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P r o t o k ó ł   Nr XXIII/2017 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 25 sierpnia 2017r.  

w świetlicy OSP w Bliżynie. 

W obradach sesji uczestniczyli: 

1/ Jerzy Żmijewski – Starosta Powiatu Skarżyskiego 

2/ Marek Czyż – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam. 

3/ Mieczysław Bąk – Radny Powiatu Skarżyskiego 

4/ Roman Wojcieszek – Radny Powiatu Skarżyskiego i przedstawiciel Obwodu  

    Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kam. 

5/ Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

6/ Barbara Stachera – Sekretarz Gminy Bliżyn 

7/ Beata Ozan – Skarbnik Gminy Bliżyn 

8/ Sławomir Długosz – Radca Prawny UG 

9/ Anna Kowalik – obsługa Rady 

10/ Józef Nowak – Dyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie 

11/ Grzegorz Jędrzejczyk – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie 

12/ Ewa Kabała – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie 

13/ Sylwester Koziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie 

14/ Mirosław Owczarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrowążku 

15/ Bożena Święs – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sorbinie 

16/ Jacenty Kita – Redaktor Naczelny Samorządowego Informatora Gminy 

      Bliżyn 

17/ delegacja mieszkańców sołectwa Płaczków 

18/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności  

19/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Zatwierdzony porządek obrad sesji: 

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

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXII 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 realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017: 

    a/ wystąpienie Wójta Gminy, 

    b/ wystąpienia Dyrektorów Szkół, 

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

    d/ dyskusja, 

    e/ przyjęcie informacji. 

7. Informacja o realizacji podatków i opłat za I półrocze 2017r.: 

    a/ wystąpienie Wójta Gminy, 

    b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  

    i Gospodarki Gminy oraz Komisji Rewizyjnej, 
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    c/  dyskusja, 

    d/  przyjęcie informacji. 

8. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017r.: 

    a/ informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bliżyn za I półrocze 

   2017r., 

    b/ informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w okresie  

   I półrocza 2017r., 

    c/ informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za okres I półrocza 

   2017r.: 

        - Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie, 

        - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie, 

    d/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  

     i Gospodarki Gminy oraz Komisji Rewizyjnej, 

    e/  dyskusja, 

    f/  przyjęcie informacji. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

    a/   rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bliżyn, 

    b/   rozpatrzenia petycji, 

    c/ przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa 

          Płaczków w zakresie utworzenia sołectwa „Pięty-Sołtyków”, 

    d/  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 

         2017-2031, 

    e/  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017, 

    f/  zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie  

         w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

         w Banku Gospodarstwa Krajowego, 

    g/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

         odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru 

         opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 

         za inkaso, 

    h/ uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata  

         2016-2022. 

10. Informacje, komunikaty i oświadczenia.  

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przebieg obrad sesji: 

Ad. 1 

Dwudziestą trzecią w kadencji sesję Rady Gminy Bliżyn otworzył i poprowadził 

Tadeusz Łyjak – Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn.  

Po przywitaniu wszystkich obecnych Przewodniczący Rady poinformował 

zebranych, że w obradach sesji uczestniczy 14 radnych na ustawowy skład Rady 

15 radnych, w związku z czym uchwały podejmowane na sesji są prawomocne.  
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Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt porządku obrad sesji, do 

którego nie wniesiono żadnych uwag ani wniosków. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli porządek obrad sesji. 

Ad. 2 
Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z obrad XXII sesji Rady Gminy 

Bliżyn, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2017r. przyjmując go jednogłośnie 

/14 głosów za/. 

Ad. 3 

Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn przedstawił informację o swojej pracy 

między sesjami oraz informację o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji 

/informacje w załączeniu/. 

Ad. 4 

Wystąpienia zaproszonych gości: 

Jerzy Żmijewski – Starosta Powiatu Skarżyskiego poinformował o zadaniach 

inwestycyjnych realizowanych przez powiat. Został przekazany wykonawcy plac 

budowy chodnika w Odrowążku. Za kwotę 320tys.zł w tym 70tys.zł od gminy 

Bliżyn zostanie wykonane 372m chodnika wraz z przebudową rowów i wjazdów 

na posesje. Zadanie to powiat chciałby kontynuować w przyszłym roku do końca 

zabudowań. W dniu dzisiejszym o godzinie 13-tej nastąpi odbiór drogi  

w Rędocinie. Łącznie wykonano 2.150m drogi razem z wjazdami na posesje oraz 

wjazdami na działki. Starosta podziękował sołtysowi Rędocina za współpracę 

przy budowie tej drogi. Całość zadania opiewa na kwotę 1.224.794,98zł. 

