜony wniosek o uzyskanie 
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pozwolenia na budowę. Procedura trwa 65 dni więc gmina powinna zmieścić się 
w czasie umoŜliwiającym zgłoszenia wniosku do PROW-u przed ogłoszeniem 
konkursu. Odnośnie sprawy scalania gruntów najdalej działania zostały 
posunięte w Brześciu ale Wójt odniósł podobne wraŜenie jak i Pani Milanowska 
co do przebiegu procedury załatwiania tego tematu przez Powiat. Popiera 
sprawę scalania gruntów jednakŜe nie zawsze prowadzi do zadowolenia 
wszystkich mieszkańców a przykładem jest sołectwo Niekłań, gdzie scalenie 
przeprowadzono ale doprowadziło ono do skłócenia wsi. Z ustawieniem znaków 
informacyjnych o numerach posesji na drogach powiatowych i krajowych mogą 
być problemy poniewaŜ nie ma ich w wykazie znaków obowiązujących. Takie 
znaki moŜna ustawić jedynie na drogach gminnych. Ze sprawą odśnieŜania dróg 
dojazdowych do posesji nie ma problemów poniewaŜ wykonawcy mają wykazy 
dróg do odśnieŜania. 
Pani Anna Miernik  uzupełniła, Ŝe nie wszystkie drogi są ujęte  
w harmonogramie do odśnieŜania i często prosi się dodatkowo wykonawcę o ich 
odśnieŜenie. 
Ad. 6 
Informację o stanie bezrobocia na terenie gminy BliŜyn przedstawił Pan Roman 
Białek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w SkarŜysku-Kam. /informacja 
w załączeniu/. 
Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych 
przedstawiła Pani Halina Fidor – Przewodnicząca Komisji. 
Komisja analizując informację o stanie i strukturze bezrobocia na terenie gminy 
BliŜyn wg stanu na dzień 30 czerwca 2008r  i porównując ją do informacji 
według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. stwierdza, Ŝe znacznie, bo o 265 osób 
zmniejszyła się liczba bezrobotnych na terenie naszej gminy. Jest to dobry znak 
jednakŜe naleŜy czynić dalej starania by liczba bezrobotnych nadal malała. 
Komisja przy tym wnosi aby zacieśnić współpracę między Powiatowym 
Urzędem Pracy a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w BliŜynie  
w ramach której osoby długotrwale bezrobotne korzystające z pomocy GOPS 
kierować do pracy. Komisja przyjęła jednogłośnie /4 głosy za/ informację  
o stanie bezrobocia na terenie gminy BliŜyn. 
Dyskusja 
Pani Anna LeŜańska apelowała o współpracę między Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej a Powiatowym Urzędem Pracy by eliminować osoby 
korzystające z pomocy społecznej poprzez składanie im ofert pracy a takie 
złoŜył m.in. właściciel Cegielni w Sołtykowie. 
Wójt  stwierdził, Ŝe bezrobocie maleje co widoczne jest równieŜ po małej liczbie 
osób chętnych do prac interwencyjnych. Sporo osób korzysta z formy 
odbywania staŜu i przekwalifikowania zawodowego. W tym zakresie 
problemem są tylko warunki lokalowe ale i tak bardzo wiele osób skorzystało  
z tych form zatrudnienia w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach 
organizacyjnych. Z obserwacji wynika, Ŝe coraz mniej osób wyjeŜdŜa do pracy 
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za granicę a świadczy o tym chociaŜby fakt podbijania dokumentów znacznie 
mniejszej grupie osób. Wójt bardzo dobrze ocenił współpracę z Dyrektorem 
Powiatowego Urzędu Pracy składając podziękowania. 
Pani ElŜbieta Karpińska równieŜ przekazała słowa pochwały i podziękowania 
dla Dyrektora PUP za udzielaną pomoc. 
Pan Mieczysław Bąk stwierdził, Ŝe gmina BliŜyn od wielu lat była sypialnią dla  
duŜych ośrodków przemysłowych. Wielu ludzi młodych nadal wyjeŜdŜa  
w poszukiwaniu pracy poniewaŜ w pobliskich miejscowościach nie ma 
atrakcyjnych ofert pracy. Do takich dla wielu ludzi nie naleŜą oferty z Cegielni. 
Zdaniem radnego dopóki nie zostanie utworzona strefa ekonomiczna, nie 
powstaną duŜe ośrodki przemysłowe to osoby, równieŜ z wyŜszym 
wykształceniem będą wyjeŜdŜać za granicę bądź do duŜych miast  
w poszukiwaniu pracy. Radny uwaŜa, Ŝe wspólne działania podejmowane na 
szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim powinny doprowadzić do 
opracowania takich mechanizmów by przyciągnąć ludzi młodych. Forma staŜy 
czy przygotowania zawodowego jest formą chwilowo rozwiązująca problem 
bezrobocia a naleŜy pomyśleć o programie bardziej długofalowym. 
Pani Aleksandra Milanowska zapytała, czy oświata idzie w kierunku 
przygotowania młodzieŜy do zawodu murarza, tynkarza, posadzkarza, itp. 
Odpowiedzi na powyŜsze wątpliwości udzielił Pan Roman Białek – Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy informując, Ŝe miejscowe szkoły zmierzają ku temu 
by kształcić w zawodach budowlanych. Zainteresowanie pracodawców takimi 
zawodami jest przedmiotem troski zarówno Powiatu jak i Powiatowej Rady 
Zatrudnienia. DuŜa liczba osób zgłaszających się do Urzędu Pracy nie chce 
korzystać z pomocy specjalistów ds. rozwoju zawodowego. Dyrektor poruszył 
takŜe sprawę budowy domu socjalnego w SkarŜysku. Być moŜe to wyzwanie 
wspólnie z Prezydentem Miasta SkarŜyska uda się zrealizować przy pomocy 
bezrobocia. Urząd Pracy przeznaczył ponad 200 mln zł na trwałe miejsca pracy 
w postaci dotacji dla bezrobotnych bądź tworzenia miejsc pracy. Dyrektor 
zachęcał osoby bezrobotne, takŜe z wyŜszym wykształceniem do korzystania  
z dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Urząd 
Pracy posiada na to środki i udzieli wszelkiej pomocy w jej uzyskaniu. Kończąc 
swoją wypowiedź Dyrektor stwierdził, Ŝe około dwie trzecie bezrobotnych  
z róŜnych przyczyn chce korzystać z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy. 
