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P r o t o k ó ł   Nr XXX/2018 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 27 marca 2018r.  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie. 

W obradach sesji uczestniczyli: 

1/ Marzena Okła-Drewnowicz – Poseł na Sejm RP 

2/ Jerzy Pyrek – Pełnomocnik Marszałka Województwa Świętokrzyskiego  

     ds. Seniorów 

3/ Jerzy Żmijewski – Starosta Powiatu Skarżyskiego 

4/ Anna Leżańska – Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego 

5/ Mieczysław Bąk – Radny Powiatu Skarżyskiego 

6/ Marek Czyż – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej 

7/ Marcin Machowski – Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej 

8/ Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

9/ Barbara Stachera – Sekretarz Gminy Bliżyn 

10/ Beata Ozan – Skarbnik Gminy Bliżyn 

11/ Zdzisław Kuźdub – inspektor ds. p.poż w Urzędzie Gminy Bliżyn 

12/ Sławomir Długosz – Radca Prawny UG 

13/ Anna Kowalik – obsługa Rady 

14/ Halina Relidzyńska – Klub Seniora Bliżyn 

15/ Wacław Pejas – Klub Seniora Mroczków 

16/ Józef Nowak – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Bliżynie 

17/ Grzegorz Jędrzejczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bliżynie 

18/ Sylwester Koziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie 

19/ Mirosław Owczarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrowążku 

20/ Bożena Święs – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sorbinie 

21/ Monika Łukomska – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

      w Bliżynie 

22/ Jacenty Kita – Informator Samorządowy 

23/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności  

24/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Zatwierdzony porządek obrad sesji: 

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

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX 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 działalności straży pożarnej za 2017 rok: 

 a/ wystąpienie Wójta Gminy, 

 b/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych, 

 c/ dyskusja, 

 d/ przyjęcie informacji. 
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7. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie  

     za 2017 rok: 

 a/ wystąpienie Kierownika GOPS w Bliżynie, 

 b/ wystąpienie Wójta Gminy, 

 c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych, 

 d/ dyskusja, 

 e/ przyjęcie informacji. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

    a/ określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz 

         wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

         w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

         oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, 

         prowadzonych przez Gminę Bliżyn, w czasie przekraczającym ten wymiar, 

     b/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

         nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn, 

     c/ zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od tygodniowego 

         obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, 

         opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, 

     d/ ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt   

         w schronisku dla osób bezdomnych, 

     e/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  

         2018-2035, 

     f/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, 

     g/ emisji obligacji, 

     h/ udzielenia pomocy finansowej, 

     i/ inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, 

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

        25  sierpnia2017r. 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, 

     k/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

         bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2018 roku, 

     l/ uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

         zasobem Gminy Bliżyn na lata 2018 – 2023 oraz zasad wynajmowania 

         lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”, 

     ł/ utworzenia Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu, 

    m/ przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Wójta Gminy 

        Bliżyn dla wybitnie uzdolnionych sportowców, 

    n/ podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

        oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 

    o/ podziału gminy Bliżyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

        granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
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    p/ zmiany Uchwały Nr XXIV/203/05 Rady Gminy w Bliżynie z dnia  

         24 czerwca 2005r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania 

         nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz ustalenia minimalnych 

         stawek czynszu. 

9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 

     pozarządowymi za rok 2017. 

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

     poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

     przez Gminę Bliżyn za rok 2017. 

11. Informacje, komunikaty i oświadczenia. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przebieg obrad sesji: 

Ad. 1 

Trzydziestą 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 15 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 sesji 

projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/203/05 Rady Gminy  

w Bliżynie z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie zasad wydzierżawiania  

i wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz ustalenia 

minimalnych stawek czynszu.   

Zaproponował aby projekt tej uchwały rozpatrzyć w punkcie 8 jako podpunkt p/. 

Inne uwag ani wniosków nie zgłoszono do odczytanego porządku obrad. 

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

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/203/05 Rady Gminy w Bliżynie  

z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania 

nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz ustalenia minimalnych stawek 

czynszu radni opowiedzieli się jednogłośnie /15 głosów za/. 

Takim samym wynikiem głosowania /15 głosów za/ radni przyjęli porządek obrad 

sesji łącznie z przyjętą zmianą do porządku. 

Ad. 2 
W związku z nie zgłoszeniem uwag do protokołu z XXIX sesji Rady 

Przewodniczący wniósł o jego przyjęcie. 

Radni jednogłośnie /15 głosów za/ przyjęli protokół z obrad XXIX sesji Rady, 

która odbyła się w dniu 5 lutego 2018r.  

Ad. 3 

Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn przedstawił informację o swojej pracy 

między sesjami oraz o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji /informacje 

w załączeniu/. 
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Odnośnie realizacji uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Skarżysku-

Kamiennej na uchwałę Rady Gminy Pani Sekretarz poinformowała, że sąd 

podzielił stanowisko Rady i oddalił skargę Prokuratora. 

Ad. 4 

Wystąpienia zaproszonych gości: 

Jerzy Żmijewski – Starosta Powiatu Skarżyskiego poinformował, że w dniu 

wczorajszym odbyło się spotkanie w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim na 

którym poinformowano, że Wojewoda otrzymała dodatkowo 25 mln zł na 

przebudowę powiatowej struktury drogowej. Każda gmina może złożyć jeden 

wniosek natomiast powiat dwa wnioski. Gdyby gmina wyraziła zgodę na 

partycypowanie w kosztach to istnieje możliwość złożenia wniosku na 

przebudowę drogi powiatowej Nr 441T w Mroczkowie, której wartość 

kosztorysowa wynosi 1.377.097zł. Droga ta o długości 836m biegnie od torów 

kolejowych do krzyżówki  z drogą Mroczków-Kapturów. W ramach tej inwestycji 

planuje się metrowy chodnik, 5 metrową jezdnię, zjazdy na posesje  

o szerokości 4 m z kostki brukowej, pobocze 0,75m z kruszywa. Przy uzyskaniu 

nawet najmniejszej punktacji dofinansowanie stanowiłoby 60% więc powiat  

i gmina przy założeniu wartości inwestycji 1,5 mln zł musiałaby zabezpieczyć po 

300tys.zł natomiast przy dofinansowaniu 80%  środki powiatu i gminy 

wynosiłyby po 150tys.zł. Wniosek należy złożyć do 15 kwietnia. Mimo 

możliwości złożenia 6 wniosków na inne drogi powiatowe Anna Leżańska 

przekonała Starostę do złożenia tego wniosku i uważa, że jest to dobry kierunek 

bo gmina Bliżyn jest zawsze otwarta na propozycje. Biorąc choćby pod uwagę 

porządek dzisiejszej sesji gdzie jest uchwała o dofinansowaniu budowy 

chodników w Sorbinie i w Odrowążku. Może są to symboliczne złotówki ale są. 

