P r o t o k ó ł Nr XXXIV/2018
z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 14 września 2018r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie.
W obradach sesji uczestniczyli:
1/ Anna Leżańska – Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego
2/ Mieczysław Bąk – Radny Powiatu Skarżyskiego
3/ Marek Czyż – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.
4/ Piotr Rokita – WKU Kielce
5/ Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn
6/ Barbara Stachera – Sekretarz Gminy Bliżyn
7/ Beata Ozan – Skarbnik Gminy Bliżyn
8/ Sławomir Długosz – Radca Prawny UG
9/ Anna Kowalik – obsługa Rady
10/ Janina Kołek – Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów
11/ Wacław Pejas – Wiceprzewodniczący Gminnej Rady Seniorów
12/ Katarzyna Trzebińska – 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/ Katarzyna Skarus – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie
18/ Jacenty Kita – Samorządowy Informator Gminy Bliżyn
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 XXXII i XXXIII 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 realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ wystąpienia Dyrektorów Szkół,
c/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych,
d/ dyskusja,
e/ przyjęcie informacji.
7. Informacja o realizacji podatków i opłat za I półrocze 2018r.:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego
i Gospodarki Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
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c/ dyskusja,
d/ przyjęcie informacji.
8. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018r.:
a/ informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bliżyn za I półrocze
2018r.,
b/ informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w okresie
I półrocza 2018r.,
c/ informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za okres I półrocza
2018r.:
- Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie,
d/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego
i Gospodarki Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
e/ dyskusja,
f/ przyjęcie informacji.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2018-2035,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
c) wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bliżyn,
d) udzielenia w 2018 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
10. Zatwierdzenie protokołu Nr 37/2018 z kontroli Komisji Rewizyjnej
przeprowadzonej w dniu 20 sierpnia 2018r. w Urzędzie Gminy Bliżyn
w zakresie wydatków gminy na działalność straży pożarnych działających
na terenie gminy za 2017 rok.
11. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Przebieg obrad sesji:
Ad. 1
Trzydziestą czwartą w kadencji sesję Rady Gminy Bliżyn otworzył i poprowadził
Tadeusz Łyjak – Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn.
Po przywitaniu wszystkich obecnych Przewodniczący Rady poinformował
zebranych, że w obradach sesji uczestniczy 13 radnych na ustawowy skład Rady
15 radnych, w związku z czym uchwały podejmowane na sesji są prawomocne.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt porządku obrad sesji.
Do odczytanego porządku obrad sesji nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków.
Radni jednogłośnie /13 głosów za/ przyjęli porządek obrad sesji.
Ad. 2
W związku z nie zgłoszeniem uwag do protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady
Przewodniczący wniósł o ich przyjęcie.
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Radni jednogłośnie /13 głosów za/ przyjęli protokół z obrad XXXII sesji Rady,
która odbyła się w dniu 28 czerwca 2018r.
Protokół z obrad XXXIII sesji Rady, która odbyła się w dniu 7 sierpnia 2018r.
radni przyjęli wynikiem głosowania: 12 głosów za, 1 głos wstrzymujący się.
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/.
W uzupełnieniu informacji Wójt dodał, że w najbliższym czasie zostaną złożone
dwa wnioski o pozyskanie środków unijnych: jeden dla seniorów /ponad 1 mln
zł/ i drugi na remonty szkół /500tys.zł/. Program dla seniorów obejmuje
aktywizację osób starszych, działania promujące zdrowie, integrację, działalność
klubów seniora, 40% z tych środków można przeznaczyć na remonty sal
w których spotykają się seniorzy. W Bliżynie jest to remiza OSP, której remont
trwa, w Sorbinie – szkoła, która również jest remontowana. Biorąc natomiast pod
uwagę seniorów z Mroczkowa możliwy byłby remont biblioteki w Mroczkowie
i części mieszkania w Sołtykowie.
Ad. 4
Wystąpienia zaproszonych gości:
Piotr Rokita – WKU Kielce – prosił o rozpowszechnienie informacji
o trwającym naborze do 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej
i możliwości podjęcia służby, pracy w tej brygadzie. Pracę, służbę mogą podjąć
zarówno mężczyźni jak i kobiety: szeregowi do 55 roku życia natomiast
podoficerowie i oficerowie do 63 roku życia. Służbę mogą pełnić osoby które
odbyły zasadniczą służbę wojskową jak również osoby które tej służby nie
odbyły. Osoby które nie odbyły służby wojskowej kierowane są na 16-dniowe
szkolenie przygotowawcze. Za każdy dzień szkolenia otrzymują w granicach
100zł. Te osoby które odbyły służbę wojskową szkolenie odbywają w ciągu 8 dni.
Po odbytym szkoleniu osoba podpisuje kontrakt: najpierw na rok z możliwością
przedłużenia na 6 lat. Osoba pracująca w cywilu może pełnić służbę weekendowo
raz w miesiącu: w sobotę i w niedzielę otrzymując po 100zł dziennie. Ponadto za
podpisanie kontraktu czyli bycie w gotowości otrzymuje 300zł. Osoby muszą
posiadać odpowiednią kategorię zdrowia i nie mogą być karane.
Janina Kołek podziękowała wszystkim, którzy pomagają seniorom
a w szczególności Wójtowi, pani Sekretarz, radnym za wspieranie klubów
seniora. Cieszy ją fakt złożenia wniosku o środki unijne bo seniorów jest coraz
więcej.