Ad. 7 
Informacje o realizacji podatków i opłat za okres I półrocza 2008r. przedstawiła 
Pani Alina Ołownia – Skarbnik Gminy /informacja w załączeniu/. 
Stanowiska Komisji przedstawili: 
1/ Pani Ewa Łukomska – Komisji BudŜetowo-Finansowej, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Gminy. W zakresie informacji o realizacji 
podatków i opłat za okres I półrocza nadal niepokojącym zjawiskiem jest 
występowanie wysokich zaległości. W związku z powyŜszym Komisja wniosła 
o: 
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1/ wystąpienie do Sądu Gospodarczego z wnioskiem o przejęcie majątku 
Spółdzielni Usług Rolniczych w BliŜynie w ramach kompensaty za długi, 
2/ wzmoŜenie ściągalności zaległości za wynajem lokali mieszkalnych. Przy 
omawianiu tego tematu Komisja zgłosiła wniosek o poczynienie starań 
mających na celu przygotowanie do sprzedaŜy obiektu po byłej szkole  
w Ubyszowie z jednoczesnym rozwiązaniem sprawy wykwaterowania Pani 
Krystyny Majcher. 
Pomimo czynionych szeregu postępowań egzekucyjnych przez słuŜby Urzędu 
Gminy w zakresie ściągalności podatków i opłat Komisja wnosi o wzmoŜenie 
tych działań by przyniosły one oczekiwane rezultaty. 
2/ Pan Jacek Krzepkowski – Komisji Rewizyjnej. W wyniku analizy realizacji 
podatków i opłat za I półrocze 2008r. Komisja wnosi o: 
1. wystąpienie do Prokuratury w SkarŜysku-Kam. w sprawie uzyskania 
informacji w zakresie toczącego się postępowania w sądzie wobec Pana 
Grzegorza Durlika i Pani Zdzisławy Kręć na którym pracownicy Urzędu Gminy 
występowali w charakterze świadków i udzielali wyjaśnień dotyczących 
Spółdzielni Usług Rolniczych w BliŜynie, 
2. wystąpienie do Syndyka Zakładu Farb i Lakierów w BliŜynie w sprawie 
uzyskania informacji o spłacie wymagalnych zadłuŜeń wobec dłuŜników 
mających pierwszeństwo w zaspokojeniu wierzytelności odpowiednio przed 
gminą. 
Pani Halina Ślęzak podała listę imienną dokonanych umorzeń za I półrocze 
2008r. 
Mimo poprawy ściągalności podatków i opłat Komisja wnosi o dalsze czynienie 
starań w tym zakresie przez słuŜby Urzędu Gminy, by egzekucja tych naleŜności 
była bardziej skuteczna i zaległości ulegały zmniejszaniu. 
Dyskusja 
Odnosząc się do kwestii ściągnięcia zaległości Pan Mieczysław Bąk stwierdził, 
Ŝe na pewno trudności będą z uzyskaniem zadłuŜenia od Polifarbu oraz Tartaku. 
W zakresie zadłuŜenia Cegielni w Sołtykowie naleŜy doprowadzić do 
wywiązania się zakładu z zawartego postępowania układowego. Przy tym radny 
zaznaczył, Ŝe zakład dodatkowo posiada zadłuŜenie w zakresie opłaty za wodę  
i w tej kwestii naleŜy równieŜ podjąć działania. Odnośnie Spółdzielni Usług 
Rolniczych w BliŜynie radny zaznaczył, Ŝe naleŜności podatkowe były płacone 
przez osobę wynajmującą SUR jednakŜe ze względu na fakt, Ŝe osoba ta nie 
mogła wymóc na likwidatorze spółdzielni uregulowania własności notarialnie 
zaniechała płacenia podatku i zaległości sięgają juŜ 40tys. zł. Radny uwaŜa, Ŝe 
naleŜy poczynić starania aby likwidator pewne sprawy uregulował. 
W powyŜszej sprawie wyjaśnień udzieliła Pani Anna Fonfara – Radca Prawny 
UG informując, Ŝe z odbytej w środę rozmowy z Sekretariatem Sądu 
Rejonowego w SkarŜysku-Kam. wynika, Ŝe Grzegorz Durlik – likwidator  
i Zdzisława Kręć – księgowa zostali uznani winnymi z art.271 Prawa 
spółdzielczego. Za nie zgłoszenie upadłości i nie przerejestrowanie SUR do 
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KRS zostali skazani na karę grzywny w kwocie 2.500zł. Wyrok Sądu w tej 
sprawie nie jest prawomocny. Pan Grzegorz Durlik i Pani Zdzisława Kręć 
odwołali się od tego wyroku. Prokurator nie odwoływał się od treści wyroku 
skazującego te dwie osoby. W zakresie podjęcia kroków prawnych co do 
ściągalności podatku od SUR likwidator nie zadbał a to aby przerejestrować 
Spółdzielnię do aktualnego Krajowego Rejestru Sądowego. Działania gminy 
mogłyby iść w kierunku ustanowienia kuratora. JednakŜe z tym są równieŜ 
problemy poniewaŜ kurator moŜe wkroczyć wtedy jeŜeli właściwe kompetentne 
organy nie działają w podmiocie prawnym. Bez dokonania czynności 
przerejestrowania do KRS nie moŜna ustanowić kuratora. Urząd starał się 
pomóc Panu Durlikowi w wypełnianiu dokumentów. Z przerejestrowaniem 
wiązała się z  opłata sądowa w wysokości 2tys.zł. Wystąpiono do sądu  
o obniŜenie tej opłaty, jednakŜe nie ma dobrej woli załatwienia sprawy przez 
likwidatora mimo oferowanej mu daleko idącej pomocy. Istnieje takŜe 
moŜliwość w ordynacji podatkowej wygaśnięcia zobowiązań i przeniesienia 
własności. WiąŜe się to jednak z duŜymi kosztami, m.in. wykonaniem wyceny 
majątku SUR na koszt gminy.  