Duże zaangażowanie odnośnie dróg także wykazuje radny powiatowy 

Mieczysław Bąk, radni na sesjach a w przypadku drogi w Mroczkowie także 

radna gminy Monika Gruszczyńska.  Co do budowy chodników jeszcze nie 

wiadomo bo trudno będzie znaleźć środki finansowe na ten cel ale może rozwiąże 

ten temat podjęta sprzedaż mienia i środki na te zadania się znajdą.  Tym bardziej, 

że zdarzają się niespodzianki a ostatnią była informacja o zmniejszeniu subwencji 

oświatowej o 1.150tys.zł. Starosta złożył wszystkim najlepsze życzenia 

świąteczne. 

Marzena Okła-Drewnowicz stwierdziła na wstępie, że nie ukrywa iż jej 

obecność na sesji związana jest z seniorami. Dodała, że ważne są twarde projekty 

np. na drogi ale wszystko nie miałoby sensu gdyby gmina nie dostrzegała 

drugiego człowieka. W województwie świętokrzyskim na 102 gminy będzie to 

dwunasta rada seniorów, w tym druga w powiecie skarżyskim. Rada Seniorów to 

nie tylko ciało opiniodawcze ale  będzie bardzo pomocna dla rady gminy by 

pokazywać kierunki rozwoju gminy. Po zmianie ustawy o samorządzie gminnym 

w 2014r. dot. tworzenia takich rad powstają one w kraju jak przysłowiowe 

„grzyby po deszczu”. Problemem tych rad jest brak środków,  nie mają one 
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żadnego wsparcia finansowego. Tak naprawdę gmina nie może przeznaczyć 

pieniędzy na ich działalność nawet nie można rozliczyć delegacji dla tych osób.  

Pani Poseł obiecała składać projekty w celu rozwiązania tych problemów, 

szczególnie dotyczących wsparcia finansowego. Jeżeli rada gminy utworzy 

gminną radę seniorów Pani Poseł zaprosiła ich przedstawicieli na wspólny wyjazd 

do centrum integracji seniorów w Poznaniu. Tam są najlepsze wzorce dlatego 

będzie można podpatrzeć, uczyć się od najlepszych jak aktywnie powinna działać 

taka rada. Kończąc swoje wystąpienie przekazała również życzenia świąteczne. 

Anna Leżańska w nawiązaniu do wypowiedzi Pani Poseł poinformowała, że 

mieszkańcy zwrócili się do powiatu o utworzenie rady seniorów. Odbyło się w tej 

sprawie pierwsze spotkanie i będą wystąpienia do gmin. Wszystko jest na dobrej 

drodze i może uda się zjednoczyć powiat i wspomóc seniorów. Odnosząc się 

natomiast do projektu przebudowy drogi i budowy chodnika w Mroczkowie 

stwierdziła, że projekt ten dobrze się wpisuje we wszystkie kryteria naboru. 

Podstawą jest spójność i komplementarność: żeby budować drogi muszą być inne 

realizowane projekty a takie miały tam miejsce. Przykładem są boiska czy też 

obecnie prowadzona termomodernizacja dlatego to jest podstawa żeby wniosek 

został przyjęty. Do 16 kwietnia jest nabór wniosków, do 15 maja  lista musi być 

złożona do Ministra, do 31 maja Minister musi zaopiniować wniosek i w czerwcu 

wraca ostateczna lista rankingowa. Dofinansowanie jest liczone od przychodu na  

1 mieszkańca a w związku z tym, że w województwie świętokrzyskim jest to nie 

wysoka kwota dlatego jest duża szansa uzyskania 80% dofinansowania na tą 

inwestycję. Ponadto przypomniała, że 10 i pół roku temu odbywała się sesja tak 

jak obecnie w Zameczku na której zapadły decyzje kluczowe dotyczące wykupu 

gruntu pod zalew w Bliżynie. Nie ma z nami ówczesnego Wójta Tomasza Rokity, 

który był inicjatorem budowy tej inwestycji ale zadanie udało się wykonać. 

Złożyła również życzenia świąteczne. 

Mieczysław Bąk stwierdził, że ten tydzień dobrze się zaczął bo w dniu 

wczorajszym dzięki doskonałej wiedzy, znajomości tematu i pozyskaniu 

informacji o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie na przebudowę 

drogi wraz z budową chodnika w Mroczkowie Pani Monika Gruszczyńska 

spotkała się ze Starostą w tej sprawie. Istnieje możliwość dofinansowania 

inwestycji w 80% co jest ogromną szansą dla tego wniosku. W ubiegłym roku nie 

udało się bo nie było pozwolenia na budowę, a w tym roku już jest, więc istnieje 

duża szansa na realizację tej inwestycji. Kończąc radny złożył wszystkim 

najserdeczniejsze życzenia świąteczne.  

Halina Relidzyńska reprezentująca środowisko ludzi starszych wspólnie  

z obecnym Panem Pejasem jako przewodniczący opiekują się i sterują klubami 

seniora. I tak w Bliżynie klub seniora będzie obchodził 10-lecie istnienia,  

w Mroczkowie obchodził już 5-lecie natomiast w Sorbinie w roku bieżącym 

będzie obchodził również 5-lecie istnienia. Większość obecnych radnych bywa 

na spotkaniach klubów seniora. Bardzo dobrze układa się współpraca klubów  

z władzami świeckimi, kościelnymi, gminnymi i powiatowymi, z pracownikami 
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GOPS-u. Powstanie Gminnej Rady Seniora to swoisty eksperyment. Jakie 

korzyści przyniesie to dopiero się okaże. Podziękowała Wójtowi, 

Przewodniczącemu Rady, Radzie Gminy za pozytywne podejście do tematu  

i jeżeli rada zostanie wybrana to na pewno będzie się częściej spotykać   

z władzami samorządowymi. 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych: 

Jacek Krzepkowski z uwagi na to, że powstało nowe sołectwo Pięty-Sołtyków 

pogratulował Pani Genowefie Supernat wyboru na sołtysa ale w szczególności 

podziękował Pani Danucie Domagale za pracę jako sołtysa w Piętach  

i Sołtykowie. Przekazał jej upominek książkowy wraz z dedykacją. 

Monika Gruszczyńska podziękowała Panu Staroście, Pani Annie Leżańskiej, 

Panu Markowi Czyżowi że poświęcili jej czas i obiecali że będą się  starali złożyć 

wniosek na przebudowę drogi wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej 

w Mroczkowie. Przeprosiła, że tak znienacka zadziałała, ale informację o takiej 

możliwości usłyszała przypadkowo w telewizji stąd jej poniedziałkowa wizyta  

u Starosty. Na pewno trzeba będzie spełnić szereg kryteriów ale jest szansa 

pozyskania środków. Przy tej drodze zlokalizowany jest zabytek sakralny, droga 

prowadzi do terenu przemysłowego, jest szkoła, strażnica OSP, dwa kościoły, 

biblioteka, niepubliczne przedszkole, kompleksy boisk sportowych, kilka 

sklepów. Radna uważa, że droga ta doskonale wpisuje się w ten program. Radna 

zwróciła się do kolegów radnych gminy aby wsparli tą inwestycję kiedy zajdzie 

potrzeba zabezpieczenia wkładu własnego. 

