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P r o t o k ó ł   Nr XXV/2017 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 6 października 2017r.  

w świetlicy OSP w Bliżynie. 

W obradach sesji uczestniczyli: 

1/ Mieczysław Bąk – Radny Powiatu Skarżyskiego 

2/ Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

3/ Barbara Stachera – Sekretarz Gminy Bliżyn 

4/ Beata Ozan – Skarbnik Gminy Bliżyn 

5/ Sławomir Długosz – Radca Prawny UG 

6/ Anna Kowalik – obsługa Rady 

7/ Józef Nowak – Dyrektor Przedszkola w Bliżynie 

8/ Sylwester Koziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie 

9/ Mirosław Owczarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrowążku 

10/ Beata Żak – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

      Alkoholowych w Bliżynie 

11/ Jacenty Kita – Redaktor Naczelny Samorządowego Informatora Gminy 

      Bliżyn 

12/ Zbigniew Biber – Tygodnik Skarżyski 

13/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności  

14/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Zatwierdzony porządek obrad sesji: 

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

2. Przyjęcie protokołów z obrad XXIII i XXIV sesji Rady. 

3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał  

 podjętych na ostatnich sesjach. 

4. Wystąpienia zaproszonych gości. 

5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi. 

6. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

     Alkoholowych za miniony okres 2017 roku: 

 a/ wystąpienie Przewodniczącej Komisji, 

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

 c/ dyskusja, 

 d/ przyjęcie informacji. 

7. Informacja o stanie sanitarno-higienicznym gminy za miniony okres 2017r.: 

 a/ wystąpienie Wójta Gminy, 

b/ stanowisko Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, 

 c/ dyskusja, 

 d/ przyjęcie informacji. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

    a/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
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     b/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  

         odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn, 

     c/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na 

         lata 2017-2031, 

     d/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017, 

     e/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na wspólną realizację 

         z Gminami: Łączna i Skarżysko Kościelne projektu pn. „Eko – energia 

         w gminach: Łączna, Bliżyn i Skarżysko Kościelne”, 

     f/ przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa 

         Płaczków w zakresie utworzenia sołectwa „Pięty-Sołtyków”. 

9. Informacje, komunikaty i oświadczenia. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przebieg obrad sesji: 

Ad. 1 

Dwudziestą piątą 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 13 radnych na ustawowy skład Rady 

15 radnych, w związku z czym uchwały podejmowane na sesji są prawomocne.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt porządku obrad sesji.  

Poinformował, że Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie do porządku obrad dwóch 

projektów uchwał: 

1/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na wspólną 

realizację z Gminami: Łączna i Skarżysko Kościelne projektu pn. „Eko – energia 

w gminach: Łączna, Bliżyn i Skarżysko Kościelne”, 

2/ w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa 

Płaczków w zakresie utworzenia sołectwa „Pięty-Sołtyków”. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekty tych uchwał rozpatrzyć  

w punkcie 8 jako podpunkty e/ i f/. 

Innych uwag ani wniosków nie zgłoszono do porządku obrad sesji. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji w punkcie 8 podpunktu e/ projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na wspólną 

realizację z Gminami: Łączna i Skarżysko Kościelne projektu pn. „Eko – energia 

w gminach: Łączna, Bliżyn i Skarżysko Kościelne” radni opowiedzieli się 

jednogłośnie /13 głosów za/. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji w punkcie 8 podpunktu f/ projektu 

uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 

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

również opowiedzieli się jednogłośnie /13 głosów za/. 

Takim samym wynikiem głosowania /13 głosów za/ radni przyjęli porządek obrad 

sesji łącznie z powyżej przyjętymi wnioskami. 
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Ad. 2 

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołów z obrad XXIII i XXIV sesji Rady 

Gminy Bliżyn, przyjmując je jednogłośnie: 

1/ protokół z obrad XXIII sesji, która odbyła się w dniu 25 sierpnia 2017r.  

/13 głosów za/, 

2/ protokół z obrad XXIV sesji, która odbyła się w dniu 8 września 2017r.  

/13 głosów za/. 

Ad. 3 

Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn przedstawił informację o swojej pracy 

między sesjami oraz informację o realizacji uchwał podjętych na ostatnich sesjach 

/informacje w załączeniu/. 