Pan Mieczysław Bąk zaproponował aby gmina wzięła na siebie obowiązek 
złoŜenia wniosku o ustanowienie kuratora i odwołanie likwidatora. Radny 
uwaŜa równieŜ, Ŝe warto dokonać wyceny majątku SUR bo do odebrania jest 
majątek znacznej wartości. Dlatego Wójt powinien rozwaŜyć taka ewentualność. 
Sprawy odwołań od wyroków sądowych mogą ciągnąć się latami dlatego naleŜy 
wybrać skuteczny wariant , który doprowadzi do zakończenia sprawy. 
Pan Andrzej Gajewski – sołtys Płaczkowa, który związany był z Radą 
Nadzorczą SUR poinformował, Ŝe rozmawiał ostatnio z Panem Durlikiem  
i zostało umówione spotkanie w Urzędzie Gminy w dniu 3 września b.r. w celu 
uzgodnienia dalszego postępowania. 
Pan Jacek Krzepkowski uwaŜa, Ŝe niedopełnienie obowiązków słuŜbowych 
podlega karze z kodeksu karnego. 
Wyjaśniono radnemu, Ŝe właśnie likwidator wspólnie z księgową zostali z tego 
powodu ukarani. 
Pani Aleksandra Milanowska zapytała, czy istnieje taki wariant postępowania 
aby odzyskać zaległości od SUR. 
Pani Anna Fonfara wyjaśniła, Ŝe wykonanie ekspertyzy i wyceny majątku 
wiąŜe się z wyłoŜeniem znacznych kwot z budŜetu gminy. Natomiast sprawy 
zarejestrowania spółdzielni w krajowym rejestrze obciąŜa podmiot właściwy do 
jego zarejestrowania czyli likwidatora. Gmina dąŜy do tego aby podmiot to 
wykonał oferując mu pomoc ale nie ma z jego strony dobrej woli wykonania 
tych czynności. 
Pani Anna LeŜańska uwaŜa, Ŝe naleŜy dąŜyć do przejęcia majątku poprzez co 
mogą powstać nowe miejsca pracy. 
W kwestii przejęcia majątku wyjaśnień udzieliła Pani Alina Ołownia – 
Skarbnik Gminy informując, Ŝe. osoba wydzierŜawiła budynek SUR, wyłoŜyła 
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pieniądze na jego remont i prowadzi tam działalność gospodarczą. W 1997r. 
wpłynęła kwota 17 tys. zł tytułem uregulowania zaległości. Na dzień dzisiejszy 
nie wiadomo czy przedsiębiorca byłby zainteresowany zbyciem nieruchomości. 
Pani Skarbnik podkreśliła, Ŝe gmina nie powinna się zajmować pewnymi 
czynnościami a mimo to cały czas pomaga czy w uzyskaniu REGON-u, NIP-u. 
Nie było jednak dobrej woli zarówno ze strony Pana Durlika jak i Pani Kręć  
i z wniosku gminy zostali ukarani ale to kilkuletnia bezczynność do tego 
skłoniła. 
Za przyjęciem informacji o realizacji podatków i opłat za okres I półrocza 
2008r. opowiedzieli się wszyscy radni /13 głosów za/. 
Z przyczyn usprawiedliwionych obrady opuściła radna ElŜbieta Karpińska. 
Ad. 8 
Radni jednogłośnie /11 głosów za/ odstąpili od odczytania sprawozdania  
z wykonania budŜetu gminy za okres I półrocza 2008r. Sprawozdanie stanowi 
załącznik do protokołu. 
Pani Alina Ołownia odczytała opinię RIO o sprawozdaniu. Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Kielcach wydała pozytywną opinię, wskazała jedynie na 
konieczność ustosunkowania się do egzekucji podatków i opłat. Pani Skarbnik 
wyjaśniła, Ŝe Rada jednocześnie analizuje informacje zarówno z realizacji 
podatków i opłat jak i z wykonania budŜetu tylko Ŝe stanowią one dwie odrębne 
informacje. JednakŜe na przyszłość w sprawozdaniu finansowym musi być 
wzmianka o działaniach egzekucyjnych. 
Stanowiska Komisji kolejno przedstawili: 
1/ Pani Ewa Łukomska - Komisji BudŜetowo-Finansowej, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Gminy. W wyniku analizy informacji o realizacji 
budŜetu gminy za okres I półrocza 2008r. Komisja pozytywnie oceniła 
wykonanie budŜetu za omawiany okres sprawozdawczy / 5 głosów za/. 
2/ Pan Tomasz Pela – Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska. Komisja dokonała wizji w terenie w celu dokonania 
objazdu wykonanych zadań inwestycyjno -remontowych w I półroczu b.r.  
i stwierdziła, Ŝe: 
1/ remont drogi gminnej w Ubyszowie śabowie został wykonany łącznie  
z rowem odwadniającym. Komisja stwierdziła brak pętli na tej drodze 
umoŜliwiającej zawrócenie samochodów. 
2/ budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul.Piaskową w BliŜynie  
z ul.Kamienną w Wojtyniowie – Komisja prosi o informację, czy droga ta dalej 
będzie budowana. W wyniku wizji na tej drodze Komisja stwierdziła niedbałe 
wykonanie zadania poprzez występujące liczne nierówności na asfalcie jak 
równieŜ niewłaściwe połączenie odcinków budowanych przez kolejne lata.  