Anna Leżańska na wstępie poinformowała, że Zarząd Powiatu podjął decyzję
o ponownym złożeniu do programu rządowego wniosku o dofinansowanie
budowy drogi w Mroczkowie. Także udało się przesunąć słupy energetyczne
kolidujące z budową chodnika w Sorbinie. Na to zadanie zostanie ogłoszony
przetarg. W ostatnim czasie w ramach remontów bieżących naprawiono część
drogi w Ubyszowie. Być może uda się wyremontować dalszy odcinek tej drogi
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i oczyścić chodnik. Także w trakcie realizacji jest oznakowanie przysiółków
zgłaszane na zebraniach sołeckich. Ponadto p.Anna Leżańska poinformowała
o możliwości składania wniosków o dofinansowanie do LGD zarówno przez
stowarzyszenia jak i osoby fizyczne. Przypomniała również o informowaniu
o otwarciu miejsc integracji realizowanych w gminie przez stowarzyszenie oraz
umieszczaniu tablic informacyjnych. Przekazała również informację
Podkarpackiej Agencji Konsultingowo-Doradczej o możliwości odbycia stażu
przez osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia oraz zdobycia uprawnień prawa
jazdy na samochody ciężarowe i przyczepy. Podziękowała p.Markowi Czyżowi
za przychylność w realizacji zadań w gminie Bliżyn.
Wójt poinformował, że otwarcie miejsc integracji realizowanych przez TPD
nastąpi w niedziele o godz.15-tej: 23 września w Drożdżowie i 30 września
w Bugaju.
Mieczysław Bąk nawiązał do tematu zgłoszenia wniosku na budowę drogi
w Mroczkowie. Zarówno do poprzedniego naboru jak i obecnego zgłaszane są
dwie drogi: w Mroczkowie i w Łącznej. W poprzednim naborze żadna z tych dróg
nie uzyskała dofinansowania i oby sytuacja ponownie się nie powtórzyła.
Podziękował radnej Monice Gruszczyńskiej za pilotowanie tego tematu i ciągły
kontakt ze Starostwem. Nawiązał także do budowy chodnika w Sorbinie na który
powiat przeznaczył 120tys.zł i taką samą kwotę gmina /według informacji
Starosty/. Szkoda tylko, że realizacja tego zadania przypada na okres jesiennozimowy. Ponadto radny poruszył temat krytycznej sytuacji finansowej szpitala.
Za I półrocze b.r. strata wynosi 1,5 mln zł a zadłużenie na koniec kadencji
przekroczy 60 mln zł. Wspomniał również o uruchamianym we wrześniu naborze
wniosków w ramach programu „Czyste powietrze” dla osób indywidualnych.
Dofinansowanie na termomodernizację budynków, wymianę okien można
uzyskać w granicach od 10 do 90% w zależności od dochodu. Biorąc pod uwagę
poruszony temat emerytów to rząd kieruje duże pieniądze do tej grupy społecznej
a także od 1 stycznia emeryturę matczyną dla kobiet, które urodziły co najmniej
czworo dzieci.
Anna Leżańska sprostowała wypowiedź przedmówcy wyjaśniając, że nie
zdarzyło się nigdy żeby wniosek nie przeszedł do „schetynówek”. Złożony
wniosek został uznany za zasadny i spełniał wszystkie warunki. Potwierdził to
również Wicewojewoda. Przy tak dużym dofinansowaniu powinna być brana pod
uwagę zasobność gminy. Odnosząc się do sprawy szpitala należy stwierdzić, że
nie sprawdza się ryczałtowy sposób finansowania szpitali i w tym temacie należy
interweniować. Podziękowała także sołtysom i radnym za działania w kierunku
utrzymania PAKS w Starachowicach. Obecnie nadal istnieje poradnia
a w najbliższym czasie ma zostać uruchomiony oddział kardiologiczny.
Stanisław Bernatek – sołtys sołectwa Jastrzębia zwrócił się z prośbą
o dofinansowanie obchodów 110 rocznicy powstania Jastrzębi, które przypadają
w maju następnego roku.
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Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych:
Aleksandra Milanowska
1/ Prośba o zamontowanie lustra drogowego w Brześciu Górnym przy
skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną.
2/ Prośba o zajęcie się drogami w naszej gminie i zgłaszanie ich do programów
m.in. „schetynówek” w celu pozyskania środków.
3/ Prośba o rozważenie budowy świetlic zaplanowanych w planach odnowy wsi
między innymi w Brześciu. Ułatwiłoby to spotkania z mieszkańcami, można
rozważyć budowę świetlic dla kilku miejscowości.
Krzysztof Jurek
1) Prośba o usypanie wału oporowego z ziemi przy boisku do piłki siatkowej koło
zalewu w Bliżynie ponieważ podczas ostatnich zawodów piłka często wpadała do
wody.
2) Prośba o większą dbałość o czystość na placu zabaw koło bloków w Bliżynie.
Mimo zakończonego remontu na placu pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.
Zachodzi potrzeba naprawy ogrodzenia, ławki są poodrywane od podłoża.
Według radnego zasadnym jest monitorowanie tego miejsca.
3) Nawiązując do remontu szkoły w Bliżynie radny prosił o większy nadzór nad
wykonywanymi pracami ponieważ profesjonalizm firmy wykonującej te prace
pozostawia wiele do życzenia.
Monika Gruszczyńska
1) Na jakim etapie jest przygotowanie planu zagospodarowania przestrzeni
publicznej w Mroczkowie. Działka została skomunalizowana, wydano na projekt
około 50tys.zł, uzyskano warunki zabudowy, których ważność mija z końcem
grudnia 2018 roku. Wiadomym jest, że PGE nie podpisało umowy na demontaż
urządzeń tam występujących. Czy opracowano kosztorys na to zadanie do umowy
z PGE. Radna zapytuje czy zlecono opracowanie nowego projektu ze względu na
zaprojektowanie sceny dzięki czemu według wójta wniosek miałby szanse
uzyskania dofinansowania z PROW-u.