Ad. 4 

Wystąpienia zaproszonych gości: 

Mieczysław Bąk poinformował, że do przygotowywanego prowizorium 

budżetowego powiatu na 2018 rok zgłosił następujące wnioski: 

- budowę chodnika w Sorbinie, 

- dokończenie budowy chodnika w Odrowążku, 

- remont na najgorszych odcinkach drogi powiatowej w Ubyszowie, 

- opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika od szkoły do cmentarza  

   w Odrowążku, 

- wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu w Wojtyniowie, 

- przebudowę drogi wraz z chodnikiem w Mroczkowie. 

Radny poinformował dalej, że Starosta na sesji powiatowej w dniu 7 września 

2017r. zadeklarował, że na rok 2018 planuje budowę chodnika w Sorbinie  

i dokończenie budowy chodnika w Odrowążku. Podziękował radnej Monice 

Gruszczyńskiej i sołtysowi z Mroczkowa za zebranie podpisów od mieszkańców 

i złożenie wniosku do powiatu w sprawie zgłoszenia przebudowy drogi  

w Mroczkowie łącznie z chodnikiem do Programu Rozwoju Gminnej  

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Mimo zapewnień ze strony powiatu, że 

droga jest przygotowana do realizacji a jedynie brakuje pozwolenia na budowę 

okazało się, że są przeszkody z uzyskaniem pozwolenia ze względu to, że część 

chodnika przebiegałaby po gruntach teraz prywatnych, kiedyś kolejowych. Radny 

złożył wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę tej inwestycji. Droga ta 

spełnia kryteria do dofinansowania i być może w ramach pojawiających się 

kolejnych programów udałoby się pozyskać środki. Radny poinformował 

również, że z budowy chodnika w Odrowążku zdjęto kwotę 22.500zł. 

Uzasadnieniem tej decyzji było to, że bez zgód od mieszkańców nie można 

uzyskać pozwolenia na przedłużenie budowy chodnika o dalszy odcinek. Mimo 

zgłoszenia sprzeciwu w tej sprawie pieniądze przeniesiono do Skarżyska 

Kościelnego. Radny chciałby aby jak najwięcej inwestycji zrealizowano w gminie 

Bliżyn dlatego składa wnioski i zabiega o środki. 

Stanisław Bernatek – sołtys z Jastrzębi w imieniu mieszkańców sołectwa zapytał 

kiedy w końcu będzie wykonane oświetlenie uliczne. Wyraził oburzenie, że przez 
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tyle lat kiedy jest sołtysem zabiega o to zadanie ale bezskutecznie. Włodarzom 

gminy nie udało się tej inwestycji wykonać.  

Ad. 5 

Przed przystąpieniem do zgłaszania interpelacji i zapytań Przewodniczący Rady 

poinformował, że w dniu 12 października 2017r. o godzinie 10-tej w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Bliżynie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami 

nadleśnictw oraz kół łowieckich. 

Interpelacje i zapytania radnych: 

Aleksandra Milanowska zwróciła się do radnego powiatowego o zgłoszenie do 

budżetu na 2018 rok remontu i poszerzenia drogi powiatowej na niebezpiecznym 

zakręcie w Brześciu Górnym w kierunku Zagórza i odprowadzenia wody  

z przepustu. Ponadto prosiła o udrożnienie rowu odwadniającego od 

naprawionego obecnie przepustu w stronę tzw. samochodów i w stronę wsi. Rura 

przepustu jest nieco głębiej osadzona i nie odpływa woda. Zachodzi pilna 

potrzeba pogłębienia rowów a w przyszłości wykaszanie głęboko w rowach traw 

i rosnących już zadrzewień. 

Mieczysław Bąk obiecał, że zgłosi wnioski radnej Aleksandry Milanowskiej 

mimo, że termin ich zgłaszania już minął. 

Krzysztof Jurek prosił o zapewnienie właściwego oświetlenia przy Biedronce  

w Bliżynie ze względu na duży ruch pieszy i samochodowy. Zdaniem radnego 

konieczne jest tam umieszczenie dodatkowej lampy oświetleniowej. Radnemu nie 

chodzi o zawieszenie lampy na słupie już istniejącym ale o dodatkowy słup 

oświetleniowy.  

Monika Sokołowska prosiła o wygospodarowanie środków na wykonanie 

dylatacji - zabezpieczenia zapadniętej części mostu w Wołowie, z czym już 

zwracała się do powiatu. Ponadto radna podziękowała sołtysom, pracownikom 

GOPS, Urzędu Gminy i wszystkim osobom, które wiele robią dla pomocy 

społecznej. Podziękowała także Wójtowi za wyremontowanie podłogi  

w magazynie wydawania żywności. 