W związku z tym Komisja wnioskuje o usunięcie usterek poprzez stosowne 
wystąpienie do wykonawcy tej drogi. 
3/ remont drogi gminnej do P.Nowak – wykonanie nie budzi zastrzeŜeń, 
4/ remont drogi Ubyszów Szczurów – bez uwag, 
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5/ remont ŜuŜlem drogi gminnej w BliŜynie ul.Boczna – zdaniem Komisji nie 
wystąpiło tam wyrównanie drogi  gr.5cm na długości 900m i szerokości 2,5m 
jak podano w informacji. 
6/ wykonanie dojazdu do bloków i Zameczku – wyrównano teren materiałem 
kamiennym jednakŜe zastrzeŜenia budzi usytuowanie tej drogi, która przecina 
plac co utrudni jego zagospodarowanie. 
7/ remont drogi ŜuŜlem w miejscowości Jastrzębia – wykonany, jednakŜe 
zauwaŜalne jest powstawanie kolejnych nierówności, 
8/ utwardzenie placu przed OSP Sorbin – zdaniem Komisji grys i kliniec nie 
został tam wysypany w ilości 50 ton jak podano w informacji, 
9/ w Gostkowie Dolnym wykonano próg zwalniający, 
10/ przeprowadzono remonty oświetleń, nie dowieszono jedynie jeszcze dwóch 
lamp w OdrowąŜku, 
11/ wykonano remont elewacji budynku hydroforni w Gostkowie, 
12/ przeprowadzono remont ogrodzenia cmentarza jeńców radzieckich  
w Wojtyniowie, 
13/ wykonano oświetlenie i podbudowę drogi dojazdowej do bloków  
w Sołtykowie – Komisja jedynie wnosi o usunięcie starego oświetlenia, 
14/ remont drogi gminnej Mroczków Kapturów – bez uwag . Komisja jedynie 
uwaŜa, aby remonty dróg były wykonywane łącznie z poboczami co będzie 
zapobiegać niszczeniu dróg i zapewni właściwe bezpieczeństwo na drogach. 
15/ remont drogi w Nowkach – droga wykonana bez zastrzeŜeń łącznie  
z poboczami, 
16/ budowa drogi wewnętrznej w Płaczkowie koło leśniczówki – droga 
wykonana bez uwag, 
17/ budowa wodociągu w Rędocinie –  zadanie w trakcie realizacji, 
18/ remont sali w budynku GOK – w trakcie realizacji, 
19/ budowa chodnika w BliŜynie przy ul.Szydłowieckiej w kierunku Gostkowa 
– Komisja zgłasza jedną uwagę dotyczącą zbyt duŜego zwęŜenia chodnika przy 
wiacie przystankowej. 
Komisja zwraca równieŜ uwagę, aby gmina dokonując sprzedaŜy działek 
informacje o przetargach umieszczała nie tylko w internecie ale równieŜ na 
tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach co umoŜliwi mieszkańcom szerszy 
dostęp do tych informacji a w szczególności mieszkańcom nie korzystającym  
z internetu. 
Ponadto Komisja nadal apeluje aby w odbiorach robót inwestycyjno- 
remontowych uczestniczyli radni i sołtysi z  sołectwa w którym zadanie zostało 
wykonane. Komisja zgłaszała juŜ taki wniosek jednakŜe nie jest on wdroŜony do 
realizacji. 
Podsumowując realizację zadań inwestycyjno-remontowych za I półrocze 
2008r.Komisja stwierdziła, Ŝe przebiega ona w miarę prawidłowo, poza 
uwagami wynikającymi z dokonanej wizji w terenie. 
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W trakcie omawiania informacji o realizacji zadań inwestycyjno-remontowych 
Pan Jarosław Bednarz zgłosił uwagę, aby ujednolicić te informacje i przy takich 
samych rodzajach zadań podawać te same dane a dodatkowo uzupełnić je  
o kwoty wydatkowane na wykonane zadanie. 
Dyskusja 
Pan Mieczysław Bąk nawiązał do porównania strony dochodowej  
i wydatkowej budŜetu z którego wynika, Ŝe wynik finansowy zamyka się 
nadwyŜką 2.150 tys. zł. To fakt Ŝe większość inwestycji w gminie jest  
w trakcie realizacji i ich płatność nastąpi w drugim półroczu. Niemniej jednak 
wynik finansowy jest optymistyczny i gwarantuje pełną realizację zadań 
budŜetowych w 2008r. Radny jedynie zaproponował, aby organizowane 
przetargi na sprzedaŜ działek nie odbywały się w formie zbierania ofert  
a w formie otwartej przy uczestnictwie wszystkich chętnych do nabycia działek 
i podawania ceny. Taka forma przetargu umoŜliwia uzyskanie większych kwot 
ze sprzedaŜy działek. 
Pani Anna LeŜańska stwierdziła, Ŝe temat sprzedaŜy działek w OdrowąŜku 
temat został rozpowszechniony i działki na pewno zostaną sprzedane za dobrą 
cenę. 
Wójt  zaznaczył, Ŝe dobrze się dzieje Ŝe budŜet gminy jest uchwalany w grudniu  
roku poprzedzającego rok budŜetowy. Tym sposobem realizacja wielu 
inwestycji rozpoczyna się wcześnie i stąd nie wykonuje się ich zimą. Biorąc pod 
uwagę wykonanie dojazdu do Zameczku to została utwardzona istniejąca droga. 
Jej przebieg jest faktycznie niekorzystny. Istnieje moŜliwość usytuowania drogi 
innym śladem zgodnie z sugestią Konserwatora Zabytków w ramach programu 
rewitalizacji zabytków. Na sprzedaŜ działek w OdrowąŜku zlecona została ich 
wycena. We wrześniu odbędą się przetargi a zainteresowanie zakupem jest 
spore stąd sugestia o której mówił Pan Bąk jest jak najbardziej zasadna. 
