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P r o t o k ó ł   Nr IV/2019 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2019r.  

w świetlicy OSP w Bliżynie. 

 

W obradach sesji uczestniczyli: 

1/ Anna Leżańska – Wicestarosta Powiatu Skarżyskiego 

2/ Mieczysław Bąk - Radny Powiatu Skarżyskiego 

3/ Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

4/ Barbara Stachera – Sekretarz Gminy Bliżyn 

5/ Beata Ozan – Skarbnik Gminy Bliżyn 

6/ Donata Wesołowska – obsługa prawna UG 

7/ Anna Kowalik – obsługa Rady 

8/ Grzegorz Jędrzejczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bliżynie 

9/ Sylwester Koziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie 

10/ Mirosław Owczarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrowążku 

11/ Henryk Żak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sorbinie 

12/ Józef Nowak – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Bliżynie 

13/ Jacenty Kita – Redaktor Naczelny Samorządowego Informatora Gminy 

      Bliżyn 

14/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności  

15/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Zatwierdzony porządek obrad sesji: 

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

2. Przyjęcie protokołu z obrad III 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. 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

    a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 

        2019-2035, 

    b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok, 

    c) udzielenia pomocy finansowej, 

    d) metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

         ustalenia wysokości stawki tej opłaty, 

    e) uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek 

         w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, 

    f) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

          nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych 

wieloletnim 

          rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, 
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    g)  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób 

objętych 

         wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 

         2019-2023. 

7. Informacje, komunikaty i oświadczenia. 

8. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przebieg obrad sesji: 

Ad. 1 

Czwartą w kadencji sesję Rady Gminy Bliżyn otworzył i poprowadził Jacek 

Krzepkowski – 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.  

Poinformował dalej, że w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i ustawą o samorządzie gminnym obrady 

Rady Gminy Bliżyn są transmitowane i nagrywane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt porządku obrad sesji, do 

którego nie wniesiono żadnych uwag ani wniosków. 

Za przyjęciem porządku obrad sesji głosowało 15 radnych. Głosów przeciwko  

i wstrzymujących się – 0.  

Ad. 2 

W związku z nie zgłoszeniem uwag do protokołu z obrad III sesji Rady 

Przewodniczący Rady wniósł o jego przyjęcie. 

Za przyjęciem protokołu z obrad III sesji Rady, która odbyła się w dniu 28 

grudnia 2018r. głosowało 15 radnych. Głosów przeciwko i wstrzymujących się 

– 0. 

Ad. 3 

W punkcie 3 porządku obrad Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

przedstawił informację o swojej pracy między sesjami oraz informację o 

realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji /informacje w załączeniu/. 

Ad. 4 

Wystąpienia zaproszonych gości: 

Anna Leżańska – Wicestarosta Powiatu Skarżyskiego poinformowała 

zebranych o złożonych przez powiat 23 wnioskach do programu rządowego 

„Bezpieczni na 5+”. Dodała, że według informacji uzyskanej z policji na temat 

zdarzeń na naszych drogach należy się cieszyć, że jest mała ilość wypadków ale 

z drugiej strony może to mieć niekorzystny wpływ na punktację. Złożone 

wnioski  obejmują budowę chodników, przejść dla pieszych, rond, zjazdów. 

Odnosząc się natomiast do budowy chodnika w Sorbinie, na który są zgody 

mieszkańców jej zdaniem należałoby poświęcić rok bieżący aby przygotować 
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decyzję lokalizacyjną i zgłosić drogę na odcinku do 1 km do programu 

przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Można wtedy 

wykonać kawał porządnej drogi: z chodnikami, zjazdami, rowami. Na dzień 

dzisiejszy można uzyskać 60% dofinansowania. 

Mieczysław Bąk – Radny Powiatu Skarżyskiego poinformował, że w roku 

bieżącym na infrastrukturę drogową będą olbrzymie pieniądze w granicach  

320 mln zł. Dzięki współpracy z radną Anetą Smulczyńską i sołtysem 

Odrowążka Sławomirem Bernatkiem udało się wprowadzić chodnik w 

Odrowążku do programu „Bezpieczni na 5+”. Bardzo ważną rzeczą jest aby 

nasze zadania zostały ujęte w tym programie. Będą również kolejne programy 

m.in. „Zaprojektuj i wykonaj”. Jest wiele zadań, które nie posiadają 

dokumentacji. Będzie również opracowywany przez powiat na kadencję 

program zadań inwestycyjnych. Radny ma nadzieję, że nie zabraknie w nim 

zadań dla gminy Bliżyn. Ponadto w celu poprawy komunikacji na obszarze 

gminy,  

w szczególności po godzinie 20-tej radny zwrócił się do Wójta o wystąpienie do 

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o uruchomienie linii 

kolejowej nr 25 Skarżysko-Kamienna – Opoczno. Im więcej będzie takich 

wniosków tym mogą być większe szanse na jej uruchomienie. 

Jacek Krzepkowski uzupełnił wypowiedź radnego Mieczysława Bąka 

dotyczącą złożonych wniosków do programu „Bezpieczni na 5+”, które 

opracował Zarząd Dróg Powiatowych razem z zespołem zarządzania 

kryzysowego w powiecie  

w celu poprawy infrastruktury drogowej. 

Do powyższych wypowiedzi ustosunkował się Wójt informując, że linia 

kolejowa jest cały czas utrzymywana w przejezdności. Temat ten leży gestii 

Urzędu Marszałkowskiego. Zdaniem Wójta do Marszałka powinny wystąpić 

wszystkie gminy zainteresowane tym tematem na trasie Skarżysko-Opoczno. 