Podziękował gminie za dofinansowanie 30tys.zł. Ponadto nadleśnictwo na tą 

inwestycję przyznało 100tys.zł. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich stanowiło kwotę 762.639zł natomiast środki powiatu to kwota 

332.155,98zł. Drugim założeniem na przyszły rok jest budowa chodnika  

w Sorbinie od szkoły w kierunku Zbrojowa. Starosta zaprosił chętnych na 

jutrzejszy marszobieg, który rozpocznie się o godzinie 10-tej. Zbiórka 

uczestników nad zalewem w Bliżynie. Ponadto poinformował o rozpoczęciu 

oczekiwanej od wielu lat przebudowy skrzyżowania Al.Solidarności z Al.Jana 

Pawła II, która ma zostać zakończona w ciągu trzech miesięcy. Także realizowane 

jest zadanie dot. budowy ul.Ponurego. Aktualnie trwa remont linii energetycznej 

na zlecenie zakładu energetycznego. W roku bieżącym zadanie to będzie 

realizowane za kwotę 5.418tys.zł. Na tą inwestycję miasto Skarżysko-Kamienna 

dołożyło 800tys.zł ale de facto to tylko 100tys.zł ponieważ 700tys.zł będzie 

kosztować przebudowa infrastruktury komunalnej, która leży w gestii miasta. 

Niestety nie starczyło środków na całość inwestycji do połączenia z asfaltem  

w gminie Bliżyn. Do wykonania pozostanie jeszcze odcinek przez las oraz około 

300m do końca ostatnich zabudowań. Starosta poinformował również o remoncie 

odcinka drogi od ul.Krasińskiego do ul.Metalowców polegającym na poszerzeniu 

jezdni i wykonaniu parkingów. 

Roman Wojcieszek – radny Powiatu Skarżyskiego a zarazem przedstawiciel 

Obwodu Lecznictwa Kolejowego – Przychodni Kolejowej w Skarżysku-Kam., 
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największej przychodni specjalistycznej w powiecie której organem 

prowadzącym jest Starosta. Na wstępie zabrał głos jako radny powiatowy  

i Przewodniczący Komisji Finansów w Radzie Powiatu. Mimo trudności 

finansowych radni powiatowi starają się równo podzielić środki na gminy. Udało 

się zapewnić środki na zadania dla gminy Bliżyn o które mocno zabiega także 

radny Mieczysław Bąk. Jego zdaniem gmina Bliżyn nie powinna mieć powodów 

do narzekań. Jednakże w swoim wystąpieniu chciałby poruszyć główny temat  

a mianowicie profilaktyki nowotworowej. Instytucja którą reprezentuje została 

zaproszona przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach do programu 

finansowanego przez Unię Europejską. Jest to program profilaktyki 

nowotworowej realizowany w dwóch obszarach: rak piersi i rak szyjki macicy. 

Problem z nowotworem polega na wczesnym jego wykryciu i podjęciu leczenia  

a te są olbrzymie. Obydwa nowotwory rozwijają się przez wiele lat nie dając 

żadnych objawów. Dlatego tak ważne jest uświadomienie mieszkańcom 

konieczności badań profilaktycznych. W tym celu w dniu 29 sierpnia /wtorek/  

w Zameczku odbędą się dwa spotkania o godz. 11-tej dla kobiet w wieku od  

25-59 lat oraz o godz.15-tej dla mężczyzn w wieku od 18-64 lat. Prosił o pomoc  

w rozpowszechnieniu tej informacji i aktywny udział w spotkaniach. Dodał, że  

w krajach zachodnich i skandynawskich umieralność na raka szyjki macicy i raka 

piersi jest mniejsza niż w Polsce. U nas umiera 5 kobiet dziennie na raka szyjki 

macicy i wcale nie mniej na raka piersi. Dlatego właściwa profilaktyka i wczesne 

wykrycie raka pozwoli na ograniczenie wielu tragedii. 

Krzysztof Jurek stwierdził, że godziny spotkań nie są dogodne dla osób 

pracujących. 

Roman Wojcieszek wyjaśnił, że w ustalonych już spotkaniach nie da się zmienić 

godzin jednakże będą to wnioski na przyszłość i w spotkaniach organizowanych 

w przyszłym roku sugestia radnego zostanie wzięta pod uwagę. 

Ad. 5 

Informacje i zapytania złożyli: 

Aleksandra Milanowska 

1/ Dotyczy przebudowy przepustu wraz z poprawą odwodnienia na skrzyżowaniu 

drogi gminnej i drogi powiatowej w Górnym Brześciu oraz pisma ZDP-

SU.0003.6.2017 RD – czy Zarząd Dróg Powiatowych skierował do wykonawców 

kosztorys ofertowy w celu wyceny w/w robót? 

2/ Dotyczy wycinki drzew rosnących w pasie drogowym Zarządu Dróg 

Powiatowych w Brześciu Dolnym przy tzw. sadzawce. Temat radna zgłaszała 

przez okres 2 lat. Co zamierza Zarząd dalej czynić w tym temacie? 

3/ Prosimy o przyjęcie do budżetu na 2018 rok projektu poszerzenia drogi 

powiatowej i wykonanie chodnika dla pieszych po jednej stronie Brzeście-

Zagórze. 
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Krzysztof Jurek: 

1/ Prośba o naprawę chodnika przy ul.Staszica w Bliżynie. Były tam prowadzone 

prace przez gazownictwo dlatego należałoby może do nich zwrócić się o naprawę 

chodnika. 