Halina Fidor 

Prośba o przygotowanie pod kątem dokumentacji i  pozwolenia przebudowy drogi 

Bliżyn-Sorbin-Odrowążek /tak jak przygotowano przebudowę drogi  

w Mroczkowie/.   Już 10 lat temu obiecywano wykonanie drogi w Sorbinie łącznie 

z chodnikami, rowami i zjazdami i do tej pory nic w tej sprawie nie zrobiono. 

A przy tej drodze nie ma nawet chodnika, nie udrożniono rowów a znajduje się 

również szkoła, boiska, jest kościół, są sklepy. 

Krzysztof Jurek 

1/ Naprawa studzienki odpływowej znajdującej się na zakręcie ul. Piaskowej 

naprzeciwko kortów tenisowych. 

2/ Naprawa bariery energochłonnej przy drodze krajowej Nr 42 /urwane przęsło 

koło Poczty w Bliżynie/. 

3/ Prośba o jak najwcześniejsze rozpoczęcie prac na placu zabaw przy blokach  

w Bliżynie. 

Ponadto radny podziękował za zabezpieczenie w projekcie zmian do budżetu 

środków na wykonanie dokumentacji na budowę ul. 1 Maja w Bliżynie. 

Jacek Krzepkowski 

Prośba o naprawę drogi w Płaczkowie Piechotnym. 
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Monika Sokołowska 

Zwróciła się z pytaniem do Zarządu Dróg Powiatowych: kiedy zostaną rozpoczęte 

prace remontowe /dylatacja/ na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej  

nr 0444T w miejscowości Wołów? Zgodnie z odpowiedzią na interpelację radnej 

w piśmie z dnia 31.10.2017r. środki na ten cel miały być zabezpieczone  

w budżecie na 2018 rok. Nadmieniła, że wykonanie remontu jest niezbędne gdyż 

jest to jedyna droga i most stanowiący dojazd dla mieszkańców Wołowa. Bardzo 

prosi o wycięcie zakrzaczeń znajdujących się wzdłuż tej drogi na całym jej 

odcinku czyli do Starego Gostkowa oraz o pilny remont nawierzchni drogi – od 

zakończenia asfaltu przy posesji Wołów 27 – do końca czyli do ostatnich 

zabudowań. Droga ta jest w tragicznym stanie i wymaga pilnego remontu gdyż 

jest jedyną drogą dojazdu dla mieszkańców Wołowa – tzw. Starego Gostkowa. 

Radna prosi o pozytywne rozpatrzenie i w miarę szybkie rozpoczęcie prac  

w miejscowości Wołów. 

Ponadto radna w imieniu mieszkańców Wołowa zwróciła się z prośbą o dojazd 

autobusów komunikacji miejskiej do parkingu na granicy z gminą Bliżyn /jeszcze 

teren Skarżyska/. 

W tym miejscu interpelację chciała złożyć Aleksandra Milanowska odnośnie 

okręgów wyborczych ale na prośbę Przewodniczącego Rady wyraziła zgodę na 

jej przedstawienie przy omawianiu projektu uchwały w tej sprawie. Niemniej 

jednak prosiła aby nie utrudniano radnym wykonywania mandatu. 

Szymon Mastalerz 

1/ Prośba o naprawę drogi w kierunku starego młyna gilowskiego. Zamieszkuje 

tam rodzina do której nie może dojechać pogotowie, listonosz, inkasent. Droga ta 

jest jedynie odśnieżana. 

2/ Ponowna prośba o zwrócenie uwagi kierowcy przewożącemu dzieci 

niepełnosprawne z terenu gminy, który jeździ nieostrożnie i zbyt szybko. 

Radosław Bułka 

1/ Radny poprze budowę drogi w Mroczkowie ponieważ można uzyskać duże 

dofinansowanie ale zwrócił się z prośbą o naprawę drogi Ubyszów-Majdów  

a w przyszłości jej budowę bo jest to jedyny ciąg komunikacyjny w przypadku 

zablokowania dróg dojazdowych do Skarżyska. 

2/ Prośba o zmianę standardów posypywania dróg w ramach ich zimowego 

utrzymania. 

Wyjaśnień na zapytania dotyczące spraw gminy udzielił Mariusz Walachnia – 

Wójt Gminy informując, że popiera złożenie wniosku na drogę w Mroczkowie 

bo ma ona szanse uzyskania dużej ilości punktów i wysokiego 80% 

dofinansowania. Ze swej strony obiecał również wspomóc w miarę możliwości tą 

inwestycję. Ale jednocześnie prosił by znalazły się w budżecie powiatu środki na 

budowę chodników w Odrowążku i w Sorbinie. Bo są to zadania przez 

mieszkańców bardzo oczekiwane. Odnosząc się do spraw skierowanych przez 

Krzysztofa Jurka to zostaną wykonane bo są to drobne rzeczy natomiast naprawa 

barierki zostanie ponowiona do obwodu drogowego. Remonty cząstkowe dróg 
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gminnych po zimie rozpoczną się po świętach a co do dróg tłuczniowych to musi 

odmarznąć grunt. W sprawie przedłużenia komunikacji miejskiej o której mówiła 

radna Monika Sokołowska to temat ten zostanie przekazany do MKS i władz 

miasta Skarżyska. 

Marek Czyż dodał, że cieszy się że jest szansa realizacji drogi w Mroczkowie, 

przy której będzie wybudowany także chodnik. Takie kompleksowe wykonanie 

inwestycji rozwiązuje często problem odwodnienia. Dodał, że wycinka 

zakrzaczeń rozpocznie się wiosną. Poprawa nawierzchni drogi powiatowej  

w Wołowie nastąpi gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne. Odnośnie 

przebudowy drogi Ubyszów-Majdów należy w pierwszej kolejności opracować 

dokumentację a w chwili obecnej może zostać przeprowadzony tylko jej remont. 

Aleksandra Milanowska prosiła jeszcze o naprawę ubytków w drodze Brzeście-

Zagórze. 

Marek Czyż odniósł się jeszcze do budowy chodników w Sorbinie  

i w Odrowążku. Należy ustalić które odcinki będą robione bo nie ma wszystkich 

zgód mieszkańców na realizację tych inwestycji. Są odcinki stanowiące grunty 

prywatne dlatego jest możliwa realizacja chodników z pominięciem tych części. 

Stąd też realizacja części chodników może się odbywać na zgłoszenie a części 

poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę co wiążę się z uzyskaniem decyzji 

lokalizacyjnej.  Zgody muszą wyrazić właściciele działek a część z nich nie ma 

uregulowanego stanu prawnego. 

Halina Fidor i Janusz Okła poinformowali, że wszystkie zgody zostały złożone 

do Starostwa. 

