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P r o t o k ó ł   Nr XXIX/2018 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 5 lutego 2018r.  

w świetlicy OSP w Bliżynie. 

W obradach sesji uczestniczyli: 

1/ Jerzy Żmijewski – Starosta Powiatu Skarżyskiego 

2/ Anna Leżańska – Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego 

3/ Roman Białek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej 

4/ Paweł Jelonek – Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w Skarżysku- 

     Kamiennej 

5/ Emil Sadza i Norbert Łoboda – dzielnicowi 

6/ Mieczysław Bąk – Radny Powiatu Skarżyskiego 

7/ Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

8/ Barbara Stachera – Sekretarz Gminy Bliżyn 

9/ Beata Ozan – Skarbnik Gminy Bliżyn 

10/ Sławomir Długosz – Radca Prawny UG 

11/ Anna Kowalik – obsługa Rady 

12/ Józef Nowak – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Bliżynie 

13/ Grzegorz Jędrzejczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bliżynie 

14/ Sylwester Koziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie 

15/ Mirosław Owczarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrowążku 

16/ Bożena Święs – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sorbinie 

17/ Zbigniew Biber – Tygodnik Skarżyski 

18/ Jacenty Kita – Informator Samorządowy 

19/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności  

20/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Zatwierdzony porządek obrad sesji: 

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

 2. Przyjęcie protokołów z obrad XXVII i XXVIII 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 stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku 

      publicznego na terenie gminy za 2017 rok: 

 a/ wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kam., 

 b/ wystąpienie Wójta Gminy, 

 c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych, 

 d/ dyskusja, 

 e/ przyjęcie informacji. 

7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2017 rok: 

 a/ wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam., 

 b/ wystąpienie Wójta Gminy, 
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 c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych, 

 d/ dyskusja, 

 e/ przyjęcie informacji. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

    a/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 

        2018-2035, 

    b/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, 

    c/ zmieniająca Uchwałę Nr XXII/174/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia  

        26 czerwca 2017r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego  

        i leśnego, 

    d/ zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia  

         25 sierpnia 2017r. 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, 

    e/ udzielenia pomocy finansowej, 

    f/ przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi 

       Prokuratora Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na uchwałę Rady Gminy, 

    g/ zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz komisji stałych na 

        2018 rok. 

9. Rozpatrzenie wniosku o ustanowienie w Statucie Gminy Bliżyn obywatelskiej 

    inicjatywy uchwałodawczej – podjęcie uchwały. 

 10. Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2017 rok. 

 11. Informacje, komunikaty i oświadczenia. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 
 

Przebieg obrad sesji: 

Ad. 1 

Dwudziestą dziewiątą 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 /nieobecny radny Tomasz 

Pela/ na ustawowy skład Rady 15 radnych, w związku z czym uchwały 

podejmowane na sesji są prawomocne.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt porządku obrad sesji, do 

którego nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków. 

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

Ad. 2 
W związku z nie zgłoszeniem uwag do protokołów z XXVII i XXVIII sesji rady 

Przewodniczący wniósł o ich przyjęcie. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli protokół z obrad XXVII sesji Rady, 

która odbyła się w dniu 28 grudnia 2017r.  
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Radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli protokół z obrad XXVIII sesji Rady, 

która odbyła się w dniu 15 stycznia 2018r.  

Ad. 3 
Mariusz Walachnia –Wójt Gminy Bliżyn przedstawił informację o swojej 

pracy między sesjami oraz o realizacji uchwał podjętych na ostatnich sesjach 

/informacje w załączeniu/. 

Ad. 4 

Wystąpienia zaproszonych gości: 

Mieczysław Bąk poinformował, że na jego prośbę otrzymał od starosty 

harmonogram wydatków inwestycyjnych na poszczególne gminy powiatu za 

ostatnie 3 lata i przedstawia się to następująco: 

1/ Skarżysko-Kamienna – 12 mln 700tys.zł, 

2/ Skarżysko-Kościelne – 3 mln 600tys.zł, 

3/ Bliżyn – 2 mln 300tys.zł, 

i dwie pozostałe gminy powyżej 1 mln zł /w tym gmina Starosty - Suchedniów/. 

W związku z kończącą się kadencją radny prosił aby Starosta nie zapominał  

o gminie Bliżyn bo pozostają do wykonania jeszcze dwa chodniki: w Sorbinie  

i w Odrowążku, poprawa drogi w Ubyszowie, poprawa drogi wraz z budową 

chodnika w Mroczkowie, budowa chodnika w Nowym Odrowążku od szkoły do 

cmentarza, remont drogi Zagórze-Brzeście, dokumentacja na most w Wołowie. 

Radny zwrócił się z prośbą do Starosty, aby kwota wydatków na inwestycje  

w gminie Bliżyn na koniec kadencji była wielokrotnie większa. 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych: 

Szymon Mastalerz – interpelacja zgłoszona tylko na piśmie: 

Proszę o wykonanie chodnika przy drodze krajowej Nr 42 łączącego 

miejscowości Górki-Gilów oraz Pięty-Płaczków. 