2/ Prośba o znaczące przycięcie drzewa zasłaniającego lampę oświetleniową  

i nadbudowanie zakrętu poprzez dołożenie kostki zamiast żwiru przy placu Broel 

Platerów. 

3/ Prośba o dalszy remont na placu zabaw przy blokach w Bliżynie. Nadal nie 

naprawiono elementów ogrodzenia i nie wymieniono zniszczonych elementów 

wyposażenia. 

Odpowiedzi na powyższe zapytania udzielił Wójt informując, że naprawa 

chodnika przy ul.Staszica to zadanie powiatu. Odnośnie przycięcia drzewa należy 

sprawdzić czy nie znajduje się ono na terenie prywatnym. Jeżeli drzewo znajduje 

się w działce gminnej to zostaną podjęte stosowne działania. Zakręt został 

utwardzony tłuczniem. Sytuacja, o której mówił radny Jurek spowodowana jest 

ścinaniem zakrętu przez kierowców. Na placu zabaw zostały wykonane bieżące 

naprawy natomiast nastąpi jeszcze wymiana elementów na sprężynach ale na 

trwalsze plastikowe. 

Marek Czyż udzielił wyjaśnień w zakresie spraw skierowanych do powiatu. 

Przepust w Brześciu Górnym zostanie wykonany we wrześniu za kwotę około 

5tys.zł. Podcięcie drzew zostanie wykonane w ramach bieżących prac. Biorąc pod 

uwagę naprawę uszkodzonego chodnika przy ul.Staszica zostanie sprawdzone 

czy obejmuje go jeszcze gwarancja i podjęte ewentualne dalsze czynności w celu 

jego naprawy. 

Ewa Kotowicz na wstępie podziękowała za prace związane z koszeniem rowów 

w Gilowie, które jeszcze nigdy nie zostały tak dobrze wykonane. Ponadto 

zwróciła się ponownie z prośbą o wykonanie przepustu pod drogą powiatową  

w Gilowie w obrębie byłej stacji kolejowej. Zapytała, jakie działania poczyniono 

w tym temacie, czy przeprowadzono rozmowy z PKP.  

Marek Czyż wyjaśnił, że w spotkaniu powinien wziąć udział Powiat, PKP ale 

także gmina bo kiedyś przepust istniał pod drogą gminną. Podczas czyszczenia 

rowów nie napotkano na przepust pod drogą powiatową. Na terenie kolejowym 

nie można nic wykonać bez dokumentacji a byłoby to dość duże przedsięwzięcie. 

Dyrektor chciałby aby takie spotkanie odbyło się w miesiącu wrześniu a jeżeli nic 

z niego nie wyniknie to kosztami należy się podzielić. 

Ryszard Adamczyk – sołtys sołectwa Mroczków stwierdził, że mówi się  

o wybudowanej drodze do Rędocina, budowie chodnika w Odrowążku i w 

Sorbinie natomiast nie wspomina się w ogóle o budowie chodnika w Mroczkowie. 

Na tym terenie jest duży ruch, jest szkoła dlatego inwestycja także ze względów 

bezpieczeństwa jest bardzo potrzebna. 

Powyższą wypowiedź poparła radna Monika Gruszczyńska. Analizując 

protokoły z sesji z ostatniego czasu to na 2/3 sesji poruszała ten temat. Uważa, że 

chodnik powinien być wykonany łącznie z przebudową drogi ze względu na 
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właściwe odwodnienie terenu. Wykonanie samego chodnika spowoduje, że woda 

i tak będzie znajdowała się obok niego w związku z czym nie będzie się nadawał 

do właściwego użytkowania. W powiecie głosowano temat tej inwestycji 

jednakże zabrakło jednego głosu poparcia aby ta inwestycja znalazła się  

w budżecie. 

Marek Czyż wyjaśnił, że powiat opracował projekt na budowę chodnika  

w Mroczkowie jednakże zadanie to musi znaleźć się w budżecie by mogło być 

realizowane. Koszt budowy chodnika wraz z nawierzchnią to kwota 3 mln zł.  

Z pozwoleniem na budowę powiat powinien sobie poradzić do końca miesiąca 

kwietnia przyszłego roku. Zostało wystosowane pismo do Wójta  

o dofinansowanie zadań realizowanych na terenie gminy przez Powiat.  

Szymon Mastalerz – interpelacja zgłoszona tylko na piśmie a nie podczas obrad 

sesji: 

Prośba o poprawę nawierzchni i uzupełnienie ubytków na drodze gminnej  

w miejscowości Górki. Powyższe usterki znajdują się na drodze Gilów-Górki za 

przepompownią. Nieprawidłowości te były już kilka razy zgłaszane przez 

radnego i sołtysa wsi Górki. 