Stanisław Bernatek poruszył także temat dewastacji drogi powiatowej przez 

samochody wywożące drewno z lasu. 

Marek Czyż wyjaśnił, że temat ten był sygnalizowany i jeżeli nie będzie poprawy 

to powiat wystąpi do policji o nadzór a Anna Leżańska dodała, żeby do lasów 

państwowych przekazywać szybko te informacje, robić zdjęcia. Droga do Łazika 

była bardzo ładnie wykonana, uwałowana a obecnie jest rozjeżdżona i nadaje się 

do ponownego remontu. Biorąc pod uwagę budowę chodnika w Sorbinie to na 

odcinek planowany do wykonania są zgody, jedynie oczekuje się na przeniesienie 

słupów przez PGE. Natomiast w Odrowążku jest problem ze względu na nie 

uregulowaną własność bo są domniemani spadkobiercy bądź domniemani 

właściciele, którzy są samoistnymi posiadaczami. Dlatego w tym przypadku 

temat rozpocznie się od wystąpienia o decyzję lokalizacyjną. 

Starosta dodał, że dysponowanie prawem do gruntu musi mieć umocowanie 

prawne. Jeżeli ktoś jest spadkobiercą to musi mieć postanowienie sądowe  

o nabyciu spadku. Dlatego tylko stosowny akt prawny lub sądowy ma moc 

prawną i może zostać uwzględniony przez wydział budownictwa. 

Ad. 6 

Informację o działalności straży pożarnej za 2017 rok przedstawił Zdzisław 

Kuźdub /informacja w załączeniu/. Stwierdził on, że ostatni czas nie był 

korzystny dla gminy Bliżyn biorąc pod uwagę sytuację pożarową. Dużym 
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problemem pozostaje wypalanie traw. Wzrosła liczba pożarów w budynkach 

mieszkalnych. Wykonano wiele remontów w strażnicach, które nadal w roku 

bieżącym będą kontynuowane. Podziękował komendantowi wojewódzkiemu, 

powiatowemu, wójtowi i radzie gminy za dotacje, wsparcie finansowe a także 

zrozumienie potrzeb strażaków i za wspieranie ich działalności. 

Marcin Machowski – Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kam. 

stwierdził, że sprawy pożarowe w gminie Bliżyn są poważnie traktowane. 

Podziękował za zrozumienie wagi spraw p.pożarowych. W gminie Bliżyn jest 

bardzo dobrze zorganizowana sieć ochotniczych jednostek straży pożarnej. Dwie 

jednostki: Bliżyn i Sorbin są włączone do krajowego systemu ale i te nie włączone 

działają również bardzo dobrze. Bardzo krótki jest czas oczekiwania na 

pojawienie się jednostki straży na miejscu zdarzenia bo jest to 15 minut od 

zgłoszenia. Niepokoi coraz większa liczba pożarów budynków mieszkalnych.  

Cieszą również planowane remonty w jednostkach OSP. W Bliżynie oprócz 

termomodernizacji zostanie przeprowadzony remont części operacyjnej 

strażnicy. Kończąc przekazał życzenia świąteczne. 

Wójt odniósł się do remontów strażnic i stwierdził, że jeszcze nigdy nie udało się 

tak wiele zrobić. Poinformował, że będzie również podpisana umowa na zakup 

sprzętu ratowniczego dla naszych jednostek OSP o wartości ponad 30tys.zł przy 

wkładzie własnym gminy tylko 315zł. Podał również komunikat, że na 

zaproszenie Poseł Marzeny Okły-Drewnowicz w dniu 9 maja odbędzie się wyjazd 

radnych i sołtysów do Sejmu. 

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych  

przedstawiła Halina Fidor – Przewodnicząca Komisji. Komisja dokonała analizy 

informacji o działalności straży pożarnej za 2017 rok z realizacji zadań ochrony 

przeciwpożarowej oraz dotyczącej działalności gospodarczej i finansowej OSP na 

terenie Gminy Bliżyn. W porównaniu z ubiegłymi latami nastąpił znaczny wzrost 

ogólnej liczby pożarów i ilości miejscowych zagrożeń. Niepokojąco wzrosła ilość 

pożarów w budynkach mieszkalnych. Odnotowano również 3 pożary środków 

transportu. Na uwagę zasługuje fakt, że działalność statutowa jest realizowana na 

wysokim poziomie. Zauważa się stałą obecność druhów i pocztów sztandarowych 

podczas gminnych uroczystości państwowych, religijnych i innych spotkań. 

Systematycznie dokonywane są remonty strażnic, co przyczynia się do poprawy 

ich wizerunku. Istotnym czynnikiem jest udział środków funduszu sołeckiego co 

znacząco przyczynia się do dalszej poprawy stanu technicznego strażnic. Dzięki 

trwającej termomodernizacji obiektu OSP w Bliżynie ulegną znacznej poprawie 

warunki lokalowe i wygląd zewnętrzny strażnicy. Nastąpiła również dalsza 

poprawa wyposażenia jednostek OSP w sprzęt pożarniczy i specjalistyczny. W 

dalszym ciągu strażacy OSP podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w wielu 

kursach i szkoleniach. Należy podkreślić osiągnięcia naszych drużyn 

pożarniczych z Mroczkowa, Sorbina i Wołowa w Powiatowych Zawodach 

Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Powiatowych 

Zawodach Sportowo-Pożarniczych Seniorów OSP. 
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Komisja pozytywnie oceniła działalność straży pożarnej za 2017 rok /4 głosy za/.  

Dyskusja 

Ewa Kotowicz poruszyła temat podpaleń stwierdzając, że następują one często  

w tym samym czasie w kilku miejscach. Zapytała, czy do takich zdarzeń wzywa 

się policję i czy są przypadki udowodnienia i wykrycia sprawcy podpaleń. 

Zdzisław Kuźdub wyjaśnił, że w okresie wiosennym ten proceder ma często 

miejsce bo występują podpalenia traw. Często prywatnie jeździ swoim 

samochodem ale nigdy nie udało mu się złapać nikogo na gorącym uczynku. Ze 

względu na dużą ilość podpaleń w stosunku do ogólnej liczby pożarów to 

rozpoczęcie takich postępowań przez policję kończyłoby się ich umorzeniem. 

Radni jednogłośnie /15 głosów za/ przyjęli informację o działalności straży 

pożarnej za 2017 rok. 

Ad. 7 

Informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie za 

2017 rok przedstawiła Monika Łukomska – pracownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bliżynie /informacja w załączeniu/. 

Wójt podkreślił jedynie, że ciągle w GOPS-ie przybywa nowych zadań i do 

realizacji pozostaje ponad 10 milionowy budżet. 

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych  

przedstawiła Halina Fidor – Przewodnicząca Komisji. Komisja dokonała analizy 

informacji o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017r. przy 

udziale Kierownika GOPS Pani Zofii Nowak-Walachni. GOPS prowadzi różne 

formy działalności z zakresu opieki społecznej. Na uwagę zasługuje dobra 

współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie,  

z pedagogami szkolnymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 

koordynatorem pieczy zastępczej, kuratorem sądowym, policją, służbą zdrowia, 

pracownikami urzędu gminy i innymi specjalistami w zależności od potrzeb. 