2) Prośba o umieszczenie informacji w gazetce samorządowej skierowanej
głównie do seniorów by nie dali się naciągać przez firmy paramedyczne, które
zapraszając na spotkania oferują bezpłatne badania a tak naprawdę namawiają do
zawarcia umów na zakup produktów przez nich oferowanych. Prosiła również by
takie spotkania nie odbywały się w jednostkach podległych gminie jak ma to
miejsce. Radna rozumie że są to dochody jednostek ale ze względu na liczne
oszustwa uważa, że taki wynajem nie powinien mieć miejsca. Uważa także za
celowe zaproszenie Rzecznika Praw Konsumenta na spotkanie z seniorami.
Aleksandra Milanowska również mówiła o odwiedzających domostwa osobach
namawiających do zawierania umów np. z nowym dostawcą energii
i trudnościach w zerwaniu takich umów.
Anna Leżańska potwierdziła powyższe praktyki i dodała, że odstąpienie od
takich umów jest ciężkie ale możliwe do wykonania. Wszystkie podejrzane
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sytuacje należy zgłaszać na policję bądź do powiatowego rzecznika praw
konsumenta.
Monika Gruszczyńska dodała, że odstąpienie od umów z firmami
paramedycznymi jest trudne ponieważ straszą one że nie ma możliwości
odstąpienia od umów na świadczenia usług medycznych. Przepisy dotyczą firm
strikte medycznych więc istnieje możliwość odstąpienia od umów z firmami
paramedycznymi.
Halina Fidor
1/ W związku z informacją o zamiarze ogłoszenia przetargu na budowę chodnika
w Sorbinie radna zapytała w jakim okresie czasu nastąpi jego rozstrzygnięcie
/Anna Leżańska wyjaśniła że w okresie miesiąca/.
2/ Prośba o odprowadzenie wody zbierającej się na zaniżonym asfalcie
w Zbrojowie.
Wiesław Gregiel
1/ Prośba o naprawę mostu w Wojtyniowie.
2/ Prośba o utwardzenie drogi od ul. Podleśnej w Wojtyniowie w kierunku
Jastrzębi.
Monika Sokołowska
1/ Prośba o zamontowanie lustra na niebezpiecznym zakręcie w Wołowie bądź
inne rozwiązanie problemu.
2/ Prośba o umieszczenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń nazwy miejscowości
Wołów.
3/ Prośba o poprawienie wykonanego remontu cząstkowego drogi do
p.Władysława L.
Jarosław Bednarz
1/ Poruszył temat budowy oświetlenia w Kucębowie Odcinku. Zarzucano, że
fundusz sołecki nie został w ubiegłym roku przeznaczony na to zadanie. Obecnie
po raz trzeci przeznaczono środki z funduszu na to zadanie dlatego radny ma
nadzieję, że oświetlenie zostanie tam wykonane. Dodał, że jest to miejsce gdzie
w ogóle nie ma oświetlenia.
2/ Prośba o przygotowanie dla następnej kadencji rady wykazu dróg, które należy
wykonać a na które gmina nie ma szans otrzymania dofinansowania.
3/ Kiedy zostanie wykonane miejsce integracji w Kucębowie łącznie z placem
zabaw.
Ewa Kotowicz
Prośba o podanie konkretnej daty wykonania przepustu w Gilowie ponieważ
w dniu dzisiejszym odbędzie się zebranie wiejskie, na którym radna chciałaby
poinformować mieszkańców o realizacji tego zadania.
Radosław Bułka
1/ Kolejna prośba o rozwiązanie problemu zbierającej się wody koło byłego
sklepu w Ubyszowie.
2/ Prośba o podcięcie gałęzi przy drodze powiatowej od Gostkowa do Ubyszowa.
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Odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące spraw powiatowych udzieliła Anna
Leżańska informując, że likwidacja kałuży w Zbrojowie miała wstępnie nastąpić
poprzez odprowadzenie wody na drugą stronę. Jednakże jest to duży koszt i w tej
sytuacji rozważa się sfrezowanie tego kawałka drogi, nadlanie asfaltem w ramach
środków na remonty cząstkowe. Odnośnie wykonania przepustu w Gilowie
poinformowała, że kolej wyraziła zgodę na odprowadzenie wody przez ich teren
ale termin wykonania poda w przyszłym tygodniu. W dniu dzisiejszym jest to
niemożliwe. W Ubyszowie został zamurowany przepust. Właściciele nie
wykazują zainteresowania tym tematem mimo podjętych prób spotkania.
Rozważa się również rozwiązanie tematu poprzez zobowiązanie osoby do
wyprofilowania drogi, która zamierza tą drogą ciągnąć gaz. Most w Wojtyniowie
zostanie naprawiony, zakupiono już deski. Jednakże ciągłe naprawy mostu
związane są z ruchem ciężkich samochodów wywożących drewno z lasu.
Odnośnie zamontowania lustra w Wołowie najlepszym rozwiązaniem byłoby
odkupienie kawałka gruntu i wyburzenie budynku stwarzającego
niebezpieczeństwo na zakręcie drogi.
Radosław Bułka dodał, że obecny właściciel jest na etapie sprzedaży działki ale
w wyniku rozmowy wyraził zgodę na taki przepust. Tymczasowym rozwiązaniem
byłoby nadlanie asfaltu.
Odnośnie zapytań dotyczących spraw gminy wyjaśnień udzielił Wójt informując
na wstępie, że w Wołowie córka właścicielki deklaruje rozebranie muru przy
drodze, może udałoby się to wykonać w czynie społecznym. Odnośnie
zamontowania lustra na drodze w Brześciu przekazano wniosek do powiatu.