Ad. 6 

Informacje o działalności szkół za miniony rok szkolny 2016/2017 przedstawili 

kolejno dyrektorzy placówek: 

1/ Mirosław Owczarek – Szkoły Podstawowej w Odrowążku. Dyrektor 

poinformował o realizowanym projekcie unijnym „Wiem więcej, będę lepszy”. 

W miesiącu maju Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

przeprowadził kontrolę projektu, która wypadła pozytywnie. Dyrektor 

podziękował wszystkim, którzy wspierali szkołę. Dodał, że szkoła jest dobrze 

przygotowana do realizacji zadań wynikających z wprowadzonej od 1 września 

reformy oświatowej. 

2/ Sylwester Koziński – Szkoły Podstawowej w Mroczkowie. Dyrektor 

poinformował, że szkoła podchodzi wyrozumiale w stosunku do nauczycieli 

którzy tracą część etatu w szkole w Bliżynie. Pięciu nauczycieli będzie uzupełniać 

swoje pensum godzinowe w szkole w Mroczkowie. Od września zwiększa się 

liczba uczniów do 102. Podziękował wszystkim za współpracę. Szkoła 

współpracuje także z parafią Mroczków. Z okazji 60-lecia powstania parafii część 

uroczystości odbywała się w szkole. Gościem była m.in. piosenkarka Eleni.  

3/ Bożena Święs – Szkoły Podstawowej w Sorbinie. Szkoła od 1 września 2012r.  

jest prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką  

i gospodaruje się środkami przekazywanymi w ramach dotacji. Przeprowadzone 

trzy kontrole zewnętrzne wypadły dobrze. Drobne usterki są eliminowane na 

bieżąco. Dyrektorka zaprosiła na obchody 55 rocznicy powstania szkoły, które 

odbędą się 14 października o godzinie 13-tej. 

4/ Józef Nowak – Zespołu Szkół w Bliżynie. Dyrektor poinformował, że za 6 dni 

odchodzi na emeryturę. W Zespole Szkół pracował przez 14 lat począwszy od  

1 września 2003r. W swoim wystąpieniu podkreślił, że mimo początkowych 
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trudności udało się skonsolidować załogę i stworzyć jedną wspólnotę. Podkreślił 

przywiązanie szkoły do tradycji patriotycznych. Jeżeli chodzi o egzaminy to nie 

wypadły one zbyt dobrze. Jednakże szkoła może pochwalić się finalistami  

w konkursie historycznym. Cieszy także fakt pozyskania środków na 

termomodernizację obiektów szkolnych. W okresie pracy nie udało się odtworzyć 

liceum ogólnokształcącego w Bliżynie. Funkcjonuje natomiast dość dobrze 

przedszkole w Bliżynie i w Mroczkowie. Dyrektor podziękował wszystkim za 

współpracę w ciągu 14 lat pracy w Zespole Szkół w Bliżynie.  

Szczegółowe informacje stanowią załączniki do protokołu. 

Wójt w swoim wystąpieniu nawiązał do zbliżającej się reformy oświatowej. 

Dzięki temu, że osoby ze szkoły w Bliżynie odeszły na emeryturę obyło się bez 

zwolnień nauczycieli i zapewniło to im pracę. Należy podkreślić zaangażowanie 

szkół w pozyskiwanie środków zewnętrznych. Także cieszy fakt pozyskania 

środków na termomodernizację obiektów szkolnych. Ponadto ze względu na 

przeprowadzony remont pomieszczeń na przedszkole w Mroczkowie zwiększy 

się komfort dzieci uczęszczających do niego. Dzięki temu wszystkie dzieci 

zostaną przyjęte do przedszkola a w przypadku wolnych miejsc mogą również 

uczęszczać dzieci spoza gminy. 

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych 

przedstawiła Halina Fidor – Przewodnicząca Komisji. Komisja odnosząc się do 

realizacji zadań oświatowych oraz działalności szkół za miniony rok szkolny 

2016/2017 których organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn stwierdza, że 

placówki szkolne prowadzą właściwe działania dydaktyczne, wychowawcze  

i profilaktyczne. W gminie funkcjonuje również Szkoła Podstawowa w Sorbinie, 

której organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką.  

Z przedłożonych informacji wynika, że szkoły wykazują również duże 

zainteresowanie organizowanymi konkursami i zdobywają liczne nagrody  

w konkursach na różnych szczeblach. Realizowane są projekty unijne i gminne  

o tematyce profilaktycznej. Przedszkola i szkoły wyposażone są w liczne pomoce 

dydaktyczne. Organizują wiele uroczystości patriotycznych i apeli 

okolicznościowych oraz wycieczki. Dzieci i młodzież uczestniczą  

w uroczystościach patriotycznych na terenie gminy i powiatu skarżyskiego. 