Pani Anna Miernik  odnosząc się do ujednolicenia formy opracowywanych 
informacji wyjaśniła, ze nie zawsze jest to moŜliwe. Nie da się podać wykonania 
remontu drogi w metrach kwadratowych jeŜeli uzupełnia się tylko nierówności 
miejscowo. Wtedy rozliczenia dokonuje się w oparciu o ilość przywiezionego 
materiału. Odniosła się równieŜ do zakwestionowanej przez Komisję ilości 
przywiezionego materiału wyjaśniając, Ŝe koło straŜnicy OSP w Sorbinie 
faktycznie przywieziono tyle materiału ile rozliczono. Przywieziono trzy duŜe 
samochody materiału: dwa klińca i jeden tłucznia. Materiałem tym utwardzono 
plac zarówno z przodu jak i z tyłu straŜnicy. 
Pan Sylwester Janus poruszył sprawę samochodu słuŜbowego marki polonez 
stanowiącego mienie gminne. Radny zapytał, czy samochód dalej będzie słuŜył 
pracownikom czy zostanie sprzedany. 
Wójt  wyjaśnił, Ŝe we wrześniu samochód zostanie sprzedany a zakupi 
samochód prywatnie, który będzie wykorzystywał do celów słuŜbowych. 
Radni jednogłośnie /12 głosów za/ przyjęli informację o realizacji budŜetu 
gminy za okres I półrocza 2008 roku. 
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Ad. 9 a/ 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie wprowadzenia zmian do 
uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy w BliŜynie z dnia 25 kwietnia 2003 roku  
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej  pn. Zespół Szkół w BliŜynie 
odczytała Pani Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe wszystkie komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Radni jednogłośnie /12 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XVIII/114/2008  
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy  
w BliŜynie z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia jednostki 
organizacyjnej  pn. Zespół Szkół w BliŜynie. 
b/ 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zmiany w składzie osobowym 
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w BliŜynie odczytała Pani Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe wszystkie komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Radni jednogłośnie /12 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XVIII/115/2008  
w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BliŜynie. 
c/  
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie nawiązania współpracy 
między Gminą BliŜyn a społecznościami lokalnymi innych państw odczytała 
Pani Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe wszystkie komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Radni jednogłośnie /12 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XVIII/116/2008  
w sprawie nawiązania współpracy między Gminą BliŜyn a społecznościami 
lokalnymi innych państw. 
d/ 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie wprowadzenia zmian  
w budŜecie gminy na rok 2008 odczytała Pani Alina Ołownia – Skarbnik 
Gminy. Odczytała  równieŜ pism znak: FNB.3014/4/2008 z dnia 22 sierpnia 
2008r. w sprawie uzupełnienia uzasadnienia do projektu uchwały. 
Stanowisko Komisji BudŜetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  
i Gospodarki Gminy przedstawiła Pani Ewa Łukomska – Przewodnicząca 
Komisji. Komisja zapoznała się z pismem Wójta znak: FNB.3014/4/2008 z dnia 
22 sierpnia 2008r. dotyczącym uzupełnienia uzasadnienia do projektu uchwały. 
Pan Mieczysław Bąk poinformował, Ŝe ks. Antoni Kochanowski – Proboszcz 
Parafii Rzymsko-Katolickiej w Mroczkowie zwrócił się z prośbą do Wójta  
o przyznanie kwoty 9.200zl z przeznaczeniem na wzmocnienie i poszerzenie 
chodnika do kościółka drewnianego w Mroczkowie. Na prace remontowe przy 
Kościele Parafia otrzymała kwotę 20tys. zł od Wojewódzkiego Konserwatora 



 13

Zabytków. Parafia dokłada równieŜ swoje środki w kwocie 4 tys. zł. Dlatego 
radny zgłosił wniosek o przyznanie kwoty 9.200zł na remont kościółka p.w. św. 
Rocha w Mroczkowie poprzez zmniejszenie o tę kwotę wydatków w dziale 750 
przeznaczonych na rozbudowę budynku Urzędu Gminy. 
Wniosek ten nie został przyjęty przez Komisję /2 głosy za, 3 przeciwko/. 
Zdaniem Pani Anny LeŜańskiej – Przewodniczącej Rady gmina nie powinna 
przeznaczać środków na parafie a księŜa powinni sami starać się wypracowywać 
środki własne. Wyjątkiem była pomoc finansowa na wymianę dachu na 
drewnianych kościołach w BliŜynie i w Mroczkowie ze względu na ochronę 
zabytków przed zniszczeniem. 
Natomiast Pani Ewa Łukomska uwaŜa, Ŝe kwota 9.200zł nie jest wysoką kwotą  
i parafia moŜe zaciągnąć kredyt. 
Ponadto radny Mieczysław Bąk złoŜył wniosek do Wójta o zajęcie stanowiska 
w zakresie wprowadzenia w uzasadnieniu do projektu uchwały zapisu: 
„W przypadku powstania oszczędności w dziale 900 rozwaŜy się moŜliwość 
wykonania dokumentacji na oświetlenie w Górkach.” 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały łącznie z propozycjami 
Wójta w zakresie rozszerzenia uzasadnienia zawartymi w piśmie znak: 
FNB.3014/4/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku /5 głosów za/. 