Prośba do Powiatu – Ustawienie wyrwanego znaku drogowego przy szkole 

podstawowej w Mroczkowie „Uwaga szkoła – dzieci szkolne” – droga powiatowa 

/znak leży przy szkole/. 

Poprawa nawierzchni drogi w miejscowości Sobótka-Mroczków oraz wycinka 

przydrożnych drzew, gałęzi i na tym odcinku wykonanie odwodnienia drogi. 

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w altanie w Rędocinie. 

Jarosław Bednarz 

1/ Prośba o interwencję w sprawie zniszczonych przystanków w Kucębowie 

Górnym i Borku z soboty na niedzielę. 

2/ Prośba o drukowanie w samorządowym informatorze nie tylko interpelacji ale 

również odpowiedzi na nie. 

3/ Prośba o właściwe odśnieżanie dróg powiatowych. Na posiedzeniu komisji 

padło stwierdzenie, że tam gdzie powiat odśnieża drogi we własnym zakresie to 

drogi są właściwie odśnieżone i posypane natomiast tam gdzie odśnieża gmina 

/na zasadzie porozumienia/ już tak nie jest. Ponadto powiat miał się wycofać  
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z posypywania dróg w całości. Dlatego radny poddaje pod rozwagę czy nie 

lepszym rozwiązaniem byłoby aby powiat sam wykonywał to zadanie.  

Wiesław Gregiel 

1/ Prośba o naprawę nawierzchni ul. Podleśnej w Wojtyniowie – także o częstsze 

odśnieżanie. W ubiegłym tygodniu karetka pogotowia nie mogła tam dotrzeć.  

2/ Prośba o naprawę drogi Wojtyniów – Jastrzębia znajdującej się w  tragicznym 

stanie. 

Aleksandra Milanowska 

Zapytanie w imieniu mieszkańców – czy będzie utworzony oddział 

kardiologiczny w skarżyskim szpitalu ponieważ do mieszkańców docierają 

informacje, że klinika amerykańska ze Starachowic ma być przeniesiona do 

Skarżyska. Do tej pory nic nie wiadomo a może warto byłoby porozmawiać o tym 

z dyrekcją szpitala. 

Monika Gruszczyńska 

1/ Prośba aby zwrócić szczególną uwagę na odśnieżanie dróg powiatowych  

i gminnych, które nie mają chodników. Sposób odśnieżania zmusza mieszkańców 

do chodzenia środkiem jezdni. 

2/ Prośba od mieszkańców o podanie w informatorze samorządowym informacji 

jakie zadania będą wykonane do końca kadencji i dlaczego te inwestycje, które 

były planowane do wykonania nie będą zrobione. Radni rozumieją przyczyny ale 

chciałaby aby taka informacja dotarła również do mieszkańców. 

Radosław Bułka 
Prośba o właściwe odśnieżanie dróg i utrzymanie w przejezdności bo w miesiącu 

styczniu radny ocenia to negatywnie. Dochodziło do licznych wypadków 

spowodowanych oblodzeniem i brakiem przejezdności. Sytuacja taka miała 

miejsce również w latach wcześniejszych i nie wyciągnięto z tego wniosków. 

Wyjaśnień na zapytania dotyczące spraw gminy odpowiedzi udzielił Wójt 

informując, że uszkodzenia przystanków zostaną zgłoszone do ubezpieczyciela  

i na policję. Temat ul.Podleśnej jest znany Wójtowi. Droga została zniszczona 

przez firmę pracującą w lesie ciężkim sprzętem. W chwili obecnej jej naprawa 

jest niemożliwa ze względu na warunki pogodowe. W zakresie odśnieżania 

zmiany mogą być wprowadzone od przyszłego roku bo jeszcze ten rok 

obowiązuje zawarte z powiatem porozumienie. Wiadomym faktem jest, że  

w gminach w których powiat sam obsługuje swoim sprzętem drogi to posypywane 

są one po całości. Obecnie drogi odśnieżane są w całości a posypywane tylko na 

łukach,  wzniesieniach i skrzyżowaniach. Dlatego Wójt widzi konieczność 

podjęcia negocjacji z Zarządem Powiatu  aby podnieść standard utrzymania dróg. 

Chodzi głównie  o posypywanie dróg powiatowych w całości: Bliżyn-Majdów, 

Mroczków-Rędocin, Bliżyn-Odrowążek i Odrowążek-Kucębów. Czasami zdarza 

się, że wykonawca posypuje drogi w całości ale komplikuje to temat rozliczenia. 

Odnośnie informacji o którą prosiła radna Monika Gruszczyńska zostanie ona 

przygotowana celem zamieszczenia w informatorze samorządowym. 
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Krzysztof Jurek zwrócił się z prośbą o zgłoszenie uszkodzonego ogrodzenia za 

pomnikiem w Bliżynie i naprawę rynien przy zameczku o ile nie zostało to jeszcze 

wykonane. 

Wójt wyjaśnił, że rynny koło zameczku zostały już naprawione. 