Gmina zapewnia bezpłatny dojazd dla uczniów spełniających kryteria zawarte  

w ustawie o systemie oświaty oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych. Uczniowie 

korzystali z wyżywienia w stołówkach szkolnych oraz z cateringu, wypłacano 

również stypendia i zasiłki szkolne. Szkoły są otwarte na potrzeby środowiska 

lokalnego. Na uwagę zasługuje dobra współpraca z Towarzystwem Przyjaciół 

Dzieci, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bliżynie, Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policją, parafiami, sołtysami, 

twórcami ludowymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Skarżysku  

a także współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi: z Towarzystwem 

Przyjaciół Bliżyna oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką. Szkoły 
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współpracują również z innymi placówkami oświatowymi na terenie gminy  

i powiatu skarżyskiego. 

W gminie funkcjonują dwa przedszkola: w Bliżynie i w Mroczkowie, którego 

organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna. Placówki te 

spełniają funkcje opiekuńczo-wychowawcze i cieszą się dużym 

zainteresowaniem ze strony rodziców.  

Komisja dokonała także analizy wyników egzaminu gimnazjalnego i stwierdza, 

że wyniki uczniów naszego gimnazjum na tle uczniów z całego kraju i powiatu 

skarżyskiego znajdują się w obszarze niżej średnim i niskim a jedynie wynik  

z języka angielskiego znajduje się w obszarze średnim.  

Komisja pozytywnie ocenia działalność szkół w minionym roku szkolnym 

2016/2017.  

Powyższe stanowisko Komisja przyjęła jednogłośnie /4 głosy za/. 

Komisja ustaliła, że posiedzenie wyjazdowe do placówek oświatowych na terenie 

gminy pod kątem ich przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017r. o godz.800. 

Dyskusja 

Jarosław Bednarz stwierdził, że szkoła w Odrowążku nie posiada sali 

gimnastycznej a uczniów przybywa. Prosił aby wziąć to pod rozwagę. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2016/2017 wraz z informacjami o działalności szkół. 

Ad. 7 

Informację o realizacji podatków i opłat za I półrocze 2017r. przedstawił Wójt. 

Stwierdził, że ponad 50% osiągnięcie wpływów z tytułu podatków i opłat wynika 

z wpłat przy I racie całości podatku. Zaległości w podatku od osób prawnych 

wynoszące ponad 500tys.zł dotyczą byłych zakładów pracy. Są to zaległości nie 

możliwe do ściągnięcia, ulegają one jedynie przedawnieniu. Podatek rolny od 

osób prawnych stanowi znikomą kwotę natomiast wpływy z podatku leśnego 

stanowią blisko 50% planu rocznego. Taka sama sytuacja jest w podatku od 

środków transportowych. W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób 

fizycznych wpłynęła kwota 583tys.zł, która stanowi ponad 50% planu rocznego. 

Zaległości w opłacie za pobór wody wynoszą 53tys.zł z tego ponad 45 tys.zł to 

zaległość byłego zakładu w Sołtykowie. W I półroczu b.r. z tytułu opłat za 

odprowadzanie ścieków odbiorcy wpłacili ponad 80tys.zł. Zaległości stanowią 

kwotę 3.888zł.Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami stanowią 

około 50%. W stosunku do osób zalegających z zapłatą  wystawiono 15 upomnień 

na kwotę ponad 1.500zł oraz 73 tytuły wykonawcze na kwotę 10tys.zł.  

W stosunku do czterech dłużników zalegających z zapłatą za najem lokali 

mieszkalnych podjęto działania w celu ściągnięcia zaległości. 

Stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  

i Gospodarki Gminy przedstawiła Aleksandra Milanowska – Przewodnicząca 

Komisji. W wyniku analizy informacji o realizacji podatków i opłat za I półrocze 

2017r. Komisja stwierdza, że zaległości podatkowe nie ulegają zwiększeniu  
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a pracownicy Urzędu podejmują wiele czynności windykacyjnych w celu 

egzekucji zaległości. Niemniej jednak Komisja widzi potrzebę podejmowania 

dalszych skutecznych działań w celu ściągnięcia zaległości. Poza koniecznością 

podejmowania tych działań Komisja nie wnosi uwag i pozytywnie opiniuje 

informację o realizacji podatków i opłat za okres I półrocza 2017r. 

Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawił Szymon Mastalerz – Zastępca 

Przewodniczącego Komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała informację  

o realizacji podatków i opłat za I półrocze 2017 roku. Komisja stwierdza, że 

zaległości podatkowe ulegają zmniejszeniu na co istotny wpływ ma dokonywanie 

odpisu zaległości przedawnionych oraz prowadzenie egzekucji administracyjnej. 

Niemniej jednak kwota zaległości pozostaje nadal kwotą wysoką dlatego  

w dalszym ciągu należy podejmować skuteczne działania w celu zmniejszenia 

zaległości /5 głosów za/. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli informację o realizacji podatków  

i opłat za okres I półrocza 2017r. 