Janusz Okła wyraził oburzenie w związku z zabraniem pieniędzy z budowy 

chodnika w Odrowążku. Materiał na to zadanie został przywieziony już dwa 

miesiące temu a budowa nie ruszyła do tej pory. Jest trzeci rok radnym i w tym 

czasie powiat nie może wykonać nawet metra chodnika. Inwestycja została 

rozpoczęta w 2011r. i powiat nie może tego zadania przez tyle lat skończyć.  

W związku z tym radny zapytał kiedy rozpocznie się budowa chodnika  

w Odrowążku. Dlaczego Powiat przeniósł środki z budowy chodnika dla innej 

gminy. Dlaczego jest mowa o braku zgód na budowę dalszego odcinka chodnika, 

które radny osobiście dostarczył do powiatu w miesiącu lutym b.r. 

Wójt wyjaśnił, że z tego co słyszał zabranie środków z budowy chodnika  

w Odrowążku wynika z oszczędności powstałych po przetargu na to zadanie. 

Monika Gruszczyńska zapytała Wójta na jakim etapie jest i czy będzie możliwe 

wykonanie zadania – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mroczkowie 

między kościołami i kiedy będzie nabór wniosków. 



5 

 

Odnosząc się do zapytań radnych Wójt stwierdził, że jest zaskoczony sposobem 

wypowiedzi sołtysa Stanisława Bernatka. Jest już podpisana umowa  

z wykonawcą na realizację zadania, o czym informował w przedłożonym dziś 

sprawozdaniu. Temat ten był też omówiony trzy tygodnie temu na zebraniu 

wiejskim w sołectwie Jastrzębia. W odniesieniu do interpelacji Krzysztofa Jurka 

dotyczącej umieszczenia dodatkowego słupa oświetleniowego na przejściu koło 

Biedronki Wójt wyjaśnił, że jest to zadanie inwestycyjne na które musi być 

wykonany projekt i uzyskane pozwolenie na budowę. Koszt tego zadania to kwota 

około 10 tys. zł. Nie można tego zlecić bez zgody Rady dlatego Wójt postara się 

to zadanie wprowadzić do budżetu. Odnośnie zapytania radnej Moniki 

Gruszczyńskiej Wójt wyjaśnił, że odbędą się dwa a nie trzy konkursy. Nabór 

wniosków ma mieć miejsce w grudniu bądź styczniu. W przyszłym tygodniu wójt 

wybierze się do dyrektorki ŚBRR by ustalić czy taki projekt może być składany. 

Mieczysław Bąk rozumie wzburzenie radnego Janusza Okły ale mimo 

zgłaszanego wniosku na ostatniej sesji o nie zabieranie pieniędzy a wydłużenie 

zakresu robót na chodniku w Odrowążku większość zdecydowała inaczej. Powiat 

przyznał po 250tys.zł na trzy gminy. Gmina Bliżyn dofinansowała tą inwestycję 

w kwocie 70tys.zł. Łącznie na budowę chodnika było 320tys.zł. W wyniku 

przetargu zadanie ma zostać wykonane za 297.500zł. Pozostałe pieniądze zostały 

przeniesione na inwestycje w Skarżysku Kościelnym a mogły być wykorzystane 

na dalszy odcinek chodnika w Odrowążku. Koalicja w powiecie była jednak 

odmiennego zdania mimo poparcia wniosku przez kolegów z klubu PiS. Dodał, 

że jeżeli przetargi ogłasza się zbyt późno to wykonawcy ze względu na już 

rozpoczęte inne inwestycje realizują kolejne zadania z opóźnieniem przystępując 

do pracy w ostatnim tygodniu. Dlatego radny apelował do Zarządu Powiatu aby 

większość przetargów odbywała się zaraz po zatwierdzeniu budżetu, jeżeli 

zadania mają być wykonane dobrze i tanio. 

Ad. 6 

Informację o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za miniony okres 2017 roku przedstawiła Beata Żak – 

Przewodnicząca Komisji /informacja w załączeniu/. 