Anna Leżańska wyjaśniła, że zawarcie porozumienia wynikało głównie z tzw. 

pustych przebiegów bo ludzie nie mogli zrozumieć sytuacji że samochód jechał  

z podniesionym pługiem. Dlatego zawarto z gminą porozumienie. Zawsze  

w przypadku telefonicznych interwencji wyrażała zgodę na posypywanie dróg  

w całości jeżeli drogi były mocno oblodzone bo najważniejsze jest 

bezpieczeństwo na drogach. Jednakże stan dróg wynika ze złego odśnieżania 

przez wykonawcę bo pługi powinny zebrać zalegającą breję śniegu a nie 

pozostawić ją na drodze aby zamarzła. Firma wykonująca usługi musi zostać 

dopilnowana. Kolejnym tematem do rozwiązania pozostaje niszczenie dróg przez 

nadleśnictwo. Wspólnie ze Starostą zostanie ustalone spotkanie  

z przedstawicielami nadleśnictwa by interweniować w tej sprawie.  Koszty 

naprawy dróg rosną bo zdrożał materiał, usługi i praca. Przykładem jest most  

w Wojtyniowie, gdzie w ubiegłym roku deski wymieniono na nowe i już jest 

zniszczony. 

Ad. 6 

Informację o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego 

na terenie gminy za 2017 rok przedstawił Paweł Jelonek – Kierownik Rewiru 

Dzielnicowych /informacja w załączeniu/. Policja kładzie nacisk na 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym ze względu na wzrost wypadków 

śmiertelnych w powiecie. Wspólnie z Wójtem w ramach prowadzonej akcji  

w szkołach rozdano elementy odblaskowe. Już drugi rok policja pracuje w nowym 

budynku przy ul.Szydłowieckiej. Jest siłownia, strzelnica, zaplecze do pracy dla 

policjantów. Można to wszystko obejrzeć, także nową komendę mogą zobaczyć 

dzieci ze szkół po uzgodnieniu z Komendantem. Podziękował za dofinansowanie 

zakupu samochodu służbowego w wysokości 8tys.zł  oraz przyznanie kwoty 

2.500zł na służby ponadnormatywne.  

Wójt stwierdził, że radni, sołtysi, mieszkańcy mają poczucie bezpieczeństwa  

i należy uznać że jest ono na dobrym poziomie. W wyniku zgłoszonych uwag 

patrole drogowe pracują inaczej, nie ma już takiego ścigania jak zdarzało się to 

wcześniej. Nadal bezpieczeństwo na drogach powinno być ważne a zatem 

konieczna kontrola prędkości a także obecność na naszym terenie 

umundurowanych policjantów.  

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych 

przedstawiła Halina Fidor– Przewodnicząca Komisji. Komisja analizując 

przedłożoną informację w zakresie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu  

i porządku publicznego na terenie gminy za 2017 rok stwierdza, że w porównaniu 

do roku 2016 nastąpił spadek liczby przestępstw i wzrost ich wykrywalności  

z 55,5 na 72,4%. Na uwagę zasługują prowadzone działania profilaktyczne  

w placówkach oświatowych, parafiach, wśród seniorów a także współpraca  



6 

 

z gminnymi instytucjami na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 

Świadczą o tym cykliczne akcje w szkołach pod hasłem „Bezpieczni bo 

widoczni” na których są przekazywane elementy odblaskowe. Komisja ponawia 

swój apel o poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi krajowej na przejściu 

dla pieszych koło sklepu „Biedronka” oraz na granicy gminy Bliżyn ze 

Skarżyskiem w miejscowości Bugaj przy przejeździe kolejowym. 

Niebezpieczeństwo stanowi strefa nieoświetlona jezdni. 

Komisja przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu  

i porządku publicznego na terenie gminy za 2017 rok łącznie z powyższymi 

spostrzeżeniami /4 głosy za/. 

Uwagi z Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki 

Gminy przedstawiła Aleksandra Milanowska – Przewodnicząca Komisji. 

Komisja zwraca uwagę, że często na przejazdach kolejowych w Bliżynie  

i w Bugaju nie działa sygnalizacja świetlna, co stwarza niebezpieczeństwo na tych 

odcinkach dróg. Zdarzają się również sytuacje, że rogatki są długo zamknięte  

z powodu ich uszkodzenia. Komisja prosi aby w przyszłości informacje dotyczące 

stanu przestępczości, wykroczeń i ich wykrywalności były przedstawiane 

sołectwami. 

Dyskusja 

Monika Sokołowska na wstępie prosiła aby jej wystąpienia nie traktować jakoby  

chciała zaszkodzić dobremu imieniu policji. Ma jednak taki mały żal a chodzi  

o zgłoszenie którego dokonała w dniu 16 grudnia o godz.1145 na prośbę 

mieszkańców. Patrol policji przyjechał dopiero o godz.1310. Zgłoszenie dotyczyło 

zagrożenia na drodze powiatowej. Radna zapytała czy zależne jest to od tego jak 

poważna jest sytuacja związana z  interwencją. Prosi aby nie lekceważyć zgłoszeń 

wtedy kiedy policja jest potrzebna. 