Ad. 8 

Nawiązując do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bliżyn za  

I półrocze 2017r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej w okresie I półrocza 2016r. oraz informacji o przebiegu wykonania 

planu finansowego za okres I półrocza 2016r. Gminnego Ośrodka Kultury  

w Bliżynie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie 

głos zabrał Wójt informując na wstępie, że Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Kielcach nadesłała pozytywną opinię o informacji. Planowane dochody 

budżetu gminy 27.433tys.zł zostały wykonane w wysokości 14.406tys.zł, co 

stanowi 52,5% planu rocznego. Wskazuje to na prawidłową dynamikę 

przychodów. Jedynie niższe wykonanie zauważa się w dochodach ze sprzedaży 

majątku ale to powinno się zmienić w II półroczu ponieważ są już przygotowane 

przetargi na sprzedaż nieruchomości. Wydatki budżetowe wynoszące 

27.478tys.zł zostały wykonane w wysokości 13.335tys.zł co stanowi 48,5% planu 

rocznego. Realizacja wydatków zbliża się do 50%. Wiele zadań zostało już 

wykonanych a część zadań inwestycyjnych została rozłożona w czasie i na nie 

wydatków w roku bieżącym nie przewiduje się. 

Następnie Beata Ozan - Skarbnik Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Bliżyn za I półrocze 2017r. Opinia jest pozytywna i stanowi załącznik do 

protokołu. 

Stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  

i Gospodarki Gminy przedstawiła Aleksandra Milanowska – Przewodnicząca 

Komisji. Komisja odnosząc się do informacji o realizacji budżetu gminy za  

I półrocze 2017r. stwierdza, że dochody budżetu gminy zostały wykonane  

w 52,5% natomiast wydatki budżetowe w 48,5% planu rocznego co wskazuje że 

realizacja zarówno strony dochodowej jak i wydatkowej przebiegała prawidłowo. 
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Budżet gminy za I półrocze 2017 roku po stronie wykonania zamknął się 

nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 1.071.206,02zł w wyniku 

wyższego wykonania dochodów w stosunku do poniesionych wydatków. Niższe 

wykonanie strony wydatkowej wynika z nie uruchomienia środków na zadania 

inwestycyjno-remontowe, które będą realizowane w większości w II półroczu 

2017 roku. Według informacji uzyskanych od Skarbnika Gminy opinia 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach jest pozytywna. Komisja przyjmuje 

informację bez uwag i pozytywnie ją opiniuje /4 głosy za/. 

Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawił Szymon Mastalerz – Zastępca 

Przewodniczącego Komisji. Komisja dokonała analizy informacji o realizacji 

budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka 

Kultury, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie za 

okres I półrocza 2017r. przy udziale Pani Beaty Ozan – Skarbnika Gminy. 

Komisja zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 

dnia 21 sierpnia 2017r. o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 

roku. W wyniku dokonanej analizy informacji Komisja uznała, że realizacja 

strony dochodowej jak i wydatkowej przebiegała prawidłowo. Różnica między 

osiągniętymi dochodami a wydatkami za I półrocze 2017r. wynosi 1.071.206,02zł 

i stanowi nadwyżkę budżetową. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej za I półrocze 2017r. zawiera dane zgodne z uchwałą 

budżetową. Wielkości w zakresie przedsięwzięć wskazane w wykazie 

przedsięwzięć do WPF są zgodne z danymi wykazanymi w WPF. Także zgodność 

z informacją za I półrocze 2017r. zawierają informacje o przebiegu wykonania 

planu finansowego instytucji kultury oraz SP ZOZ. Należy zauważyć, że 

zadłużenie gminy w I półroczu 2017r. uległo zmniejszeniu na skutek spłaty 

pożyczki i obligacji w łącznej kwocie 450tys.zł. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie 

budżetu gminy za okres I półrocza 2017 roku / 5 głosów za/. 

Dyskusja  

Tomasz Pela przekazał wniosek Komisji ds. Infrastruktury aby sołtysi lub radni 

byli informowani o rozpoczęciu robót drogowych w ich sołectwach. 

Przewodniczący Rady uważa, że jest to słuszny wniosek. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli informację o przebiegu wykonania 

budżetu gminy Bliżyn za I półrocze 2017r., informację o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej w okresie I półrocza 2017r. oraz informację  

o przebiegu wykonania planu finansowego za okres I półrocza 2017r. Gminnego 

Ośrodka Kultury w Bliżynie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Bliżynie.  

Na wniosek Tadeusza Łyjaka – Przewodniczącego Rady radni jednogłośnie 

/14 głosów za/ odstąpili od odczytywania uzasadnień oraz załączników do 

projektów uchwał. 

 



11 

 

Ad. 9 a/ 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Bliżyn odczytał Szymon Mastalerz – Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni zapoznali się ze skargą 

oraz wyjaśnieniami Wójta Gminy. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu  

24 lipca 2017r. zbadała skargę i przedstawiła stanowisko Radzie Gminy. 

Następnie zapytał, czy na sali jest obecny (dane usunięte – ochrona danych 

osobowych) i czy chciałby zabrać głos. 

W związku z nieobecnością (dane usunięte – ochrona danych osobowych) 

Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy chcą zabrać głos. 