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych 

przedstawiła Halina Fidor– Przewodnicząca Komisji. Komisja dokonała analizy 

informacji o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za miniony okres 2017 roku przy udziale Pani Beaty Żak – 

Przewodniczącej Komisji i uważa, że w dalszym ciągu należy prowadzić 

profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym. Komisja docenia zaangażowanie 

stowarzyszeń i parafii we współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych odnośnie realizacji zadań publicznych gminy 

dotyczących działań profilaktycznych. Komisja pozytywnie ocenia działalność 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za miniony okres 

2017 roku /4 głosy za/. 
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Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /13 głosów za/ przyjęli informację o działalności Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bliżynie za miniony okres 

2017 roku. 

Ad. 7 

Informację o stanie sanitarno-higienicznym gminy za miniony okres 2017 roku 

przedstawił Mariusz Walachnia – Wójt Gminy stwierdzając, że stan ten ulega 

systematycznej poprawie mimo że jeszcze zdarzają się dzikie wysypiska śmieci. 

Cieszy fakt, że cena śmieci w roku przyszłym zostanie utrzymana na poziomie 

tegorocznym, co wynika z przetargu przeprowadzonego na dwa lata. Są sygnały 

z innych gmin że ceny przetargowe ulegają zwiększeniu. Coraz czystsza jest woda 

w zalewie bliżyńskim co potwierdzają badania wody pod kątem 

bakteriologicznym. Selektywna zbiórka odpadów przynosi efekt ekologiczny  

o czym świadczy wysoki odsetek segregacji odpadów. Coraz więcej odpadów 

trafia na PSZOK.  

Stanowisko Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska przedstawił Tomasz Pela – Przewodniczący Komisji. Komisja 

analizując stan sanitarno-higieniczny gminy za miniony okres 2017 roku 

stwierdza, że coraz większą popularnością wśród mieszkańców cieszy się 

usuwanie azbestu z nieruchomości. Na pochwałę zasługują liczne prace społeczne 

wykonywane w sołectwach przez mieszkańców. Na terenie gminy została 

przeprowadzona akcja „Sprzątanie świata” w której uczestniczyły wszystkie 

szkoły. W celu poprawy świadomości mieszkańców w zakresie utrzymania 

czystości oraz dbania o środowisko naturalne Komisja uważa, że należy 

zwiększyć kontrolę nad wywozem nieczystości płynnych oraz zwiększyć akcję 

informacyjno-edukacyjną w zakresie lepszej segregacji odpadów komunalnych. 

Komisja oceniając stan sanitarno-higieniczny uważa, że jak najszybsza 

rozbudowa sieci kanalizacyjnych w kolejnych miejscowościach przyczyniłaby się 

do poprawy czystości środowiska naturalnego. Jednakże perspektywa budowy 

kanalizacji szczególnie w miejscowościach znacznie oddalonych od oczyszczalni 

przesuwa się w czasie dlatego Komisja prosi o przygotowanie do końca roku 

informacji o możliwościach budowy przydomowych oczyszczalni. Komisja prosi 

o informację w zakresie programów z których mogłyby skorzystać całe wioski  

a w szczególności z możliwości dofinansowania.  

Powyższe stanowisko Komisja przyjęła jednogłośnie /4 głosy za/. 

Dyskusja 

Nawiązując do stanowiska Komisji ds. Infrastruktury Aleksandra Milanowska 

stwierdziła, że cieszy fakt, że komisja zauważyła i pochwaliła liczne prace 

społeczne wykonywane przez mieszkańców w sołectwach. Także usuwanie 

azbestu z nieruchomości cieszy się coraz większą popularnością a gmina 

wykazuje dbałość o utylizację tego odpadu. 

Halina Fidor zwróciła się z prośbą od mieszkańców tych miejscowości, które nie 

posiadają kanalizacji, aby zwiększyć skalę wywozu nieczystości płynnych do 
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naszej oczyszczalni w celu zmniejszenia kosztów wywozu ponoszonych przez 

mieszkańców. 

Wójt wyjaśnił, że faktycznie jest zainteresowanie mieszkańców usuwaniem 

azbestu. Z rezerwy ogólnej zwiększono o 5.500zł dotację na ten cel ale już 

wnioski złożone w miesiącu październiku będą zrealizowane w roku przyszłym. 