Zgodnie z ustawą od 2016r. dokonuje się wypłat świadczeń z programu 500+.  Na 

szczególną uwagę zasługuje również zaangażowanie PKPS-u przy wydawaniu 

żywności dla mieszkańców naszej gminy. W dalszym ciągu pracownicy socjalni 

koordynują działalność Klubów Seniora w Bliżynie, Mroczkowie i w Sorbinie. 

Komisja utrzymuje swoje stanowisko dotyczące potrzeby poprawy warunków 

lokalowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie poprzez 

wygospodarowanie pomieszczenia na przyjmowanie interesantów, szczególnie 

tych z którymi należy przeprowadzić rozmowę i zebrać dane. Szczególnie 

problem ten pojawi się przy zaostrzeniu przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych. 

Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności GOPS w Bliżynie za 

2017r. /4 głosy za/. 

Dyskusja  

Jarosław Bednarz nawiązał do realizacji programu 500+, o którym przed jego 

wejściem w życie włodarze powiatu na jednej z sesji wypowiadali się, że nie ma 

pieniędzy na te cele i że po wejściu tego programu wszystko upadnie a jednak te 
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przewidywania nie spełniły się bo program przez 2 lata bardzo dobrze funkcjonuje 

i stanowi dużą pomoc dla wielu rodzin. 

Radni jednogłośnie /15 głosów za/ przyjęli informację o działalności Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie za 2017 rok. 

 

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektów uchwał Przewodniczący Rady 

zaproponował odstąpienie od odczytywania uzasadnień i załączników do 

projektów uchwał na co radni jednogłośnie /15 głosów za/ wyrazili zgodę. 

Ad. 8   

a/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, 

wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, 

prowadzonych przez Gminę Bliżyn, w czasie przekraczającym ten wymiar 

odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /15 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXX/219/2018 

w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki 

oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych 

przez Gminę Bliżyn, w czasie przekraczającym ten wymiar. 

b/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Bliżyn odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /15 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXX/220/2018  

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn. 

c/ 

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 
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Radni jednogłośnie /15 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXX/221/2018  

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze. 

d/ 

Projekt uchwały w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt  w schronisku dla osób bezdomnych odczytała Barbara 

Stachera – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /15 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXX/222/2018  

w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt   

w schronisku dla osób bezdomnych. 

e/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

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

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni podjęli Uchwałę Nr XXX/223/2018 w sprawie wprowadzenia zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2035 wynikiem 

głosowania: 13 głosów za, 2 wstrzymujące się. 

f/ 

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

odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. Zwróciła się do radnych  

o poprawienie błędnie wpisanej w uzasadnieniu kwoty 500zł na 5000zł 

przeznaczonej na program stypendialny dla uzdolnionych sportowców z terenu 

gminy. W załączniku Nr 2 kwota została prawidłowo zapisana. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja  

Jarosław Bednarz stwierdził, że w tym projekcie uchwały zwiększa się środki 

po 20tys.zł na budowę chodników w Sorbinie i w Odrowążku. Z dzisiejszego 

wystąpienia przedstawicieli powiatu wynika, że te chodniki nie będą realizowane 

a na pewno nie ma ich na dzień dzisiejszy w budżecie powiatu. Gmina natomiast 

zwiększa jeszcze dotację na te cele pomimo, że już zabezpieczono po 30tys.zł  

w budżecie gminy na każdy z tych chodników. Ponadto priorytetem będzie 

budowa drogi w Mroczkowie i zabezpieczenie środków na to zadanie. Dlatego 

radny złożył wniosek aby proponowane  dodatkowe 40tys.zł na budowę 

chodników przesunąć na rozpoczętą realizację oświetlenia ulicznego  

w Kucębowie Odcinku. Radny od dłuższego czasu prosi o środki na dokończenie 
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oświetlenia w Kucębowie i ich nie otrzymuje a daje się środki na zadanie powiatu, 

którego nie ma jeszcze w budżecie. Także do realizacji pozostaje wniosek  

z Mroczkowa więc zachodzi obawa realizacji chodników na terenie gminy. 

Halina Fidor uważa, że na podstawie przekazanych informacji nie można 

wywnioskować jednoznacznie że tych chodników nie będzie. W przypadku 

Sorbina ma być realizowany chodnik od zakrętu koło szkoły do drogi na 

cmentarz. 

Wójt wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zadań w budżecie powiatu 

ani przebudowy drogi w Mroczkowie ani budowy chodników. Odnośnie 

przebudowy drogi w Mroczkowie odbędzie się dopiero nabór wniosków ale 

należy zrobić wszystko by ze strony gminy dofinansować tą inwestycję bo taka 

szansa może się już nie pojawić.  Natomiast odnośnie budowy chodników mamy 

zapewnienie ze strony powiatu że nastąpi sprzedaż mienia i środki z tego tytułu 

zostaną przeznaczone na te zadania. Wójt nie widzi zagrożenia realizacji tych 

inwestycji. Wójt również popiera przebudowę drogi w Mroczkowie i należy 

dopilnować tego co można pozyskać z powiatu. 

Mimo udzielonych wyjaśnień radny Jarosław Bednarz podtrzymał złożony 

wniosek. Uważa, że budowa drogi w Mroczkowie nie znajduje się w budżecie 

powiatu ponieważ temat wystąpił dopiero teraz. Natomiast nasza Rada 

zabezpieczyła w budżecie gminy na budowę chodników w Odrowążku  

i w Sorbinie po 30 tys.zł i to zostaje. Radny natomiast proponuje, aby dodatkowe 

środki zaproponowane na te cele w zmianach do budżetu w wysokości 40 tys.zł 

przesunąć na kontynuację oświetlenia ulicznego  w Kucębowie Odcinku. 

Radni nie przyjęli powyższego wniosku /1 głos za, 11 przeciwko, 3 wstrzymujące 

się/. 

Radni jednogłośnie /15 głosów za/ opowiedzieli się za poprawieniem na  

stronie 2 uzasadnienia do uchwały, szósty wiersz od dołu kwoty 500zł na 5000zł 

– chodzi o środki na program stypendialny dla uzdolnionych sportowców z terenu 

gminy. W załączniku Nr 2 kwota została prawidłowo zapisana. 

Radni podjęli Uchwałę Nr XXX/224/2018 w sprawie wprowadzenia zmian  

w budżecie gminy na 2018 rok łącznie z przyjętą poprawką w uzasadnieniu 

wynikiem głosowania: 12 głosów za, 1 przeciwko, 2 wstrzymujące się. 

g/ 

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji odczytała Beata Ozan – Skarbnik 

Gminy. W trakcie odczytywania projektu uchwały Pani Skarbnik poprosiła  

o poprawienie numeracji punktów w § 4 ust.1 uchwały - powinno być 1, 2, 3 i 4 

zamiast 11, 12, 13, 14.  