Nie było chętnych do dyskusji. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXIII/176/2017  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bliżyn, uznając 

ją za bezzasadną. 

b/ 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji odczytał Jacek Krzepkowski – 

Wiceprzewodniczący Rady. 
Przewodniczący Rady poinformował, że na ostatniej sesji Rady Wójt Gminy 

został zobowiązany do opracowania projektu uchwały w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Płaczków  

w zakresie utworzenia sołectwa „Pięty-Sołtyków”. Projekt uchwały został 

opracowany i będzie rozpatrywany w dalszej części obrad sesji. W tym stanie 

rzeczy petycję należy uznać za uwzględnioną. Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXIII/177/2017  

w sprawie rozpatrzenia petycji. 

c/ 

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami sołectwa Płaczków w zakresie utworzenia sołectwa „Pięty-

Sołtyków” odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. Omówiła także 

dodatkowe poprawki, które wniósł Wójt do projektu uchwały. Z uwagi na to, że 

uchwała konsultacyjna nie jest uchwałą ostateczną proponuje się w § 2 ust.1 na 

początku zdania dodanie słowa „proponowane”. Chodzi o granice sołectwa, które 

na etapie w konsultacji są proponowane a ostateczne będą w uchwale  

o utworzeniu sołectwa. Kolejne autopoprawki dotyczą wzoru karty 

konsultacyjnej. W lewej dolnej części karty proponuje się dodanie zapisu „pieczęć 

urzędu gminy” a w prawej dolnej części „własnoręczny podpis mieszkańca”. 

Zapis ten został zaproponowany w związku w brzmieniem art.11b ustawy  

o samorządzie gminnym w kwestii jawności działania organów gminy a zatem 

głosowanie w tej sprawie będzie głosowaniem jawnym na co wskazuje karta 

konsultacyjna. Ponadto w § 5 słowa „i zasady głosowania” zastępuje się słowami 
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„jego pracy”. Jest to konsekwencja wzoru karty konsultacyjnej. Tryb pracy 

Zespołu określi Wójt Gminy w drodze zarządzenia, które ogłosi na BIP-ie  

i przekaże również zainteresowanym choćby w celu ustalenia składu osobowego 

Zespołu. Proponuje się także dodanie w uzasadnieniu do projektu uchwały zapisu 

o treści: „W związku z powyższym 22 sierpnia br. zorganizowano zebranie 

wiejskie w sołectwie Płaczków, na którym mieszkańcy zostali zapoznani  

z projektem uchwały i proponowaną granicą podziału sołectwa.” Zmiana 

dotycząca uzasadnienia podyktowana jest tym, aby wskazać, że nie jest to 

konsultacja jednorazowa ale, że mieszkańcy zostali zapoznani z problemem, 

petycją, projektem uchwały, że do reszty społeczeństwa dotarła informacja. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały i zapoznały się z autopoprawkami. 

Wójt dodał, że w dniu 22 sierpnia odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie 

Płaczków. W zebraniu uczestniczyła także część radnych. Mieszkańcom którzy 

przybyli na zebranie zależy na samodzielności. Nie wnosili uwag przeciwnych. 

Dlatego Wójt uważa, że radni mogą udzielić poparcia tej inicjatywie. 

Gabriel Paduszyński stwierdził, że zebranie wiejskie miało dobry wydźwięk. 

Mieszkańcy licznie przybyli czym dali wyraz poparcia inicjatywie utworzenia 

nowego sołectwa. Jako przedstawiciel mieszkańców przychylił się do 

zaproponowanych zmian jak i do treści projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania zmian wniesionych przez Wójta 

do projektu uchwały: 

1/ w § 2 ust.1 na początku zdania dodaje się wyraz „Proponowane” 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli tą zmianę. 

2/ w załączniku nr 2 – wzór karty konsultacyjnej w lewej dolnej części karty 

dodaje się zapis „(pieczęć urzędu gminy)  
Radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli tą zmianę. 

3/ w załączniku nr 2 – wzór karty konsultacyjnej w prawej dolnej części karty 

dodaje się zapis w brzmieniu: (własnoręczny podpis mieszkańca)  
Radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli tą zmianę. 

4/ w § 5 słowa „i zasady głosowania” zastępuje się słowami „jego pracy” 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli tą zmianę. 

5/ w uzasadnieniu do uchwały dodaje się po zdaniu pierwszym zdanie drugie  

w brzmieniu: „W związku z powyższym 22 sierpnia br. zorganizowano zebranie 

wiejskie w sołectwie Płaczków, na którym mieszkańcy zostali zapoznani  

z projektem uchwały i proponowaną granicą podziału sołectwa.” 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ uzupełnili uzasadnienie o powyższy zapis.  

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXIII/178//2017  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 

sołectwa Płaczków w zakresie utworzenia sołectwa „Pięty-Sołtyków” łącznie 

z przyjętymi zmianami. 