Jarosław Bednarz uważa za wskazane patrole policji późno w nocy ze względu 

na akcje wandalizmu na przystankach czy penetracje pustostanów. 

Wiesław Gregiel zgłosił zastrzeżenia do przedstawionego sprawozdania policji  

które nie powinno nazywać się odprawa a informacja o ładzie i porządku na 

terenie gminy. Ponadto prosił aby w przyszłości w takich informacjach podać 

dane dotyczące przestępczości, ich wykrywalności, rodzaju przestępstw  

w poszczególnych okręgach wyborczych. Radni chcieliby wiedzieć co dzieje się 

na ich terenie. 

Wyjaśnień udzielił Paweł Jelonek informując, że kierowane są służby do 

patrolowania terenu także na terenie gminy Bliżyn. Zachęcał jednak przy tym do 

korzystania z mapy zagrożeń poprzez zgłoszenie w systemie internetowym 

występujących zdarzeń. Wtedy nadaje się bieg takiemu zdarzeniu i zleca się 

policjantowi do realizacji. Korzystając z tej aplikacji można śledzić co z tym 

zgłoszeniem się dzieje i jak jest realizowane. Zgłoszenia te są anonimowe. 

Odnosząc się natomiast do tematu poruszonego przez radną Monikę Sokołowską 

to zostanie sprawdzone zgłoszenie i dostanie odpowiedź w tej sprawie. Uważa, że 

każde zgłoszenie jest rejestrowane i komendant sprawdza czas realizacji. Dlatego  
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niemożliwością jest by policja przyjechała dopiero po dwóch godzinach. /Monika 

Sokołowska dodała, że interweniując zgłosiły jej się Końskie  i może dlatego 

wydłużył się czas/. Biorąc natomiast pod uwagę bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym w Brześciu i na przejeździe kolejowym w Bugaju to uwagi zostaną 

przekazane Komendantowi, który nada im dalszy bieg. Jeżeli chodzi natomiast  

o statystkę przestępstw i wykrywalności o którą prosił radny Wiesław Gregiel jest 

to możliwe do zrobienia. 

Wiesław Gregiel uważa, że każdy dzielnicowy powinien mieć takie statystyki  

w swoim rejonie. 

Powyższą wypowiedź uzupełnił Jacek Krzepkowski stwierdzając, że 

dzielnicowy powinien wiedzieć co się dzieje na jego terenie. Uważa, że żadna 

maszyna ani informatyka nie zastąpi człowieka. W przypadku patroli nie 

wystarczy tylko żeby przejechał samochód policyjny ale żeby policjant wysiadł  

z niego i sprawdził co dzieje się na przystankach czy miejscach integracji 

szczególnie nocą. Jeżeli znajdują się tam osoby to warto byłoby sprawdzić czy 

wszystko jest w porządku.  Prosił aby w tym temacie na odprawach uczulić 

szczególnie młodych policjantów. 

Aleksandra Milanowska uważa, że techniczne rozwiązania są dla młodych ludzi 

natomiast starsi ludzie oczekują przyjazdu policji od razu. Dlatego prosiła  

o częstszy kontakt dzielnicowych z sołtysami i mieszkańcami. Prosiła także  

o podanie numerów telefonów do dzielnicowych. 

Paweł Jelonek wyjaśnił, że mimo zmiany dzielnicowego, którym obecnie jest 

Norbert Łoboda numer telefonu jest ciągle ten sam. Numery telefonów zostaną 

podane do wiadomości mieszkańców w gazetce samorządowej. 

Jarosław Bednarz uważa, że system powiadamiania powinien być tak ustawiony 

aby w przypadku interwencji mieszkańców z gminy Bliżyn zgłaszało się 

Skarżysko a nie Końskie.  

Podsumowaniem powyższej dyskusji było jednogłośne /14 głosów za/ przyjęcie 

informacji o stanie  bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego 

na terenie gminy za 2017 rok. 

Z przyczyn usprawiedliwionych obrady sesji opuścił radny Radosław Bułka. 

Ad. 7 

Informację o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2017 rok przedstawił 

Roman Białek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej 

/informacja w załączeniu/. Stopa bezrobocia w powiecie skarżyskim wynosi 

15,4%. Liczba bezrobotnych z terenu gminy to 607 osób, w tym 320 to kobiety. 

W ubiegłym roku każde zamierzenie przedsiębiorcy urząd pracy mógł wesprzeć 

ze środków funduszu pracy bądź środków wojewódzkiego funduszu społecznego 

a w  tym roku już taka sytuacja niekoniecznie nastąpi. Urząd Pracy obecnie 

posiada środki w ramach realizowanych programów na wsparcie osób 

długotrwale bezrobotnych: do 25 roku życia pozostających bez pracy przez co 

najmniej 6 miesięcy a tych starszych przez co najmniej 12 miesięcy. 
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Wójt stwierdził, że faktycznie zostały ograniczone środki z funduszu pracy stąd 

nie wiadomo czy uda się pozyskać pieniądze na roboty publiczne bardzo 

oczekiwane przez radnych, sołtysów. Poprawa na rynku pracy nastąpiła bo w 

niektórych grupach zawodowych brakuje rąk do pracy.  