Do naszej oczyszczalni prowadzony jest zrzut ścieków z bloków Sołtykowa a od 

kilku miesięcy także przyjmowane są ścieki z szamb - 2 beczki ale nie codziennie 

w zależności od wyników badania poziomu obowiązujących parametrów  

w oczyszczalni. Odnosząc się natomiast do budowy przydomowych oczyszczalni 

to gmina nie posiada żadnego opracowania, programu w tym zakresie. Ma 

natomiast zaplanowany sieciowy odbiór ścieków. System przydomowych 

oczyszczalni może się sprawdzić tam gdzie osadnictwo jest rozproszone np.  

w lasach. W naszej gminie problemem może być jedynie duża odległość miedzy 

sołectwami ale już w miejscowościach jest na ogół zwarta zabudowa. 

Przydomowe oczyszczalnie są zasadne jeżeli w pobliżu jest ciek wodny czy rzeka. 

Wójt jest przeciwnikiem przydomowych oczyszczalni bo te po najwyżej trzech 

latach stają się legalnym wprowadzaniem ścieków do ziemi jeżeli nie postępuje 

się zgodnie z obowiązującą instrukcją.  

Odnosząc się do propozycji przydomowych oczyszczalni Tomasz Pela wyjaśnił, 

że komisji chodziło o to, aby całą miejscowość podłączyć do jednej oczyszczalni 

a nie każdy dom z osobna. W przypadku wybudowania kolektora ściekowego 

nastąpiłoby jedynie przepięcie istniejącej sieci. 

Jacek Krzepkowski zwrócił uwagę na przypadki nie zabierania odpadów od 

mieszkańców takich jak gabaryty czy ostatnio zużyte opony. Prosił zatem  

o rozwiązanie problemu by takie sytuacje nie miały w przyszłości miejsca. 

Jarosław Bednarz stwierdził, że propozycja budowy przydomowych 

oczyszczalni związana jest z brakiem perspektyw dotarcia kanalizacji ściekowej 

w najbliższych 15-20 latach do odległych miejscowości takich jak Kucębów czy 

Kopcie. Znając już problemy z wybudowaniem sieci w Ubyszowie spowodowane 

uzależnieniem pozyskania dofinansowania od ilości przyłączy na jeden kilometr 

należy się liczyć z tym, że perspektywa dotarcia kanalizacji w najbliższych latach 

do odległych miejscowości jest żadna. Stąd komisja poddaje pod rozwagę inne 

rozwiązania. 

Nawiązując jeszcze do odbioru śmieci Wójt poinformował, aby wszelkie odpady 

budowlane oddawać do PSZOK-u, który czynny jest w środy i soboty a nie przy 

planowej zbiórce odpadów.  

Tadeusz Łyjak prosił, aby o takich sytuacjach przypominać w informatorze 

samorządowym natomiast Krzysztof Jurek stwierdził, że taki wniosek już 

zgłaszał tak jak to ma miejsce w Skarżysku gdzie opracowano ulotki jakie 

dokładnie odpady przyjmuje PSZOK. 

Podsumowaniem powyższej dyskusji było jednogłośne /13 głosów za/ przyjęcie 

informacji o stanie sanitarno-higienicznym gminy za miniony okres 2017 roku. 
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Przed przystąpieniem do rozpatrzenia i podjęcia uchwał Przewodniczący Rady 

zgłosił wniosek o nie odczytywanie uzasadnień i załączników do projektów 

uchwał. 

Radni jednogłośnie /13 głosów za/ opowiedzieli się za odstąpieniem od 

odczytywania uzasadnień i załączników do projektów uchwał. 

Ad. 8 

a/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. Po odczytaniu 

projektu uchwały Pani Skarbnik prosiła o poprawienie w podstawie prawnej 

publikatora ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ze względu na ukazanie się 

nowego tekstu jednolitego w dzienniku ustaw z 2017r. pod poz.1785, na co radni 

wyrazili zgodę. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni podjęli Uchwałę Nr XXV/187/2017 w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości łącznie z poprawką publikatora w podstawie 

prawnej wynikiem głosowania: 11 głosów za, 2 wstrzymujące się. 

b/ 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn odczytała 

Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /13 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXV/188/2017  

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn. 

c/ 

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. 

Radni jednogłośnie /13 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXV/189/2017  

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

na lata 2017-2031. 

d/ 

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

odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. Omówiła również dodatkowe zmiany 

wniesione przez Wójta pismem z dnia 3 października 2017r. Wynikają one ze 

złożonego wniosku przez sołtysa Drożdżowa aby niewykorzystane środki na 
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udrożnienie rowów przenieś na zakup korytek. W związku z tym w załączniku  

Nr 2 do projektu uchwały w dziale 600 kwotę 6.000zł przenosi się z § 4270 do  

§ 4210. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania zmian wniesionych przez Wójta 

do projektu uchwały pismem z dnia 3 października 2017r.: 

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

roku: 

w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne 

a/ w § 4270 – Zakup usług remontowych kwotę „1.257,90” zastępuje się kwotą 

„-4.742,10”, 

b/ dodaje się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z kwotą „6.000,00”. 