Dyskusja 
Pan Mieczysław Bąk nawiązał do sprawy złoŜonego u Wójta pisma Księdza 
Proboszcza z Mroczkowa w sprawie dofinansowania remontu kościółka  
św. Rocha w  tej parafii. Dwa tygodnie temu radny w tej sprawie wspólnie  
z Księdzem Proboszczem rozmawiali z Wójtem. Wniosek księdza opiewał na 
kwotę 12.651zł. Zostały złoŜone wnioski przez Księdza do innych instytucji ale 
ze względu na zmianę układu rządzącego nie są one brane pod uwagę w takim 
stopniu jak w czasie gdy opcją rządzącą był PiS. Dotychczas przy remoncie 
kościółka w Mroczkowie wydatkowano kwotę 120tys.zł w tym od Urzędu 
Gminy i Marszałka pochodziła kwota 31tys.zł. Obecnie Parafia na dalsze prace 
remontowe otrzymała od Konserwatora Zabytków kwotę 20tys. zł mimo 
złoŜonego wniosku na kwotę 35.000zł. W związku z tym kosztorys robót musiał 
zostać zawęŜony bo trudno było znaleźć wykonawcę. Po znalezieniu 
wykonawcy ten przedstawił kosztorys na 23.466zł. W momencie podpisania 
umowy brakowało blisko 3.500zł. Prace które zostaną wykonane za tą kwotę 
polegają na wykonaniu odwodnienia dookoła kościoła na szerokości 90cm, 
rozbiórce kruchty przy kościele, ołacenie i krycie gontem okapu nad wejściem 
głównym do kościoła , wymiana bocznych drzwi oraz utwardzenie na 
szerokości 1,60m placu od wejścia do kościoła. Wykonanie chodnika  
o szerokości 1,60m jest za wąskie stąd wykonawca przedstawił wstępny 
kosztorys na jego poszerzenie do 3,60m za kwotę 9.200zł. Za tą kwotę ułoŜony 
zostałby chodnik z kamienia i kostki brukowej. Radny jest zaskoczony tym, Ŝe 
Pan Wójt nie dał wniosku na komisje Rady stąd złoŜył wniosek na komisji 
budŜetowej ale nie znalazł on poparcia. Dlatego waŜna jest decyzja rady bo 
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wykonawca ma termin wykonania zadania do 30 września. JeŜeli Parafia nie 
uzyska dofinansowania od Rady to chodnik zostanie wykonany na szerokości 
1,60m. Radny prosił o wsparcie finansowe prac remontowych. Pieniądze które 
przyznałaby rada nie idą na konto parafialne ale zostałaby zawarta trójstronna 
umowa między gminą, parafią i wykonawcą i po przedłoŜeniu faktury przez 
wykonawcę nastąpiłaby zapłata. Radny dodał, Ŝe zabytków sakralnych na 
terenie gminy jest niewiele. Przy udziale ludzi dobrej woli w ubiegłym roku 
udało się sporo wykonać. Zbiórki pieniędzy od ludzi  mogą nie przynieść 
oczekiwanych rezultatów bo społeczeństwo jest biedne i zuboŜałe. Dlatego 
radny zwrócił się do Wójta, Rady Gminy Ŝeby wesprzeć parafię i ponowił swój 
wniosek, który złoŜył na komisji z prośbą o jego przyjęcie. Wniosek dotyczy 
przeniesienia środków z działu 750 rozdz.75023 w kwocie 9.200zł  
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przy kościele  
św. Rocha w Mroczkowie pn. „Prace remontowe przywracające stan pierwotny 
kościoła św. Rocha w Mroczkowie” – prace polegają na rozszerzeniu 
utwardzenia terenu mozaiką z kostki brukowej i kamienia z szerokości 1,60m na 
3,60m. 
Ponadto radny zgłosił drugi wniosek dotyczący wprowadzenia dokończenia 
oświetlenia na drodze krajowej na odcinku 300m w Górkach. Temat ten radny 
porusza od dwóch lat jednakŜe nie został do tej pory uwzględniony. Dlatego Pan 
Bąk wniósł o dopisanie zapisu w uzasadnieniu do uchwały w dziale 900 po 
kwocie 10.000zł: „W przypadku powstania oszczędności rozwaŜy się 
moŜliwość zlecenia wykonania dokumentacji na oświetlenie przy drodze 
krajowej Nr 42 w miejscowości Górki.” 
Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Bąka o pisemne sformułowanie 
wniosków. 
Po zarządzonej krótkiej przerwie wznowiono obrady i dyskusję. 
Odnosząc się do wniosku Pana Bąka w zakresie dofinansowania remontu 
kościoła św. Rocha w Mroczkowie Wójt  wyjaśnił, Ŝe podczas wspólnego 
spotkania z Księdzem Proboszczem i radnym Bąkiem informował prace nad 
zmianami w budŜecie były juŜ zakończone i przedłoŜone do Rady Gminy. 
Oprócz tego są jeszcze aspekty formalno-prawne, które budzą wątpliwości. 
Wnioskowane dofinansowanie obejmuje prace związane z poszerzeniem 
chodnika do kościółka, a więc prace nie związane bezpośrednio z ratowaniem 
zabytków. Na pewno nie byłoby wątpliwości w przypadku dofinansowania 
remontu obiektu kościółka. Ponadto wykonawcą prac remontowych została 
firma, którą prowadzi pracownik Urzędu Gminy. Stąd gmina nie moŜe zawrzeć 
umowy. Wójt zadeklarował dalszą współpracę w ratowaniu zabytków zarówno 
kościółka św. Zofii w BliŜynie jak i kościółka św. Rocha w Mroczkowie, na 
które gmina juŜ wydatkowała środki. 
Odnosząc się do powyŜszej wypowiedzi Pan Mieczysław Bąk stwierdził, Ŝe 
Ksiądz Proboszcz nie mógł złoŜyć pisma w sprawie dofinansowania remontu 
przed zawarciem umowy z Konserwatorem Zabytków. Uczynił to niezwłocznie 
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po podpisaniu umowy. W ramach prac remontowych uzgodnionych  
z Konserwatorem ujęte zostało wykonanie utwardzenia przed wejściem 
głównym o szerokości 1,60m mozaiką z kamienia i kostki brukowej. 
Poszerzenie chodnika o 2 m zdaniem radnego mieści się w pracach 
przywracających pierwotny kształt kościoła bo taką nazwę przyjęło zadanie  
w złoŜonym wniosku do konserwatora zabytków. Radny podkreślił, Ŝe kościół 
św.Rocha został wybudowany blisko 200 lat temu dzięki ofiarności ludzi 
dobrego serca. Kościół jest otwarty dla wszystkich i dlatego wskazanym jest aby 
dbać o niego i go remontować dla zachowania jego wartości przyszłym 
pokoleniom. UwaŜa, Ŝe wiele zaleŜy od Rady. JeŜeli ta podejmie decyzję 
pozytywną to chodnik zostanie wykonany w rozszerzonym zakresie, jeŜeli nie to 
tylko o szerokości 1,60m. Apelował do Radnych o uwzględnienie wniosku. 