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych 

przedstawiła Halina Fidor– Przewodnicząca Komisji. Komisja analizując 

informację o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2017 rok stwierdza, że 

w dalszym ciągu utrzymuje się wysoki stan bezrobocia – 607 osób, co stanowi 

15,93% w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w powiecie. Niepokojącym faktem 

jest to, że stopa bezrobocia w powiecie skarżyskim wynosi 15,4% i jest najwyższa 

wśród powiatów województwa świętokrzyskiego. Dla porównania w 

województwie świętokrzyskim wynosi 8,6%, w kraju 6,5%. Największe 

bezrobocie widoczne jest w wieku produkcyjnym w przedziale od  

25 do 54 roku życia wśród osób z gimnazjalnym i zawodowym wykształceniem.  

Komisję niepokoi również fakt o znacznym obniżeniu środków na 2018 rok 

przeznaczonych na organizację staży, prac interwencyjnych i robót publicznych. 

Komisja przyjęła informację o stanie bezrobocia za 2017 rok /4 głosy za/. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /13 głosów za/ przyjęli informację o stanie bezrobocia na 

terenie gminy Bliżyn za 2017 rok. 

Głos zabrał Jerzy Żmijewski – Starosta Powiatu Skarżyskiego jako koordynator 

służb, inspekcji i straży a zarazem jako przełożony kierownika PUP. Obecnie 

stopa bezrobocia wynosi 15,8% a rok wcześniej była na poziomie 21,5%. Na 

koniec 2017 roku liczba bezrobotnych wynosiła 3827 osób natomiast na dzień 23 

stycznia 2018r. – 4000 co ma związek z brakiem środków uniemożliwiających 

wsparcie bezrobotnych. W ubiegłym roku otrzymano środki w wysokości 24 mln 

zł a na rok bieżący środki są o wiele niższe i wynoszą 11.522tys.zł. Dobrze się 

stało, że nie zostały zawarte umowy z pracodawcami  na staże, prace 

interwencyjne z zaangażowaniem 30% środków roku 2017, co stanowiłoby kwotę 

7.200tys.zł. Na rok bieżący na otrzymaną kwotę 3.940tys.zł zaangażowano 

2.880tys.zł. Dlatego na rok 2018 można powiedzieć że nie ma pieniędzy co 

uniemożliwia współpracę z pracodawcami, instytucjami i ma się nijak do 

zapotrzebowania na rynku pracy. Podejmowane są działania z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy, Związkiem Powiatów Polskich by przeanalizować sytuację 

finansową. Nawiązując do tematu policji wspólnie z Wójtem uczestniczyli w dniu 

25 stycznia w rocznej odprawie dokonującej podsumowania działań w 2017 roku. 

Biorąc pod uwagę wspomnianą mapę zagrożeń na terenie Powiatu zarejestrowano 

786 zdarzeń z których 300 się potwierdziło. Czasami ludzie wprowadzają policję 

w „przysłowiowe maliny”. Policja jednak ma za zadanie sprawdzić czy to co 

osoby zgłaszają jest prawdą czy też nie. W wielu przypadkach zgłoszenie nie 

polega na prawdzie a czasami zdarza się że po przyjeździe policji wszystko jest 

już w porządku. W ubiegłym roku zanotowano 1747 wykroczeń w tym 103 na 

terenie gminy Bliżyn, co stanowi 5,8%. W przekonaniu Starosty mieszkańcy 
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mogą czuć się bezpiecznie. Niemniej jednak działania zapewniające w jeszcze 

większym stopniu bezpieczeństwo będą podejmowane. Starosta wystosuje pismo 

do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad aby chodnik w Brześciu 

połączyć z chodnikiem na Borze w Skarżysku a także zapewnić bezpieczeństwo 

na przejściu koło sklepu Biedronka, być może poprzez światła pulsacyjne. 

Nawiązując do bezpieczeństwa na drogach Starosta stwierdził, że w roku 2014 

zarejestrowano na terenie powiatu 41.922 pojazdów natomiast w 2017 roku – 

55.244, czyli w ciągu 3 lat o 14tys. wzrosła ilość zarejestrowanych pojazdów. 

Będzie rozmawiał z komendantem policji o zwiększenie patroli ruchu drogowego. 

Apelował przy tym o wzajemny szacunek użytkowników dróg biorąc pod uwagę 

zachowanie bezpieczeństwa na drogach. Starosta poinformował również, że 

podtrzymuje to co powiedział na jednej z poprzednich sesji, że do dyspozycji 

pozostaje pół miliona złotych dla gminy Bliżyn. Są dwie rzeczy do zrobienia. 

Według zapewnień PGE w miesiącu marcu a najdalej w kwietniu mają przełożyć 

oświetlenie uliczne od szkoły podstawowej w Sorbinie w kierunku Drożdżowa. 