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /15 głosów za/ opowiedzieli się za poprawieniem numeracji 

punktów w § 4 ust.1 uchwały - powinno być 1, 2, 3 i 4 zamiast 11, 12, 13, 14.  
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Radni podjęli Uchwałę Nr XXX/225/2018 w sprawie emisji obligacji łącznie  

z przyjętą poprawką wynikiem głosowania: 14 głosów za, 1 wstrzymujący się. 

Obrady sesji opuścił radny Jarosław Bednarz. 

h/ 

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. 

Radni podjęli Uchwałę Nr XXX/226/2018 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej wynikiem głosowania: 12 głosów za, 2 wstrzymujące się. 

i/ 

Projekt uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. W trakcie odczytywania projektu 

uchwały Pani Skarbnik prosiła o wykreślenie w podstawie prawnej słowa „się”. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXX/227/2018  

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

j/ 

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 wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /14 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXX/228/2018 

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. 

k/ 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn 

w 2018 roku odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 
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Radni jednogłośnie /13 głosów za – nieobecny przy głosowaniu tylko nad tą 

uchwałą radny Wiesław Gregiel/ podjęli Uchwałę Nr XXX/229/2018 w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2018 roku. 

Z przyczyn usprawiedliwionych obrady sesji opuścił radny Tomasz Durlik. 

l/ 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bliżyn na lata 2018 – 

2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy” odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. Złożyły jedynie wniosek do Wójta aby mieszkanie 

wolne po ośrodku zdrowia w blokach w Sołtykowie nie sprzedawać a zatrzymać 

na majątku gminy jako mieszkanie socjalne. Komisje uważają, że w razie 

wystąpienia sytuacji kryzysowej takie zaplecze powinno istnieć. Komisja 

Budżetowa uważa za konieczne doprecyzowanie tego wniosku aby mieszkanie to 

przyznawane było tylko w sytuacjach doraźnej pomocy.  

Dyskusja 

Radosław Bułka stwierdził, że nie podobają mu się przepisy pozwalające 

wynajmować lokale na czas nieoznaczony. Radny uzasadnił to tym, że 

przykładem jest zawarta na długi okres umowa najmu lokalu w budynku po byłej 

szkole w Ubyszowie której przez lata nie dało się zmienić. Mieszkańcy Ubyszowa 

chcieliby np. zorganizować tam świetlicę ale nie można bo wiąże niekorzystnie 

podpisana kilkuletnia umowa. Nie można było ani rozwiązać tej umowy ani nie 

dochodziło do sprzedaży budynku bo wynajmujący nie byli zainteresowani 

zakupem tylko oczekiwali na kolejne obniżki. Dlatego, żeby sytuacje się nie 

powtarzały, złożył wniosek aby wynajem nie odbywał się na czas nieoznaczony 

a na przykład żeby umowy były zawierane na okres kadencji. Zapisy te zawarte 

są w § 14 choć nie do końca bo dotyczą mieszkań a radnemu chodzi bardziej  

o lokale użytkowe. 

Wójt wyjaśnił, że odnośnie lokalu użytkowego w Ubyszowie w dniu 

wczorajszym odbyło się spotkanie z wynajmującymi. W najbliższym czasie ukaże 

się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zostanie ogłoszony 

przetarg. Umowa została przedłużona na kolejne 6 miesięcy. Jednakże nie ma 

perspektyw by osoby te kupiły nieruchomość. Nie stać ich na nakłady które 

według kosztorysu wynosiły 500tys.zł. Dlatego Wójt zaproponował  

w najbliższym czasie wspólne spotkanie radnych z wynajmującymi by podjąć 

decyzję odnośnie dalszych losów tego obiektu. Budynek ten w dużej mierze 

wybudowany został przez mieszkańców i oczekują oni by środki ze sprzedaży 

przeznaczyć dla sołectwa Ubyszów. Jednakże widoków na sprzedaż nie ma stąd 

może wspólne spotkanie nasunie propozycję rozwiązania tego tematu. 
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Barbara Stachera uważa, że zapisy dotyczące umów na czas nieoznaczony 

powinny pozostać. Także za tym przemawia rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody 

świętokrzyskiego dlatego wniosek radnego może być niezasadny.   

Wójt dodał, że lokali mieszkalnych  mamy 5 bądź 6 w Sołtykowie. Zawarte są 

tam umowy na czas nieoznaczony.  Jedynie mieszkanie po ośrodku zdrowia 

zgodnie z wnioskiem komisji nie podlegałoby sprzedaży i wynajęciu na czas 

nieoznaczony a służyło w razie doraźnej pomocy i przypadków losowych. 

Zawarte zapisy w uchwale na czas nieoznaczony wynikają z ustawy i umowy 

takie obowiązują, kiedy gmina przejęła bloki i zawarła takie umowy. Budynek  

w Ubyszowie jest natomiast lokalem użytkowym i tam została zawarta umowa na 

okres 10-letni w drodze przetargu. Być może kwota wynajmu była zaniżona ale 

w tym czasie i na obecne warunki do przyjęcia.  Obecnie czynsz wynosi 2.500zł. 

Pozostaje jeszcze w tym budynku lokal mieszkalny na górze, który zajmuje była 

nauczycielka, emerytka. Płaci miesięczny czynsz w wysokości ok.70zł. Umowa 

nie została nadal rozwiązana i na pewno należy zająć się również tym 

mieszkaniem. Należy także się zastanowić  nad właściwym rozwiązaniem tematu 

ponieważ w przypadku opuszczenia lokalu przez wynajmujących pozostanie on 

pusty. W takiej sytuacji nie będzie żadnych dochodów z tytułu wynajmu  

a również może się okazać, że gminy nie będzie stać na remont obiektu. Dlatego 

wspólne spotkanie może doprowadzi do podjęcia właściwych decyzji odnośnie 

tego budynku. 

W celu doprecyzowania złożonego wniosku radny Radosław Bułka uważa, że 

w § 14 należy dookreślić czas nieoznaczony. 

Sekretarz wyjaśniła, że czas nieoznaczony to czas nieokreślony a taką umowę 

można zawsze wypowiedzieć oczywiście w zależności od okoliczności natomiast 

Wójt dodał, że trudniej jest wypowiedzieć umowę na czas określony.  

W wyniku udzielonych wyjaśnień radny Radosław Bułka wycofał złożony 

wniosek. 

Radni podjęli Uchwałę Nr XXX/230/2018 w sprawie uchwalenia 

„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Bliżyn na lata 2018 – 2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy” wynikiem głosowania: 12 głosów za, 

1 wstrzymujący się. 

ł/ 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów i nadania jej 

statutu odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja 

Jerzy Pyrek - Pełnomocnik Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ds. 