Ustalenie wykazu dróg do wykonania wójt proponuje na sesji nowej kadencji.
Część projektów jest przygotowana a część jest w trakcie opracowywania.
Zaproponowana przez radną Milanowską budowa świetlic nie znajduje
uzasadnienia ponieważ gmina ten temat rozwiązała poprzez budowę altan
i placów zabaw. Takie miejsca integracji w przyszłej kadencji zostaną wykonane
jeszcze w Odrowążku, Kopciach i Kucębowie. W zakresie zaproponowanego
zabezpieczenia boiska do piłki siatkowej usypaniem wału z ziemi nie zda
egzaminu. Lepszym rozwiązaniem wydaje się zamontowanie siatki podczas
zawodów. Odnośnie placu zabaw zostały uzupełnione brakujące elementy
zamontowanych urządzeń. W trakcie realizacji jest uzupełnienie elementów
drewnianych, remont ogrodzenia i furtki. Pracownicy zostaną zobowiązani do
częstszego opróżniania koszy. Temat remontów szkół zostanie omówiony
w dalszej części obrad sesji. Odnośnie tematu oszustw seniorów zostanie
przygotowany artykuł do gazetki by przestrzec szczególnie osoby starsze przed
nieuczciwymi praktykami. Została również zwrócona pisemna uwaga by nie
wynajmować sali takim osobom w budynkach gminnych. Biorąc pod uwagę plan
zagospodarowania przestrzeni publicznej w Mroczkowie został opracowany
projekt na to zadanie za kwotę 52tys.zł i przygotowywany był wniosek do
złożenia ale nie było naboru na takiego typu zadania. Chcąc złożyć wniosek
w PROW-ie należałoby przeprojektować zadanie wstawiając wykonanie sceny
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ale to też stanowi mniej niż 10% wartości zadania dlatego wniosek również nie
byłby przyjęty.
Monika Gruszczyńska stwierdziła, że był ogłoszony konkurs w PROW-ie na to
zadanie.
Kontynuując dalej swoją wypowiedź Wójt wyjaśnił, że droga w kierunku
Jastrzębi do ostatnich domostw została poprawiona natomiast na remont drogi
przez las wiąże się z dużymi pieniędzmi bo droga jest bardzo zniszczona przez
wywóz drewna z lasu. Tablica ogłoszeń zostanie uzupełniona o nazwę
miejscowości Wołów. Biorąc pod uwagę realizację oświetlenia w Kucębowie to
faktycznie była mowa o tym, że nie zakończono jednego oświetlenia a środki
przeznacza się na kolejne zadanie oświetleniowe. Wójtowi jest przykro, że od
3 lat nie jest zapraszany na zebrania wiejskie w Kucębowie bo wyjaśniłby ten
temat.
Ad. 6
Informacje o działalności szkół za miniony rok szkolny 2017/2018 przedstawili
kolejno dyrektorzy placówek:
1/ Bożena Święs – Szkoły Podstawowej w Sorbinie. Dyrektorka poinformowała,
że do szkoły i oddziału przedszkolnego uczęszcza 32 uczniów. W szkole jest
wiele robione by uzyskać wysoki poziom nauczania. Młodzież przed świętami
wyszła do ludzi samotnych i dalej takie akcje będą prowadzone. Dzięki
przychylności Wójta i Radnych trwa remont szkoły i prace sukcesywnie
postępują. Poinformowała, że w szkole w Sorbinie pracuje do 30 września jako
dyrektor i po tym czasie chciałaby przekazać obowiązki następcy. W związku
z tym podziękowała Wójtowi, radnym, sołtysom, nauczycielom, dyrektorom
szkół za serdeczną, efektywną i wieloletnią współpracę, za to że przez minione
35 lat mogła dzielić się radościami, że mogła gościć wszystkich w progach szkoły.
Podziękowania za wspaniałą pracę złożyli Wójt i Przewodniczący Rady.
2/ Sylwester Koziński – Szkoły Podstawowej w Mroczkowie. Do szkoły
uczęszcza 102 uczniów, w szkole pracuje 20 nauczycieli w tym 13 na stałe
a 7 uzupełnia etaty. Dyrektor przypomniał o obchodach 100-lecia szkoły, które
odbędzie się 29 września, na które serdecznie jeszcze raz zaprasza. Prace
związane z remontem szkoły są zaawansowane, jest 9 klas gotowych, łazienka,
hol górny, pozostaje do zrobienia kuchnia. Sala gimnastyczna ma być gotowa do
27 września na zaplanowaną uroczystość.
3/ Mirosław Owczarek – Szkoły Podstawowej w Odrowążku. Dyrektor
poinformował o realizowanych projektach unijnych: jeden „Wiem więcej, będę
lepszy” zakończył się wyjazdem edukacyjnym a obecnie otrzymano środki na
drugi projekt „Przez naukę do doskonałości”. Dyrektor podziękował wszystkim,
którzy wspierali szkołę. W związku z prowadzonym remontem szkoły są
skończone łazienki, część sal lekcyjnych, na zewnątrz gotowe są trzy ściany.
Mankamentem są pozostawione po remoncie śmieci w związku z czym dyrektor
prosił o i ich usunięcie.
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4/ Grzegorz Jędrzejczyk – Szkoły Podstawowej w Bliżynie. Sytuacja tej szkoły
jest nieco inna niż pozostałych placówek bo odchodzą oddziały gimnazjalne
i ubywa etatów. W okresie sprawozdawczym do szkoły uczęszczało 315 uczniów
a na dzień 10 września jest ich 298. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są na
dobrym poziomie zbliżonym do średniej krajowej. Nawiązując do remontu szkoły
to do dyspozycji pozostaje 19 klas i 2 łazienki. W najbliższym czasie mają dotrzeć
nowe drzwi, na sali gimnastycznej zrobiona jest wylewka. Do wykonania
pozostaje najniższa kondygnacja i dokończenie prac na zewnątrz.