Jeżeli ZE to wykona to powiat przystąpiłby do budowy chodnika w Sorbinie 

szczególnie ze względów bezpieczeństwa chodzi o odcinek  między szkołą, 

kościołem a drogą na cmentarz. Ponadto Starosta chciałby aby nastąpiła 

kontynuacja budowy chodnika w Odrowążku. Gdyby udało się w ramach 

ogłoszonego przetargu sprzedać majątek to środki te z powrotem wracają na jego 

odtworzenie czyli nie mogą być skonsumowane np. na wynagrodzenia. Odnosząc 

się do zapytania dotyczącego kardiologii w skarżyskim szpitalu starosta 

stwierdził, że nigdy nie było zamiarów przeniesienia Kliniki Serca ze Starachowic 

do Skarżyska. Jest opublikowana uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego o zmianie 

statutu ZOZ z uwzględnieniem  oddziału wewnętrznego z kierunkiem 

kardiologicznym. Pozostawałby problem z usytuowaniem takiego oddziału. 

Kierownictwo NFZ prezentuje jednak pogląd, że na terenie województwa 

świętokrzyskiego poziom zabezpieczenia usług kardiologicznych jest 

wystarczający natomiast społeczeństwo jest odmiennego zdania. Gdyby udało się 

uzyskać gwarancję na 3-letni kontrakt ze wskazaniem kardiologii w skarżyskim 

szpitalu to możliwa jest adaptacja strychu na potrzeby oddziału szpitalnego. 

Dokumentacja jest już przygotowana i po wykonaniu adaptacji można otworzyć 

taki oddział, o co Powiat będzie się starał. W roku bieżącym zostanie oddany Dom 

Pomocy Społecznej ogółem na 60 miejsc: 30 stałych w DPS i 30 na pobyt doraźny 

w dziennym DPS. Minister Zdrowia nie wyraził zgody na 60 miejsc tylko 

maksymalnie na 30 i stąd taki dziwny układ organizacyjny. Ze względu na 

wymogi ustawowe, sposób rozliczania oraz trwałość projektu przez  

5 lat będą prowadzone dwie jednostki pod jednym dachem: DPS i dzienny DPS. 

Ostatecznie po 5 latach i tak pozostanie  Dom Pomocy Społecznej dla 60 osób. 

Starosta poinformował również o wynegocjowanych podwyżkach przez 

ratownictwo medyczne i w ślad za tym nie otrzymanie dotacji na te cele. Podobna 

sytuacja jest z podpisanym porozumieniem przez strajkujących rezydentów w 

ramach którego wzrośnie wynagrodzenie tej grupy lekarzy z 3.500zł na 4.800zł. 
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Dla porównania podał, że wynagrodzenie lekarza z II stopniem specjalizacji 

wynosi 5.500zł. Starosta zwrócił też uwagę na niewielką różnicę w pensji między 

lekarzami rezydentami, którzy się uczą i robią dopiero specjalizację a lekarzami 

specjalistami stąd niektórzy dyrektorzy szpitali dają po 2-3 tysiące podwyżki, 

zadłużają szpitale i rozkładają finansowo służbę zdrowia. Kolejne wystąpienia do 

Dyrekcji NFZ, Ministra Zdrowia, Związku Powiatów Polskich o podjęcie 

inicjatywy na razie są zapewne w sferze rozważań bo nie ma żadnych informacji. 

Kończąc swoją wypowiedź starosta zwrócił się do radnych gminy, radnych 

powiatu, sołtysów piszących wnioski, interpelacje czy pisma o wzajemne 

poszanowanie, aby nie interweniowano w zakresie zdarzeń, które nie miały 

miejsca. W takiej sytuacji niepotrzebnie uruchamiane są służby wojewody, 

starostwa a w rezultacie okazuje się, że nic się nie dzieje jedynie zdarzenie być 

może będzie miało miejsce. /Jarosław Bednarz zapytał o co chodzi konkretnie/. 

Starosta nie wskazał imiennie zgłaszających tego typu zdarzenia by nikogo nie 

obrazić a te osoby które piszą to wiedzą o czym mówi. Dlatego prosił, że jeżeli 

nie ma potrzeby to żeby nie wywoływać niepotrzebnych sytuacji. 

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektów uchwał Przewodniczący Rady 

zaproponował odstąpienie od odczytywania uzasadnień i załączników do 

projektów uchwał, na co radni wyrazili zgodę /12 głosów za/. 

Ad. 8 a/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy na lata 2018-2035 odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. 

Omówiła również dodatkowe zmiany wniesione przez Wójta do projektu uchwały 

pismem z dnia 26 stycznia 2018r. W związku z rozstrzygnięciem  przetargów na 

termomodernizację obiektów i koniecznością podpisania w dniu dzisiejszym 

umów z wykonawcami zostały zaproponowane poprawki dotyczące zadań 

termomodernizacyjnych. Wniesiono wkład własny gminy poprzez zebranie 

wszystkich środków z tych zadań z przeznaczeniem na roboty budowlane  

w szkołach. Oprócz tego dodatkowo zabezpieczono brakującą jeszcze kwotę 

15.200zł  z wydatków bieżących. Zaproponowane dodatkowe zmiany w trzech 

załącznikach do uchwały dotyczą tylko tych zmian. 