Seniorów stwierdził, że jest to trzynasta Rada Seniorów w Województwie 

Świętokrzyskim i ma nadzieję, że będzie to szczęśliwa trzynastka. Miał okazję 

spotkania z seniorami w Mroczkowie na którym właśnie rozmawiano  
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o powołaniu Gminnej Rady Seniorów. Należy zauważyć, że seniorzy stanowią 

dużą część społeczeństwa. Społeczeństwo się starzeje a z tym wiąże się 

zapewnienie godnych warunków życia i bytowania. Coraz więcej jest seniorów 

samodzielnych i samotnie zamieszkujących. Gmina musi wziąć ciężar 

rozwiązania tego problemu a jest to problem nie tylko społeczny ale też  

i ekonomiczny. Dlatego powstają różne koncepcje jak ten temat rozwiązać.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa seniorom istnieje możliwość posiadania 

przez nich specjalnych opasek, dzięki którym jest możliwość udzielenia im 

pomocy.  Oprócz gminnych rad seniorów powstała również Wojewódzka 

Społeczna Rada Seniorów. Rada Seniorów jest organem doradczym, 

konsultacyjnym, opiniującym projekty, sugerującym rozwiązania i taką 

działalność należy wspierać i wspomagać. Dlatego cieszy się, że wójt i rada 

podjęła ten temat. 

Wójt podkreślił, że nie można mówić o seniorach bez seniorów. Na terenie naszej 

gminy prężnie działają bardzo dobrze zorganizowane kluby seniorów, które 

myślą o swoich potrzebach. Być może ich działania uda się wesprzeć środkami  

z zewnątrz i oczekuje na ich głosy i pomysły.  

Radni jednogłośnie /13 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXX/231/2018  

w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu. 

m/ 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród  

i stypendiów Wójta Gminy Bliżyn dla wybitnie uzdolnionych sportowców 

odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. W trakcie odczytywania 

projektu uchwały Pani Sekretarz prosiła o poprawienie na początku podstawy 

prawnej błędnie wpisanego dwa razy zwrotu „na podstawie”. Ponadto prosiła  

o zastąpienie w § 5 ust.2 regulaminu  roku „2017” rokiem „2018”. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. Komisja ds. Infrastruktury Komunalnej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska wniosła, aby w § 2 regulaminu skreślić kropkę 

na  końcu zdania i dopisać wyrazy „oraz paraolimpijskich.” Komisja uzasadnia 

tym, żeby uwzględnić sportowców niepełnosprawnych, tym bardziej że jest taki 

zawodnik na terenie naszej gminy. Wniosek ten poparły pozostałe komisje. 

Ponadto wystąpił błąd w § 5 ust.2 regulaminu gdzie rok „2017” należy zastąpić 

rokiem „2018”. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania wniosku Komisji ds. 

Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska popartego przez 

pozostałe Komisje: za skreśleniem w § 2  regulaminu kropki na końcu zdania  

i dopisaniem wyrazów „oraz paraolimpijskich.” radni opowiedzieli się 

jednogłośnie /13 głosów za/. 

Za poprawieniem błędu w § 5 ust.2 regulaminu gdzie rok „2017” należy zastąpić 

rokiem „2018” radni opowiedzieli się jednogłośnie /13 głosów za/. 
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Radni jednogłośnie /13 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXX/232/2018  

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Wójta 

Gminy Bliżyn dla wybitnie uzdolnionych sportowców łącznie z przyjętymi 

zmianami. 

n/ 

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia 

ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. W trakcie 

odczytywania projektu uchwały prosiła o poprawienie w podstawie prawnej 

publikatora ustawy Kodeks Wyborczy na /Dz.U. z 2017r. poz.15 z późn.zm./ 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo Wójta z dnia 12.03.2018r. 

wyjaśniające procedurę przygotowania projektu uchwały.  

Poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały zgłoszony przez Wójta. Komisje zapoznały się również z pismem 

radnego Jacka Krzepkowskiego i sołtys Genowefy Supernat o podział okręgu  

Nr 12 Płaczków na dwa odrębne okręgi w związku z utworzeniem nowego 

sołectwa Pięty-Sołtyków. Projekt uchwały Wójta uwzględnia tą propozycję. 

Komisje zapoznały się także z protestem złożonym przez mieszkańców Zagórza 

o pozostawienie dotychczasowego okręgu wyborczego obejmującego sołectwa: 

Zagórze, Brzeście i Bugaj. Mieszkańcy Zagórza nie zgadzają się na przyłączenie 

ich sołectwa do sołectwa Ubyszów. Komisje zapoznały się z pismem Wójta 

wyjaśniającym procedurę przygotowania projektu uchwały.  

Komisje opiniując pozytywnie projekt uchwały zgłoszony przez Wójta 

uzasadniały to tym, że był on konsultowany z Komisarzem Wyborczym  

w Kielcach i pomimo że nie jest w pełni sprawiedliwy to jest jedynym możliwym 

podziałem który spełnia wymogi ustawowe i nie narusza wieloletniego podziału 

gminy na obwody głosowania. Tym samym z tych powodów Komisje nie 

uwzględniły protestu mieszkańców Zagórza. 

Dyskusja 

Aleksandra Milanowska w nawiązaniu do proponowanych nowych okręgów 

wyborczych w Gminie Bliżyn – 2018 rok – Mieszkańcy Sołectw Zagórza-

Brześcia wnoszą protest niesprawiedliwego, bardzo krzywdzącego odłączenia 

Zagórza od Brześcia i przyłączenia do Ubyszowa. Na miejsce Zagórza do 

Brześcia przyłącza się Wołów. Miejscowość Wołów dzieli szerokie pasmo drogi 

krajowej Nr 42 tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a także pas 

gruntów PKP. W przedstawionej propozycji okręgów zastosowano nie logiczne 

połączenia. Zaproponowane są okręgi posiadające bardzo małą ilość 

mieszkańców stanowiące samodzielne okręgi i mandat 1 radnego: 

Okręg Gilów – 379 mieszkańców – 1 radny = 0,69% normy 545 osób/1 radnego 

Okręg Gostków – 293 mieszkańców– 1 radny = 0,53% normy 545 osób/1 radnego 

Okręg Mroczków–572 mieszkańców–1 radny = 1,04% normy 545 osób/1 radnego 

Okręg Płaczków–401 mieszkańców – 1 radny = 0,73% normy 545 osób/1 radnego 

Okręg Pięty-Sołtyków – 353 mieszk.– 1 radny =0,64% normy 545 osób/1 radnego 
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Okręg Ubyszów–374 mieszkańców– 1 radny=0,64%-tu można dołączyć sołectwa 

Okręg Brzeście – 288 mieszkańców  1 radny =0,52%-tu można dołączyć sołectwa 

Poprzedni Okręg: Brzeście – 288 osób, Bugaj – 238 osób, Zagórze – 103 osoby – 

było razem 629 mieszkańców = 1 radny = 1,15% normy 

Proponowany Okręg: Brzeście – 288 osób, Bugaj – 238 osób, Wołów -240 osób 

= 766 osób - uwaga wzrost o 137 mieszkańców. 