Szczegółowe informacje stanowią załączniki do protokołu.
Wójt na wstępie swojego wystąpienia podziękował dyrektorom, nauczycielom
i rodzicom za pomoc i zaangażowanie w przygotowaniu remontowanych szkół do
rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Termin zakończenia prac
termomodernizacyjnych to 30 września a prac remontowych to 31 października.
Wójt zapewnił, że wszelkie usterki i niedociągnięcia zostaną poprawione. Firma
w Bliżynie obiecała zakończyć prace do 31 sierpnia ale niestety z tego się nie
wywiązała ponieważ powstał problem z pracownikami. Podziękował dyrektorom
za działania związane z pozyskaniem aktywnych tablic i dostępu do internetu
szerokopasmowego.
Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych
przedstawiła Halina Fidor – Przewodnicząca Komisji. Komisja odnosząc się do
realizacji zadań oświatowych oraz działalności szkół za miniony rok szkolny
2017/2018 których organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn stwierdza, że
placówki szkolne prowadzą właściwe działania dydaktyczne, wychowawcze
i profilaktyczne. W gminie funkcjonuje również Szkoła Podstawowa w Sorbinie,
której organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką.
Z przedłożonych informacji wynika, że szkoły wykazują duże zainteresowanie
organizowanymi konkursami i zdobywają liczne nagrody w konkursach na
różnych szczeblach. Realizowane są projekty unijne i gminne o tematyce
profilaktycznej. Szkoły wyposażone są w liczne pomoce dydaktyczne m.in.
z programu „Aktywna tablica”. Organizowanych jest wiele uroczystości
patriotycznych i apeli okolicznościowych oraz wycieczek. Dzieci i młodzież
uczestniczą w uroczystościach patriotycznych na terenie gminy i powiatu
skarżyskiego. Gmina zapewnia bezpłatny dojazd dla uczniów spełniających
kryteria zawarte w ustawie o systemie oświaty oraz dowóz dzieci
niepełnosprawnych. Uczniowie korzystali z wyżywienia w stołówkach szkolnych
oraz z cateringu, wypłacano również stypendia i zasiłki szkolne. Szkoły są otwarte
na potrzeby środowiska lokalnego. Na uwagę zasługuje dobra współpraca
z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bliżynie,
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policją, parafiami,
twórcami ludowymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Skarżysku
a także współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi: z Towarzystwem
Przyjaciół Bliżyna oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką. Szkoły
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współpracują również z innymi placówkami oświatowymi na terenie gminy
i powiatu skarżyskiego.
W gminie funkcjonują dwa przedszkola: w Bliżynie i w Mroczkowie, którego
organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna. Placówki te
spełniają funkcje opiekuńczo-wychowawcze i cieszą się dużym
zainteresowaniem ze strony rodziców. Wójt wraz z radnymi uczestniczyli
w otwarciu w dniu 1 września 2018r. nowego prywatnego przedszkola w Bliżynie
współfinansowanego ze środków unijnych.
Komisja dokonała także analizy wyników egzaminu gimnazjalnego i stwierdza,
że wyniki uczniów naszego gimnazjum na tle uczniów z całego kraju i powiatu
skarżyskiego znajdują się w obszarze średnim i niżej średnim, a wynik
z języka angielskiego znajduje się powyżej średniej krajowej. W II połowie roku
szkolnego 2017/2018 rozpoczęły się prace remontowe oraz termomodernizacja
wraz z montażem odnawialnych źródeł energii we wszystkich budynkach
szkolnych. Prace remontowe w obiektach powinny zostać zakończone do
31 października natomiast termomodernizacja budynków do 30 września b.r.
Rozpoczęły się również prace związane z zainstalowaniem szerokopasmowego
internetu.
Komisja pozytywnie ocenia działalność szkół w minionym roku szkolnym
2017/2018.
Powyższe stanowisko Komisja przyjęła jednogłośnie /4 głosy za/.
Halina Fidor odczytała również protokół z posiedzenia wyjazdowego Komisji
Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych do placówek oświatowych na
terenie gminy, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2018 roku pod kątem
sprawdzenia stanu ich przygotowań do nowego roku szkolnego. W wyniku
wizytacji Komisja stwierdziła, że:
1) we wszystkich szkołach trwają prace remontowo-budowlane
i wykończeniowe. Wykończenia wymagają: korytarze, łazienki, sale
gimnastyczne, szatnie, kuchnie. Zgodnie z harmonogramem prace powinny
zostać zakończone do 31 października 2018 roku.
2) Szkoła Podstawowa w Bliżynie – według wyjaśnień Dyrektora Grzegorza
Jędrzejczyka planuje się, że zajęcia edukacyjne rozpoczną się w części budynku
szkoły od 10 września b.r. Komisja zwróciła uwagę na nieporządek wokół szkoły
wynikający z prowadzonych prac remontowych. W ocenie komisji odpady te
powinny być usuwane na bieżąco a teren zabezpieczony w sposób zapewniający
bezpieczeństwo uczniom. Komisja jest zaniepokojona postępem prac
remontowych, który przełoży się na opóźnienie zajęć dydaktycznych.