Pan Jacek Krzepkowski zaproponował wykonanie rozbiórki kruchty we 
własnym zakresie co pozwoliłoby zaoszczędzone w ten sposób pieniądze 
przeznaczyć na poszerzenie chodnika. 
Pan Mieczysław Bąk wyjaśnił, Ŝe ubiegając się o środki finansowe muszą być 
spełnione pewne warunki. Nie moŜna podjąć działań które by 
zdyskwalifikowały wniosek. Radny rozwaŜał moŜliwość rozbiórki kruchty przez 
społeczeństwo ale Parafia nie otrzymałaby Ŝadnych pieniędzy.  
Pan Jacek Krzepkowski stwierdził, Ŝe radny Bąk powinien zapoznać Radę ze 
szczegółami sprawy. 
Pani Ewa Łukomska zapytała, czy firma która jest wykonawcą robót przy 
kościele ma uprawnienia do rozbiórki kruchty. 
Pan Mieczysław Bąk wyjaśnił, Ŝe procedura wyłonienia wykonawcy odbyła się 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Były trudności w pozyskaniu firmy 
chętnej do wykonania tego zadania. Dlatego radny prosił o zamknięcie dyskusji 
i podjęcie decyzji przez Radę. 
Pan Ryszard Olejarz uznał za poniŜające wypowiedzi radnych z Parafii 
Mroczków. Radni Ci nie dyskutują nad sprawami gminy a mają uwagi gdy 
chodzi o środki dla Parafii z której pochodzą. Radni nie są od rozliczania 
księdza czy biskupa. 
Pani Anna LeŜańska odczytała pismo skierowane przez Wójta do Proboszcza 
Parafii w Mroczkowie z dnia 26.08.2008r. w sprawie dofinansowania prac 
remontowych przy kościele. 
Następnie Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad złoŜonymi 
wnioskami: 
Radnego Mieczysława Bąka: 
1/ za przeniesieniem środków z działu 750 rozdz.75023 w kwocie 9.200zł  
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przy kościele  
św. Rocha w Mroczkowie pn. „Prace remontowe przywracające stan pierwotny 
kościoła św. Rocha w Mroczkowie „ – prace polegają na rozszerzeniu 
utwardzenia terenu mozaiką z kostki brukowej i kamienia z szerokości 1,60m na 
3,60m – było 3 radnych, 8 przeciwko, 1 wstrz. się /wniosek nie przeszedł/, 
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2/ za dopisaniem zapisu w uzasadnieniu do uchwały w dziale 900 po kwocie 
10.000zł o treści: „W przypadku powstania oszczędności rozwaŜy się 
moŜliwość zlecenia wykonania dokumentacji na oświetlenie przy drodze 
krajowej Nr 42 w miejscowości Górki.” – opowiedziało się 3 radnych 8 było 
przeciwko i 1 wstrzymał się od głosu /wniosek równieŜ nie został przyjęty/. 
Wójta Gminy: 
1/ za uzupełnieniem uzasadnienia przed działem  750 o zapis: 
„Zmniejsza się plan środków na inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej  
w Kucębowie o kwotę 70.000zł z planowanych wydatków pochodzących ze 
środków własnych jst oraz 600.000zł z przychodów pochodzących z kredytów. 
W roku bieŜącym zostanie sfinansowany koszt m.in. opracowania dokumentacji 
projektowej i studium wykonalności, natomiast realizacja zadania nastąpi  
w 2009 roku. 
Na zadaniu – Budowa chodnika przy ul.Szydłowieckiej zwiększa się udział 
środków własnych gminy o 61.230zł natomiast zmniejsza się o tę kwotę 
przychody z kredytu.” 
opowiedziało się 9 radnych, 3 wstrzymało się od głosu /wniosek został przyjęty 
przez Radę/ 
2/ za uzupełnieniem uzasadnienia przed zapisem w załączniku Nr 6a o zapis: 
„Planowane rozchody w wysokości 420.000zł zmniejsza się o kwotę 22.500zł  
w związku z umorzeniem ostatniej raty poŜyczki przez WFOŚ i GW w wyniku 
rozliczenia zadania – Przebudowa kotłowni w SP ZOZ.” 
opowiedzieli się radni jednogłośnie /12 głosów za/. 
RównieŜ jednogłośnie /12 głosów za/ radni podjęli Uchwałę  
Nr XVIII/117/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 
rok 2008 wraz z przyjętymi zapisami dotyczącymi uzupełnienia uzasadnienia. 
e/ 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie uchwalenia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy BliŜyn odczytała Pani Barbara Stachera – 
Sekretarz Gminy. Odczytała równieŜ pismo Wójta Gminy w sprawie zmian do 
Regulaminu. 
Radni jednogłośnie /12 głosów za/ opowiedzieli się za odstąpieniem od 
odczytania treści regulaminu będącego załącznikiem do projektu uchwały. 
Stanowisko Komisji BudŜetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  
i Gospodarki Gminy przedstawiła Pani Ewa Łukomska – Przewodnicząca 
Komisji. 
Komisja zapoznała się ze zgłoszonymi do regulaminu poprawkami zawartymi  
w piśmie znak: ORS-0717/16/2008 z dnia 21.08.2008r.  
Przy omawianiu tego projektu uchwały Pan Mieczysław Bąk zgłosił wniosek  
o znalezienie podstawy prawnej do uproszczenia procedury wypłaty stypendiów 
szkolnych poprzez zastosowanie wypłaty gotówkowej co jest praktykowane  
w niektórych gminach. Ponadto radny zapytał dlaczego rozliczenie zwrotu 
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poniesionych wydatków następuje w drodze zarządzenia Wójta a nie znajduje 
odzwierciedlenia w regulaminie. 
Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Pani Iwona Solarz – prac. U.G. informując, Ŝe 
na wszystkich szkoleniach dotyczących wypłaty stypendiów szkolnych 
sygnalizowano zakaz wypłaty stypendiów w formie gotówkowej dla wszystkich 
osób pobierających stypendia. Odnośnie rozliczenia zwrotu poniesionych 
wydatków Pani Iwona Solarz wyjaśniła, Ŝe przyjęto zasady dotychczas 
obowiązujące. 
Po udzieleniu powyŜszych wyjaśnień Pan Mieczysław Bąk wycofał złoŜony 
wniosek. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały łącznie z poprawkami 
wniesionymi przez Wójta Gminy /5 głosów za/. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe pozostałe Komisje Rady pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Przystępując do głosowania nad zgłoszonymi przez Wójta zmianami do 
Regulaminu Pani Anna LeŜańska odczytała nowe brzmienie § 9 ust.1 
Regulaminu o treści: 
„1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców, opiekunów 
prawnych lub pełnoletniego ucznia, a takŜe dyrektora szkoły, kolegium 
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium 
pracowników słuŜb społecznych lub ośrodka, o których mowa w art.90 b ust.3 
pkt 2 ustawy, do których uczęszcza uczeń.” 
Radni jednogłośnie /12 głosów za/ przyjęli powyŜsze nowe brzmienie § 9 ust.1 
Regulaminu. 
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała nowe brzmienie zdania drugiego 
uzasadnienia do projektu uchwały o treści: 
„Nowy wniosek nie zawiera opinii dyrektora szkoły do której uczeń uczęszcza, 
gdyŜ ustawa z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy 
– Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich znosi 
obowiązek jej zasięgania.” 
Radni jednogłośnie /12 głosów za/ przyjęli nowe brzmienie zdania drugiego 
uzasadnienia o powyŜszej treści. 
RównieŜ jednogłośnie /12 głosów za/ radni podjęli Uchwałę  
Nr XVIII/118/2008 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Bli Ŝyn łącznie z przyjętymi poprawkami. 
f/ 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zaciągnięcia kredytu 
odczytała Pani Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe Komisje Rady pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. Dodała, Ŝe kredyty o których jest mowa  
w projekcie uchwały wynikają z przyjętego na rok 2008 budŜetu gminy. 
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Radni jednogłośnie /12 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XVIII/119/2008  
w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
Ad. 10 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe Pani Barbara Stachera – Sekretarz 
Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami złoŜyła informację o złoŜeniu 
oświadczenia lustracyjnego. Informacja ta została przekazana do Instytutu 
Pamięci Narodowej. 
Ponadto Przewodnicząca Rady poinformowała o nadesłanej przez NajwyŜszą 
Izbę Kontroli w Kielcach informacji o wynikach kontroli. Przewodnicząca 
zapytała czy zachodzi potrzeba jej odczytywania skoro radni zapoznali się z nią 
na posiedzeniach komisji. Zaproponowała nie odczytywanie informacji. 
Radni nie zgłosili sprzeciwu. 
Pani Aleksandra Milanowska zapytała, czy gmina posiada nowe informacje  
w zakresie budowy chodnika w Bugaju przy drodze krajowej Nr 42 i jakie są 
postępy prac nad projektowaniem oświetlenia w Brześciu na zakręcie tej drogi. 
Pan Mieczysław Bąk podziękował Radnym: Aleksandrze Milanowskiej  
i Ryszardowi Olejarzowi za poparcie jego wniosku w sprawie remontu kościoła 
św. Rocha w Mroczkowie . Rada była innego zdania o co nie ma pretensji  
i dziękuje wszystkim. 
Pani Anna Miernik  odniosła się do zapytań radnej Aleksandry Milanowskiej 
informując, Ŝe nie ma nowych informacji z Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad bo gmina nie występowała o nie. Według 
wcześniejszych informacji zaplanowana została przebudowa drogi na 2009 rok 
do Gilowa łącznie z chodnikami: w Bugaju i Gilowie na które gmina przekazała 
opracowane dokumentacje. 
W zakresie wykonania projektu oświetlenia w Brześciu zostały zlecone mapy do 
celów projektowych ale szczegółowych informacji udzieli radnej po rozeznaniu 
tematu w Urzędzie. 
Pani Ewa Łukomska prosiła o wystąpienie na przełomie miesiąca września  
i października do GDDKiA o potwierdzenie obietnic danych na piśmie  
w zakresie odbudowy drogi Nr 42 i wykonania chodników. Radna uwaŜa, Ŝe 
takie informacje w miesiącu październiku powinny być juŜ znane poniewaŜ 
budŜet państwa jest wcześniej ustalony niŜ budŜet gminy a byłyby one pomocne 
przy opracowaniu naszego budŜetu na rok 2009.  
Pan Mieczysław Bąk poinformował, Ŝe według informacji przez niego 
posiadanych w roku bieŜącym zostaną ogłoszone przetargi na kolejne etapy 
modernizacji drogi Nr 42, równieŜ na zadanie w naszej gminie. Droga ta jest 
ujęta w planach i modernizacja jej powinna zostać wykonana. 
Wójt  dodał, Ŝe będąc na spotkaniu w GDDKiA remont naszej drogi jest na 
drugiej pozycji. W miesiącu wrześniu mają zostać zatwierdzone w Warszawie 
plany modernizacji. W przypadku uzyskania bliŜszych informacji przekaŜe je 
radnym. 
 



 19

Ad. 11 
Obrady sesji trwały od godz.910 do godz.1310. 
Osiemnastą sesję Rady Gminy w BliŜynie zamknęła Przewodnicząca Rady 
dziękując wszystkim za udział. 
 
Protokólant 
 
Anna Kowalik 