Gabriel Paduszyński podziękował Radzie za podjęcie uchwały zapewniając, że 

jeżeli mieszkańcy w dniu 8 października poprą swoją wolę w głosowaniu i dojdzie 
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do skutku utworzenie sołectwa będzie ono wsparciem zarówno dla mieszkańców 

jak i gminy, które nie zawiedzie w swoim działaniu. 

d/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy na lata 2017-2031 odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przy 13 głosach za i 1 wstrzymującym się radni podjęli Uchwałę  

Nr XXIII/179/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy na lata 2017-2031. 

e/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 

odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. Omówiła również zmiany wniesione 

przez Wójta do projektu uchwały, które dotyczą realizacji projektu „Odnowa Wsi 

Świętokrzyskiej na 2017 rok”. Zwiększa się zapisana w projekcie uchwały kwota 

udziału gminy z 979zł na 3.309,02zł. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały łącznie z dodatkowymi zmianami. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania zmian wniesionych przez Wójta 

do projektu uchwały: 

1. W załączniku Nr 2 do projektu uchwały – Zmiany w planie wydatków w 2017 

roku: 

1) w dziale 750 - Administracja publiczna oraz w  rozdziale 75023 „Urzędy gmin 

(miast i miast na prawach powiatu)” kwotę „-3 600,00” zastępuje się kwotą  

„-5 930,02”, jednocześnie w rozdziale 75023 wprowadza się § 4300 „Zakup usług 

pozostałych” z kwotą „-2 330,02”. 

2) w dziale  921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 

a) kwotę „8 392,00” zastępuje się kwotą „ 10 722,02” , 

b) w  rozdziale 92195 „Pozostała działalność”: 

     -  kwotę „4 892,00” zastępuje się kwotą „7 222,02”,  

     - wprowadza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne z kwotą 343,80,  

     -  wprowadza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z kwotą 2 000,00,  

     - w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę „792,00” zastępuje się 

        kwotą „1 278,22”,  

     - w § 4300 Zakup usług pozostałych kwotę „4 100,00” zastępuje się kwotą 

       3 600,00”. 
2. W uzasadnieniu do projektu uchwały: 

- w wierszu 13 od góry i 1 od dołu kwotę „979zł” zastępuje się kwotą 

„3.309,02zł”, 
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- w wierszu 8 od dołu zwrot „z dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie 

3.600zł” zastępuje się zwrotem „z dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz 

przewidywanych oszczędności w rozdziale urząd gminy w kwocie 5.930,02zł”. 

Powyższe zmiany wynikają z umowy z Województwem Świętokrzyskim 

dotyczącym realizacji projektu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”.  

Powyższe zmiany radni przyjęli wynikiem głosowania: 13 głosów za,  

1 wstrzymujący się. 

Takim samym wynikiem głosowania /13 głosów za, 1 wstrzymujący się/ radni 

podjęli Uchwałę Nr XXIII/180/2017 w sprawie wprowadzenia zmian  

w budżecie gminy na rok 2017 łącznie z przyjętymi zmianami. 

f/ 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na 

wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego odczytała Beata Ozan – 

Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXIII/181/2017  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego. 

g/ 

Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz 

zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXIII/182/2017  

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz 

zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów  

i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

h/ 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Bliżyn na lata 2016-2022 odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 

Wójt zgłosił wniosek natury technicznej do Gminnego Programu Rewitalizacji 

polegający na zachowaniu właściwej numeracji tabel w końcowym spisie tabel. 

Ze względu na pominięcie numeru 20 tabeli należy zmienić numerację tabel od 

numeru 20 do numeru 48 zamiast od numeru 21 do 49. W treści Programu 

numeracja tabel jest właściwa.  
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Radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli powyższy wniosek. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. Komisje zapoznały się z mapami stanowiącymi 

załączniki do uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni podjęli Uchwałę Nr XXIII/183/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022 łącznie z powyżej 

przyjętym wnioskiem wynikiem głosowania: 13 głosów za, 1 wstrzymujący się. 

Ad. 10 

Informacje, komunikaty i oświadczenia: 

Halina Fidor zaprosiła wszystkich obecnych na festyn ludowy, który odbędzie 

się w dniu 27 sierpnia o godzinie 16-tej przy szkole w Sorbinie. 

Aleksandra Milanowska zaprosiła na zakończenie wakacji, które odbędzie się 

w dniu 9 września w altanie w Brześciu Górnym. 

Szymon Mastalerz zaprosił na festyn do Mroczkowa, który odbędzie się  

27 sierpnia o godzinie 1530 oraz na memoriał Mateusza, który odbędzie się  

16 września o godzinie 16-tej. Ponadto prosił, aby wywóz gabarytów nie 

kolidował ze świętami kościelnymi ponieważ ostatnio w Mroczkowie odbywało 

się to w odpust parafialny św. Rocha. 

Ad. 11 

Obrady sesji trwały od godz.905 do godz.1205. 

Dwudziestą trzecią sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Tadeusz Łyjak – 

Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za udział. 

 

Protokólant 

 

Anna Kowalik 