3) Szkoła Podstawowa w Sorbinie – klasy przygotowane na przyjęcie uczniów
do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,
4) Szkoła Podstawowa w Odrowążku – klasy na I piętrze przygotowane na
przyjęcie uczniów,
5) Szkoła Podstawowa w Mroczkowie – klasy przygotowane na przyjęcie
uczniów do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,
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6) Przedszkola: w Bliżynie i w Mroczkowie prowadzone przez stowarzyszenie
– są należycie przygotowane na przyjęcie dzieci.
Dyskusja
Krzysztof Jurek zgłosił zastrzeżenia do prac prowadzonych w szkole w Bliżynie.
Uważa, że ekipa jest zbyt mała biorąc pod uwagę rozmiar prac. Jakość
wykonanych prac nie zachwyca, pozostawia wiele do życzenia: wykończenia są
krzywe, usterki widoczne są gołym okiem, łata się materiałami zupełnie nie
pasującymi do siebie, powstał również problem z drzwiami bo futryny są za duże.
Wszyscy cieszą się z tego że szkoły zostaną odnowione, nauczyciele i rodzice
zrobili wszystko by rok szkolny mógł się rozpocząć ale nad ekipą i nad jakością
prac wykonywanych w szkole w Bliżynie powinna być większa kontrola.
Jarosław Bednarz poruszył temat, który zgłasza od kilku lat a mianowicie brak
sali gimnastycznej w szkole w Odrowążku. Jest to jedyna szkoła która nie ma sali
gimnastycznej dlatego radny prosił o pochylenie się nad tym tematem bo dzieci
jest dużo.
Wójt stwierdził, że przyjmuje wszystkie uwagi i usterki związane z jakością prac,
które na bieżąco są kontrolowane i usuwane. Dotyczyło to m.in. krzywo
położonych płytek w łazienkach w szkole w Bliżynie, zamówionych drzwi, które
albo będą wymagały wymiany futryn, wymiany ze względu na uszkodzenia bądź
zamówienia drzwi innych niż w warunkach przetargowych. Dlatego takie
niedociągnięcia są eliminowane na koszt wykonawcy. Także w Odrowążku
i w Sorbinie źle była położona folia w związku z czym odkopano fundamenty
i położono ją właściwie. Została także wymieniona blacha na dachu remizy
w Bliżynie. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie prace zostały
przewidziane także dodatkowe roboty mogą sięgać nawet 400tys.zł. Wójt
pochwalił Katarzynę Cichocką, która prowadzi te inwestycje. Z innych gmin
dziwią się, że jedna osoba potrafi ogarnąć tak szeroki zakres robót. Tym bardziej,
że będą składane wnioski o płatność a to też jest syzyfowa praca. Ponadto będzie
złożony wniosek o dofinansowanie remontów wewnątrz obiektów, na które
można pozyskać 500tys. zł. W szkole w Bliżynie faktycznie firma miała problemy
z pracownikami, długo oczekiwała na blachę w związku z czym na skutek deszczy
pewne rzeczy należy poprawić. Wójt prosił o pilnowanie i zgłaszanie
nieprawidłowości ale nie koniecznie na forum publicznym. Odnosząc się do
budowy sali gimnastycznej w Odrowążku to do momentu wydzielenia części pod
kotłownię była kiedyś ona większa. Budowa sali wiąże się z koniecznością
uzyskania dofinansowania. Są programy rządowe na sale pełnowymiarowe i być
może jedną uda się wykonać, ale czy gminę będzie stać na dwie nie wiadomo.
Można o tym pomyśleć za 2-3 lata.
Odnosząc się do ostatniej części wypowiedzi Jarosław Bednarz stwierdził, że
zapewne zostanie wykonana sala w Bliżynie a Odrowążek nadal pozostanie bez
sali gimnastycznej. Nawiązując natomiast do stwierdzenia wójta dotyczącego
wypowiadania się niekoniecznie na sesjach radny uważa, że nie mówi się
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o pewnych sprawach pokątnie ale na sesji dlatego stwierdzenie wójta uznał jako
„kneblowanie ust radnym”.
Radosław Bułka uważa, że ustawa o zamówieniach publicznych jest źle napisana
bo wygrywają firmy bez kapitału, nie mają własnych środków i zaplecza
pracowniczego. Kwoty w przetargach są wyżyłowane a wiadomo ile kosztuje
w dzisiejszych czasach na przykład budowa domu - około 500tys.zł. Dlatego
uważa, że remont w szkole należy przeprowadzić, przecierpieć ten niełatwy czas
i nie atakować się wzajemnie. Radny popiera prośbę Jarosława Bednarza
o budowę sali gimnastycznej w Odrowążku bo jest to podstawowa rzecz.
Pochwalił Dyrektora Szkoły w Odrowążku za pozyskiwanie środków na edukację
językową, jakże ważną w dzisiejszych czasach.
Ryszard Adamczyk – sołtys Mroczkowa zwrócił uwagę na montaż odgromówek
przy szkole w Mroczkowie, które powinny być zakładane przed a nie po
wykonaniu elewacji budynku.
Wójt wyjaśnił, że odgromówki nie były we wszystkich obiektach ujęte
w przetargu a są odtwarzane z konieczności.
Grzegorz Jędrzejczyk uzupełnił swoje wystąpienie dodając, że zajęcia
dydaktyczne w szkole w Bliżynie rozpoczęły się 10 września i tak zostały one
zorganizowane że żaden dzień dydaktyczny nie przepadł i nie musi być
odpracowywany.