2/ na stronie 2 uzasadnienia do uchwały dodaje się punkt 8 w brzmieniu: 

„8. Drożdżów – niewykorzystane środki na udrożnienie rowów przenosi się na 

zakup korytek.” 

Powyższe zmiany wynikają ze złożenia przez sołtysa Drożdżowa wniosku  

o zmianę przedsięwzięcia na 2017 rok. 

Radni jednogłośnie /13 głosów za/ przyjęli powyższe zmiany.  

Radni jednogłośnie /13 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXV/190/2017  

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 łącznie  

z przyjętymi zmianami. 

e/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na 

wspólną realizację z Gminami: Łączna i Skarżysko Kościelne projektu pn. „Eko 

– energia w gminach: Łączna, Bliżyn i Skarżysko Kościelne” odczytała Barbara 

Stachera – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /13 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXV/191/2017  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na wspólną 

realizację z Gminami: Łączna i Skarżysko Kościelne projektu pn. „Eko – 

energia w gminach: Łączna, Bliżyn i Skarżysko Kościelne”. 

f/ 

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami sołectwa Płaczków w zakresie utworzenia sołectwa „Pięty-

Sołtyków” odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w stosunku do podjętej przez Radę 

Gminy uchwały Nr XXIII/178/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Płaczków  

w zakresie utworzenia sołectwa „Pięty-Sołtyków” zostało wszczęte przez 
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Wojewodę Świętokrzyskiego postępowanie nadzorcze, które zakończyło się 

stwierdzeniem nieważności uchwały w dniu 28 września 2017r. Radni 

zdecydowali o nie odczytywaniu treści pism w tej sprawie /13 głosów za/ ze 

względu na to, że temat ten był omawiany na komisjach Rady. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w tej sprawie został przygotowany 

nowy projekt uchwały uwzględniający uwagę Wojewody i wszystkie Komisje 

Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /13 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXV/192/2017  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 

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

Ad. 9 

Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji w dniu 8 września 2017r. Rada 

Gminy została zapoznana z pismem PKP SA. Oddział Gospodarowania 

Nieruchomościami w Krakowie w sprawie włączenia terenu kolejowego do 

granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Sołtyków oraz części miejscowości Pięty. Rada Gminy wówczas 

zdecydowała, że stanowisko zajmie po otrzymaniu pisemnego stanowiska od 

Wójta. Wójt taką odpowiedź przedłożył. Na posiedzeniach Komisji radni 

proponowali aby podtrzymać stanowisko Wójta w tej sprawie. W związku z tym 

Przewodniczący Rady odczytał propozycję odpowiedzi Rady Gminy. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /13 głosów za/ opowiedzieli się za udzieleniem odpowiedzi  

o treści odczytanej przez Przewodniczącego Rady, czyli podtrzymaniem 

stanowiska Wójta. 

Przewodniczący Rady poinformował dalej, że w dniu 3 października 2017r. 

wpłynęło pismo od Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych dotyczące uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej zmiany uchwały w sprawie 

utworzenia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. 

Stanowisko w tej sprawie przedstawił Wójt informując, że wniosek wpłynął już 

w trakcie procedowania przez komisje Rady. Mógł być przygotowany projekt 

uchwały ale ze względu na to, że nie ulega zmianie granica parku a jedynie 

przechodzi się z formy opisowej granicy na ustalenie jej współrzędnymi to jeżeli 

nie będzie stanowiska w ciągu miesiąca to uznają, że opinia jest pozytywna. Stan 

prawny ustalony w 2014 roku nie zmienia się. 

W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni uznaje się za zgodę 

milczącą. Przewodniczący Rady zapytał, czy rada przychyla się do takiego 

rozwiązania, na co radni wyrazili zgodę /11 głosów za, 1 przeciwko,  

1 wstrzymujący się/. 

Ad. 10 

Obrady sesji trwały od godz.905 do godz.1055. 
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Dwudziestą piątą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Tadeusz Łyjak – 

Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za udział. 

 

Protokólant 

 

Anna Kowalik 