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 

pismem z dnia 26 stycznia 2018r.: 

I. W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF w wydatkach majątkowych:  

- w poz. 1.1.2.7 Termomodernizacja budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, 

Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa bezpieczeństwa i estetyki 

budynków,  w kolumnie Łączne nakłady finansowe, Limit 2018 roku i Limit 

zobowiązań dokonuje się zmniejszenia o kwotę 60.800,00zł,  
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Powyższe zmiany radni przyjęli wynikiem głosowania: 12 głosów za,  

1 wstrzymujący się. 

II. W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF w wydatkach majątkowych:  

- w poz. 1.1.2.8. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy 

w Bliżynie z wykorzystaniem OZE – Wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii, poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynków,  w kolumnie Łączne 

nakłady finansowe, Limit 2018 roku i Limit zobowiązań dokonuje się 

zmniejszenia o kwotę 25.500,00zł,  

Powyższe zmiany radni przyjęli wynikiem głosowania: 12 głosów za,  

1 wstrzymujący się. 

III. W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF w wydatkach majątkowych:  

- w poz. 1.1.2.9. Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Bliżynie  

z wykorzystaniem OZE - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa 

bezpieczeństwa i estetyki budynków, w kolumnie Łączne nakłady finansowe, 

Limit 2018 roku i Limit zobowiązań dokonuje się zmniejszenia o kwotę 

18.600,00zł,  

Powyższe zmiany radni przyjęli wynikiem głosowania: 12 głosów za,  

1 wstrzymujący się. 

Przewodniczący Rady poinformował, że przegłosowane zmiany skutkują 

zmianą w podliczeniach wydatków.  

IV. Załącznik nr 1 do projektu uchwały – Wieloletnia prognoza finansowa 

otrzymuje nowe brzmienie o treści załączonej do pisma Wójta Gminy z dnia  

26 stycznia 2018r.   

Za nadaniem nowego brzmienia załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza 

Finansowa o treści załączonej do pisma Wójta z dnia 26 stycznia 2018r. było 12 

radnych a 1 wstrzymał się od głosu,  

V. W załączniku nr 3 – Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości 

przyjętych w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2035 Gminy Bliżyn 

dodaje się zapis: 

„W załączniku nr 2 dokonano zmian w związku z rozstrzygnięciem przetargu na 

termomodernizacje budynków szkół, urzędu gminy i strażnicy OSP. Zmniejszono 

wkład własny gminy , przeznaczając te środki na zadania roczne dotyczące robót 

w w/w budynkach a brakującą kwotę w wysokości 15.200zł zabezpieczono  

z wydatków bieżących. Powyższe zmiany niezbędne są celem podpisania umów 

z wykonawcami”.  

Za dodaniem powyższego zapisu w załączniku Nr 3 było 12 radnych  

a 1 wstrzymał się od głosu.  

Radni podjęli Uchwałę Nr XXIX/211/2018 w sprawie wprowadzenia zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2035 łącznie  

z przyjętymi zmianami wynikiem głosowania: 12 głosów za, 1 wstrzymujący się. 

b/  
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy.  Omówiła również dodatkowe zmiany 
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wniesione przez Wójta do projektu uchwały pismem z dnia 26 stycznia 2018r. 

Dodaje się załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia 

planowane do poniesienia w 2018 roku, załącznik Nr 4 - Wykaz wydatków 

majątkowych rocznych w 2018 roku oraz załącznik Nr 2 – zmiany w wydatkach. 

Dodatkowe zmiany są takie same jak w WPF-ie i dotyczą zmian między 

zadaniami termomodernizacyjnymi.  

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 

pismem z dnia 26 stycznia 2018r.: 

I. w treści uchwały w § 1  

- w ust.2 po słowie „z załącznikiem” dodaje się zapis „nr 1”. Ta zmiana powoduje  

również zmianę w nagłówku załącznika do uchwały. 

Powyższe zmiany radni przyjęli wynikiem głosowania: 12 głosów za,  

1 wstrzymujący się. 

I. w treści uchwały w § 1  

- dodaje się ust.4, 5 i 6 o treści: 

„4. W  wydatkach budżetu gminy na 2018 rok zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej 

uchwały, 

5. Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane 

do poniesienia w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem 

Nr 3 do niniejszej uchwały. 

6. Załącznik Nr 4 - Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2018 roku 

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.” 

II. Dodaje się załączniki do uchwały: 

- załącznik nr 2 – Zmiany w planie wydatków w 2018 roku, 

- załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do 

poniesienia w 2018 roku, 

- załącznik nr 4 - Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2018 roku, 

o treści załączonej do pisma Wójta Gminy z dnia 26 stycznia 2018r.  