Projekt Okręgów skierował Pan Wójt, po konsultacji z Komisarzem Wyborczym 

do Rady Gminy. 

Rada Gminy posiada 15 radnych. Radni nie skierowali żadnej innej propozycji. 

Zastanawiamy się z mieszkańcami jak bardzo merytorycznie Radni Rady Gminy 

są ubezwłasnowolnieni wobec propozycji Okręgów! Także manipulacji 

przepisami Ustaw Wyborczych. 

Wobec powyższego prosimy Pana Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy  

o przekazanie stanowiska protestujących mieszkańców wyższym władzom 

wojewódzkim, również Komisarzom Wyborczym w Kielcach i w Warszawie. 

Jednocześnie prosimy o przepisy Uchwały Wyborczej, która zakazuje łączenia 

jednomandatowych Sołectw 0,50% i możliwość łączenia w duże okręgi wielu 

sołectw. 

Na interpelacji jest również podpis Moniki Sokołowskiej z adnotacją: 

Popieram wniosek mieszkańców i radnej Aleksandry Milanowskiej gdyż nie 

zgadzam się z takim rozwiązaniem połączenia w/w sołectw.  

Ponadto Radna Aleksandra Milanowska stwierdziła, że wypowiedzi radnych 

uzasadniające  powstałe zmiany w okręgach utworzeniem nowego sołectwa Pięty-

Sołtyków są nie na miejscu. To mieszkańcy radnych wybierają, z podatków 

mieszkańców są opłacani i należy działać dla dobra wszystkich mieszkańców. 

Zdaniem radnej Drożdżów i Jastrzębia powinny być dołączone do Bliżyna a mówi 

się że nie ma gdzie dołączyć tych dwu miejscowości. Przedstawia się szereg 

rozwiązań i rada powinna podjąć takie działania, które nie będą kolidowały z wolą 

mieszkańców. 

Wójt stwierdził, że zgadza się z tym co w większości przedstawiła radna 

Aleksandra Milanowska. Prawdą jest, że mieszkańcy są pokrzywdzeni. Taka 

sytuacja dotyczyła Sorbina i Płaczkowa przy poprzednim tworzeniu okręgów 

wyborczych. Przepisy są tak skonstruowane że nie ma sensownego 

wytłumaczenia o przyłączeniu Zagórza do Ubyszowa. Jednakże uchwała nie jest 

wieczna bo wskaźnik 0,49 w przypadku Nowego Odrowążka zbliża się do normy 

0,5 a w Brześciu jest tylko więcej o 15 osób ponad normę. Wójt podkreślił, że nie 

może złożyć projektu niezgodnego z przepisami prawa bo Komisarz by to uchylił 

i w tej sytuacji dokonał sam podziału. Niestety jedna niesprawiedliwość przeszła 

w inną część gminy. Chcąc spełnić wymogi prawne nie ma innej możliwości 

podziału gminy na okręgi wyborcze. 

Aleksandra Milanowska zapytała, czy można dołączyć Drożdżów do Bliżyna  

a Wołów do Wojtyniowa. 
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Wójt wyjaśnił, że Drożdżowa nie można dołączyć do Bliżyna a Wołów do 

Wojtyniowa można ale w takiej sytuacji przy dołączeniu Drożdżowa i Jastrzębi 

przekroczony zostałby obowiązujący wskaźnik 1,5. 

Aleksandra Milanowska zapytała, gdzie można zatem wnioskować o zmianę 

przepisów prawnych. 

Wójt wyjaśnił, że należałoby skierować projekt obywatelski ustawy  z zebraniem 

100tys. podpisów. 

Za poprawieniem w podstawie prawnej publikatora ustawy Kodeks Wyborczy na 

/Dz.U. z 2017r. poz.15 z późn.zm./ radni opowiedzieli się jednogłośnie  

/13 głosów za/. 

Radni podjęli Uchwałę Nr XXX/233/2018 w sprawie podziału gminy Bliżyn 

na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym łącznie z przyjętą poprawką 

wynikiem głosowania: 10 głosów za, 2 przeciwko, 1 wstrzymujący się. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z podjęciem uchwały radni 

zaakceptowali argumentację Wójta w przekazanym piśmie a tym samym protest 

mieszkańców Zagórza nie został uwzględniony.  

Wójt dodał, że jeżeli mógłby coś w tej sprawie podpowiedzieć co do dalszej 

ścieżki prawnej to zebranie 15 podpisów mieszkańców i złożenie protestu do 

Komisarza Wyborczego. 

o/ 

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Bliżyn na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni podjęli Uchwałę Nr XXX/234/2018 w sprawie podziału gminy Bliżyn 

na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych wynikiem głosowania: 10 głosów za,  

3 wstrzymujące się. 

Z przyczyn usprawiedliwionych obrady sesji opuścił radny Janusz Okła.  

p/ 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/203/05 Rady Gminy  

w Bliżynie z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie zasad wydzierżawiania  

i wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz ustalenia 

minimalnych stawek czynszu odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /12 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXX/235/2018  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/203/05 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 

24 czerwca 2005r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania 
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nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz ustalenia minimalnych 

stawek czynszu.  

Ad. 9 

W związku z tym, że radni otrzymali sprawozdanie z realizacji rocznego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017 nie zachodziła 

potrzeba jego odczytywania.  

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały sprawozdanie. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni jednogłośnie /12 głosów za/ przyjęli sprawozdanie z realizacji rocznego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017. 

Ad. 10 

Przechodząc do punktu 9 porządku obrad to jest sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Bliżyn za rok 2017, które 

otrzymali wszyscy radni Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z Radnych 

chciałby zabrać głos w tej sprawie. 

W związku z tym, że nie było chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady 

przystąpił do głosowania nad sprawozdaniem. 

Radni jednogłośnie /12 głosów za/ przyjęli sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach prowadzonych przez gminę Bliżyn za rok 2017. 

Ad. 11 

Informacje, komunikaty i oświadczenia: 

Anna Kowalik odczytała pismo Posła na Sejm Jarosława Sachajko w sprawie 

podjęcia uchwały dotyczącej wstrzymania przekazywania składek dla izb 

rolniczych do czasu zmiany ustawy oraz propozycję odpowiedzi w tej sprawie. 

Radni jednogłośnie /12 głosów za/ zaakceptowali treść odczytanej odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych przez radnych do 30 kwietnia. 

Genowefa Supernat podziękowała za pozytywne rozpatrzenie prośby 

mieszkańców o utworzeniu okręgu wyborczego bo zawsze w Płaczkowie było 

dwóch radnych a nie jeden. 

Kończąc obrady sesji Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym 

najlepsze życzenia świąteczne. 

Ad. 12 

Obrady sesji trwały od godz.903 do godz.1340. 

Trzydziestą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Tadeusz Łyjak – 

Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za udział. 
 

Protokolant 

 

Anna Kowalik 