Wyjaśnień w zakresie wykonywanych remontów szkół udzieliła Katarzyna
Cichocka zajmująca się realizacją projektu. Wyjaśniła, że po zakończeniu
montażu odgromówek w szkole w Mroczkowie będą wykonane pomiary
niezbędne do odbioru robót. Nawiązując natomiast do jakości prac w szkole
w Bliżynie to należy stwierdzić, że remont tej szkoły nie był przeprowadzany
przez 50 lat, wszystko jest stare a środków niewiele. Samo idealne położenie
tynków wiązałoby się ze skuciem dotychczasowych i wtedy nie byłoby zastrzeżeń
do ich wykonania. Jednakże ogłaszając przetarg środki były ograniczane bo tak
naprawdę na remont tej szkoły może i kwota 10 mln zł nie byłaby za duża. Dlatego
rezygnowało się z pewnych rzeczy bo nas na nie po prostu nie stać. Ale należy
podkreślić, że po remontach obiekty będą naprawdę wyglądać ładnie. W szkołach
w Skarżysku wykonywane są tylko prace na zewnątrz obiektów a wewnątrz
jedynie te związane z termomodernizacją jak centralne ogrzewanie czy wymiana
okien. U nas zaplanowano prace wewnątrz. Co do ilości pracowników to radny
Bułka ma rację ale gdyby w warunkach przetargowych zawarto obowiązkowe
zatrudnienie przez firmę np.30 pracowników na umowę o pracę to napewno
cenowo taki przetarg byłby dużo droższy. W naszych przetargach nie stawiano
takich warunków pracodawcom. Nie ma również prawnych możliwości zerwania
umowy z firmami które wygrały przetargi bo nic by to nie dało. Wiązałoby się to
z kolejnym ogłoszeniem przetargu i opóźnieniem wykonania prac. Należy
przetrwać ten trudny czas a na koniec października naprawdę będzie się czym
pochwalić.
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Radni jednogłośnie /13 głosów za/ przyjęli informację o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2017/2018 wraz z informacjami o działalności szkół.
Ad.7
Informację o realizacji podatków i opłat za I półrocze 2018 roku przedstawił
Mariusz Walachnia – Wójt Gminy. Stwierdził, że coroczna sytuacja
w podatkach jest podobna. Wpływają one regularnie, często największy ich udział
zaznacza się przy I racie. Zaległości utrzymują się na stałym poziomie. Rozważa
się wyposażenie sołtysów w terminale płatnicze tak jak to ma miejsce
w przypadku inkasenta za wodę. Odbyłoby się w tej sprawie szkolenie sołtysów.
Przez 3 lata gmina nie płaciłaby za obsługę a dla sołtysów i mieszkańców byłoby
to ułatwieniem płatności. Prowizja dla sołtysów nie uległaby zmianie.
Stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego
i Gospodarki Gminy przedstawiła Aleksandra Milanowska – Przewodnicząca
Komisji. W wyniku analizy informacji o realizacji podatków i opłat za I półrocze
2018r. Komisja stwierdza, że zaległości podatkowe są znaczne i wynoszą
2.670.738,99zł. Z informacji z przebiegu wykonania budżetu wynika, że Gmina
w I półroczu 2018 roku podejmowała czynności zmierzające do wyegzekwowania
zaległych należności podatkowych. Niemniej jednak Komisja widzi potrzebę
podejmowania dalszych skutecznych działań w celu ściągnięcia zaległości. Poza
koniecznością podejmowania tych działań Komisja nie wnosi uwag i pozytywnie
opiniuje informację o realizacji podatków i opłat za okres I półrocza 2018r.
/4 głosy za/.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawił Wiesław Gregiel – Przewodniczący
Komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o realizacji podatków
i opłat za I półrocze 2018 roku. Komisja popiera stanowisko Komisji BudżetowoFinansowej i wnosi o dalsze skuteczne działania egzekucyjne w celu ściągnięcia
zaległości /5 głosów za/.
Dyskusja
Radosław Bułka – uważa, że sołtysi dostarczają nakazy wszystkim podatnikom
na wsi a z płatnością jest już różnie. Dlatego radny poddał pod rozwagę ustalenie
prowizji niezależnie od sposobu zapłaty.
Beata Ozan wyjaśniła, że sołtysi otrzymują prowizję tylko od kwot
zainkasowanych a zaproponowane rozwiązanie przez radnego byłoby niezgodne
z prawem.
Jarosław Bednarz zaproponował rozważenie podwyższenia prowizji dla
sołtysów bo nakazy muszą jednak roznieść a z płatnością jest naprawdę różnie.
Tomasz Pela też uważa że należy to rozważyć bo gmina wysyłając nakazy
zapłaciłaby za każdą przesyłkę poleconą 6 zł.
Wójt uważa, że gmina i tak wysyła wszystkie zamiejscowe przesyłki i jeżeli radni
znajdą gminę w której prowizja jest wyższa to rozważy tą propozycję.
Radni jednogłośnie /13 głosów za/ przyjęli informację o realizacji podatków
i opłat za I półrocze 2018r.
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Ad. 8
Odnosząc się do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bliżyn za
I półrocze 2018r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej w okresie I półrocza 2018r. oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego za okres I półrocza 2018r. Gminnego Ośrodka Kultury
w Bliżynie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie
Wójt stwierdził, że niższe wykonanie budżetu związane jest zakończeniem zadań
inwestycyjnych w II półroczu b.r. Sytuację finansową państwa też należy uznać
za stabilną bo na bieżąco, terminowo wpływają dotacje. Biorąc pod uwagę
wykonanie wniosków sołeckich to do końca października jest możliwość zmiany
zaplanowanych zadań jeżeli jest zagrożenie ich wykonania.
Następnie Beata Ozan - Skarbnik Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Bliżyn za I półrocze 2018r. Opinia ta jest pozytywna i stanowi załącznik do
protokołu.
Stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego
i Gospodarki Gminy przedstawiła Aleksandra Milanowska – Przewodnicząca
Komisji. Komisja odnosząc się do informacji o realizacji budżetu gminy za
I półrocze 2018r. stwierdza, że dochody budżetu gminy zostały wykonane
w 45,14% natomiast wydatki budżetowe w 35,72% planu rocznego. Niższe
wykonanie strony wydatkowej wynika z nie uruchomienia środków na zadania
inwestycyjno-remontowe w szczególności termomodernizacyjne, których
realizacja trwa a płatność nastąpi w II półroczu 2018 roku.
Budżet gminy za I półrocze 2018 roku po stronie wykonania zamknął się
nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 2.026.036,14zł. W I półroczu
b.r. spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji w banku BGK
w wysokości 316.682zł oraz wykupiono część obligacji komunalnych zgodnie
z harmonogramem spłat w kwocie 700tys.zł. Komisja zapoznała się również
z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o informacji.
Komisja przyjmuje informację bez uwag i pozytywnie ją opiniuje /4 głosy za/.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawił Wiesław Gregiel – Przewodniczący
Komisji. Komisja dokonała analizy informacji o realizacji budżetu gminy,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury,
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie za okres
I półrocza 2018r. przy udziale Pani Beaty Ozan – Skarbnika Gminy. Komisja
zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
3 września 2018r. o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.
W wyniku dokonanej analizy informacji Komisja uznała, że realizacja strony
dochodowej jak i wydatkowej przebiegała prawidłowo. Jedynie Komisja zauważa
niskie wykonanie wydatków majątkowych które wynika z płatności
realizowanych zadań termomodernizacyjnych w II półroczu 2018 roku.
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Różnica między osiągniętymi dochodami a wydatkami za I półrocze 2018r.
wynosi 2.026.036,14zł i stanowi nadwyżkę budżetową.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2018r. zawiera dane zgodne z uchwałą budżetową. Wielkości w zakresie
przedsięwzięć wskazane w wykazie przedsięwzięć do WPF są zgodne z danymi
wykazanymi w WPF.
Należy zauważyć, że w I półroczu 2018r. spłacono pożyczkę na wyprzedzające
finansowanie inwestycji w banku BGK w wysokości 316.682zł oraz wykupiono
część obligacji komunalnych w kwocie 700tys.zł.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie
budżetu gminy za okres I półrocza 2018 roku / 5 głosów za/.
Dyskusja
Radosław Bułka poddał pod rozwagę oprocentowanie środków na rachunku
bieżącym, jeżeli płatności dokonuje się w II półroczu.
Wójt wyjaśnił, że nie do końca tak jest bo dopiero po złożeniu faktury przez
wykonawcę sporządzany jest wniosek o płatność i wtedy wpływają środki.
Beata Ozan uzupełniła, że oprocentowanie lokat jest takie samo jak
oprocentowanie rachunku bieżącego dlatego nie jest to opłacalne.
Radni jednogłośnie /13 głosów za/ przyjęli informację o przebiegu wykonania
budżetu gminy Bliżyn za I półrocze 2018r., informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w okresie I półrocza 2018r. oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego za okres I półrocza 2018r. Gminnego
Ośrodka Kultury w Bliżynie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bliżynie.
Przed przystąpieniem do rozpatrzenia i podjęcia uchwał Przewodniczący Rady
zgłosił wniosek o nie odczytywanie uzasadnień i załączników do projektów
uchwał.
Radni jednogłośnie /13 głosów za/ przyjęli powyższy wniosek.
Ad. 9
a/
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 XXXIV/261/2018 w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2035 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.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
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Dyskusja – brak chętnych.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXXIV/262/2018 w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2018 rok wynikiem głosowania: 12 głosów za,
1 wstrzymujący się.
c/
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bliżyn
odczytała Barbara Stachęra – Sekretarz Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Dyskusja – brak chętnych.
Radni jednogłośnie /13 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXXIV/263/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bliżyn.
d/
Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków odczytała Barbara Stachęra – Sekretarz
Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Dyskusja – brak chętnych.
Radni jednogłośnie /13 głosów za/ podjęli Uchwałę Nr XXXIV/264/2018
w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
Ad. 10
Protokół Nr 37/2018 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu
20 sierpnia 2018r. w Urzędzie Gminy Bliżyn w zakresie wydatków gminy na
działalność straży pożarnych działających na terenie gminy za 2017 rok odczytał
Wiesław Gregiel – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Dyskusja – brak chętnych.
Radni zatwierdzili protokół Nr 37/2018 z kontroli Komisji Rewizyjnej
przeprowadzonej w dniu 20 sierpnia 2018r. w Urzędzie Gminy Bliżyn w
zakresie wydatków gminy na działalność straży pożarnych działających na
terenie gminy za 2017 rok wynikiem głosowania: 12 głosów za, 1 wstrzymujący
się.
Ad. 11
Informacje, komunikaty i oświadczenia:
W związku z obowiązkiem złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych na
2 miesiące przed upływem kadencji Przewodniczący Rady prosił radnych o ich
złożenie w dniu 17 września 2018 roku.
Poinformował również, że Zakłady Urządzeń Kotłowych w Stąporkowie
zwróciły się z prośbą o przekazanie informacji mieszkańcom gminy Bliżyn
o wolnych miejscach pracy w zawodach: monter, ślusarz, spawacz 135 (MAG).
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Aktualnie zakłady dysponują 30 wolnymi wakatami. Praca odbywa się na dwie
zmiany na umowę o pracę, za wynagrodzeniem w zależności od kwalifikacji
(minimum 2500zł brutto).
Ad. 12
Obrady sesji trwały od godz.903 do godz.1250.
Trzydziestą czwartą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Tadeusz Łyjak –
Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za udział.
Protokolant:
Anna Kowalik
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