III. W uzasadnieniu do uchwały skreśla się  zapis „w związku z czym podjęcie 

uchwały jest zasadne” oraz dodaje się zapis: 

„Dokonuje się również zmian w związku z rozstrzygnięciem przetargu na 

termomodernizacje budynków szkół, urzędu gminy i strażnicy OSP. Zmniejszono 

wkład własny gminy , przeznaczając te środki na zadania roczne dotyczące robót 

w w/w budynkach a brakującą kwotę w wysokości 15.200zł zabezpieczono  

z wydatków bieżących. Powyższe zmiany niezbędne są celem podpisania umów 

z wykonawcami”.  

Powyższe zmiany radni przyjęli wynikiem głosowania: 12 głosów za,  

1 wstrzymujący się. 
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Radni podjęli Uchwałę Nr XXIX/212/2018 w sprawie wprowadzenia zmian  

w budżecie gminy na 2018 rok łącznie z przyjętymi zmianami wynikiem 

głosowania: 12 głosów za, 1 wstrzymujący się. 

c/ 

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/174/2017 Rady Gminy Bliżyn  

z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego  

i leśnego odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że trzy Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały z uwzględnieniem zgłoszonego kandydata na 

inkasenta w osobie Wiesława Solarza natomiast Komisja Rewizyjna ze względu 

na brak w dniu posiedzenia jeszcze imiennego zgłoszenia uznała, że decyzję 

podejmie na sesji. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /13 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXIX/213/2018 

zmieniającą Uchwałę Nr XXII/174/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia  

26 czerwca 2017r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego  

i leśnego z uwzględnieniem kandydata Wiesława Solarza na inkasenta. 

d/ 

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn 

z dnia 25 sierpnia 2017r. 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 trzy Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały z uwzględnieniem zgłoszonego kandydata na 

inkasenta w osobie Wiesława Solarza natomiast Komisja Rewizyjna ze względu 

na brak w dniu posiedzenia jeszcze imiennego zgłoszenia uznała, że decyzję 

podejmie na sesji. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /13 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXIX/214/2018 

zmieniającą Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia  

25 sierpnia 2017r. 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  z uwzględnieniem kandydata Wiesława 

Solarza na inkasenta. 

e/ 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej odczytała Beata Ozan 

– Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 
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Radni jednogłośnie /13 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXIX/215/2018  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

f/  

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Skarżysku-

Kamiennej na uchwałę Rady Gminy odczytała Barbara Stachera – Sekretarz 

Gminy. Omówiła również treść odpowiedzi na skargę. Wyjaśniła, że wszystko 

właściwie zawarte jest w uzasadnieniu do uchwały. Uznajemy, że skarga 

Prokuratora nie jest zasadna w sytuacji gdy art.15 ust.1 i 2 ustawy wskazuje, że 

zarówno przyłącze kanalizacyjne jak i wodociągowe są kosztem inwestora czyli 

osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Problemem 

pozostawała definicja przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego ale  

22 czerwca 2017r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów zdefiniował te 

pojęcia. Zatem skarga Prokuratora powinna zostać oddalona. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /13 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXIX/216/2018  

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na 

uchwałę Rady Gminy. 

g/  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz 

komisji stałych na 2018 rok odczytał Jacek Krzepkowski – 

Wiceprzewodniczący Rady. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /13 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXIX/217/2018  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz komisji 

stałych na 2018 rok. 

Ad. 9 

Wniosek o ustanowienie w Statucie Gminy Bliżyn obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej odczytała Anna Kowalik – obsługa Rady. 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku odczytał Szymon Mastalerz – 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady poinformował, że pozostałe Komisje Rady poparły 

stanowisko Komisji Rewizyjnej. 

W związku z nieobecnością inicjatorów złożonego wniosku: Pana Mieczysława 

Bąka i Pana Gabriela Paduszyńskiego Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy 

chcą zabrać głos. 

Nie było chętnych do dyskusji. 
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Radni podjęli Uchwałę Nr XXIX/218/2018 w sprawie rozpatrzenia wniosku 

zgodnie z propozycją Komisji Rewizyjnej o jego nieuwzględnieniu wynikiem 

głosowania: 11 głosów za, 2 wstrzymujące się. 

Ad. 10 

Sprawozdania z działalności Komisji kolejno przedstawili: 

1/ Halina Fidor – Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych, 

2/ Wiesław Gregiel – Komisji Rewizyjnej, 

3/ Aleksandra Milanowska – Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju 

Gospodarczego i Gospodarki Gminy, 

4/ Szymon Mastalerz – Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska. 

Radni jednogłośnie /13 głosów za/ przyjęli przedstawione sprawozdania, które 

stanowią załączniki do protokołu. 

Ad. 11 

Informacje, komunikaty i oświadczenia: brak. 

Ad. 12 

Obrady sesji trwały od godz.904 do godz.1204. 

Dwudziestą dziewiątą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Tadeusz Łyjak – 

Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za udział. 

 

Protokolant 

 

Anna Kowalik 

 

 