Odnosząc się do złożonych wniosków do programu „Bezpieczni na 5+” to nie 

radna i sołtys z Odrowążka mają w tym udział. Jeżeli już składać podziękowania 

to należą się one nie tylko radnej i sołtysowi z Odrowążka ale przede wszystkim 

dyrektorowi Czyżowi i pracownikowi Urzędu Gminy, którzy takie wnioski 

przygotowali. Powiat w dniu wczorajszym złożył wnioski m.in. na Sorbin  

i Odrowążek. Jeżeli chodzi o zgłoszenie dróg gminnych do dofinansowania to 

należałoby rozpocząć od spotkania i ustalenia harmonogramu przebudowy dróg. 

Największy zakres i szanse miałaby droga w Płaczkowie Piechotnym. Projekt 

jest również na ul. 1 Maja. Do uaktualnienia byłby projekt na drogę Gilów-

Górki /500m/. Zdaniem Wójta jeden duży wniosek miałby szanse na 

dofinansowanie. Wójt poinformował również o możliwości pozyskania 

samochodu strażackiego ciężkiego z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w 

Skarżysku za kwotę 50tys.zł. Wójt widziałby aby ten samochód trafił do OSP w 

Nowym Odrowążku, która posiada bardzo stary, wyeksploatowany samochód.  
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Aleksandra Milanowska zgłosiła kilka spraw sygnalizowanych przez 

mieszkańców prosząc przy tym nową radną o zainteresowanie się tymi 

problemami a dotyczą one: 

1/ braku dojazdu ze Skarżyska w godzinach wieczornych. Uruchomienie 

czterech kursów autobusów MKS do mogił nie rozwiązuje tematu. 

2/ wyremontowania drogi o nr ewidencyjnym 197 w Brześciu. Droga ta posiada 

dokumentację, którą należy uaktualnić. 

3/ potrzeby wykonania mostu na drodze do Starego Gostkowa, jest tam tylko 

kładka a droga ta w razie zaistnienia objazdu byłaby bardzo pomocna. 

4/ ujęcia w zadaniach priorytetowych realizacji drogi łączącej sołectwo Bugaj  

i Brzeście. 

5/ ujednolicenia stawki za wodę dla miejscowości Brzeście, Bugaj, Zagórze  

i Wołów. Mieszkańcy płacą ponad 4 zł za wodę gdzie w gminie Bliżyn cena 

wody wynosi 1,50zł. 

Na powyższe zapytania odpowiedzi udzielił Wójt wyjaśniając, że brak jest 

uregulowań prawnych w zakresie dofinansowania prywatnych przewoźników,  

w szczególności kursów mało rentownych. Dopóki ten temat nie zostanie 

rozwiązany na wyższym szczeblu to ciężko będzie go rozwiązać. Gmina jedynie 

wyraża zgodę na nieodpłatne zatrzymywanie się busów na przystankach  

a z powiatem ustalane są rozkłady jazdy. Biorąc pod uwagę inwestycje na 

drogach to po dokonanym objeździe w okresie wiosennym zostanie ustalony 

wykaz dróg do realizacji. Do dofinansowania należy wybrać drogi, które 

uzyskają najwięcej punktów. Największy zakres i szanse dofinansowania ma 

droga w Płaczkowie bo mieszka przy niej dużo osób, ma dostęp do drogi 

krajowej, jest tam miejsce publiczne, są przedsiębiorcy.  Drogi muszą spełniać 

również określone parametry w zależności od ich budowy bądź remontu. Należy 

jednak zastanowić się czy wybrać drogę w Płaczkowie Piechotnym, gdzie 

mieszka 300 osób czy drogę  

z kilkoma domostwami. Odnosząc się do ujednolicenia cen wody Wójt wyjaśnił, 

że istnieją dwie możliwości załatwienia tego tematu: dotacja gminy dla 

wodociągów skarżyskich, nie dla mieszkańców /biorąc pod uwagę zasady 

funkcjonowania takich przedsiębiorstw wójt nie złoży takiego wniosku/ lub 

przebudowa wodociągu i budowa pompowni /wysoki koszt a gmina nie uzyska 

dofinansowania na ten cel ze względu na to, że mieszkańcy mają wodę/. 

Sławomir Bernatek odniósł się do wypowiedzi radnej Małgorzaty Zep na 

ostatniej sesji pod adresem Odrowążka. Sołtys uważa, że wybudowane boisko  

i plac zabaw koło szkoły służą dzieciom z 4 miejscowości. Jest to inwestycja 

wykonana nie tylko dla Odrowążka. Zapytał co z ludźmi starszymi, w średnim 

wieku, co im można zaoferować. Dlatego apelował o budowę placu 

integracyjnego, który nie będzie tylko dla Odrowążka ale dla 2 miejscowości, 

dla 600 osób. Ponadto poruszył temat budowy chodnika w Odrowążku przy 

drodze powiatowej. Chodnik ten wykonuje powiat a gmina tylko dofinansowuje. 

Od 2012r. wybudowano 800m chodnika, to przysłowiowy „wyścig żółwi”.  
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Dlatego zwrócił się do Wicestarosty o przyspieszenie realizacji tej inwestycji. 

Skierował również zapytanie do Wójta czy na najbliższym zebraniu ma 

wystąpić  

z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego przeznaczonego na miejsce 

integracji. 

Wójt odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby. 

Małgorzata Zep stwierdziła, że jest otwarta na współpracę z radną Aleksandrą 

Milanowską. Radna zna problem dróg w Brześciu, na Stary Gostków i po 

dokonanym objeździe ustalone zostaną priorytety. Na pewno nie wszystkie 

drogi mogą brać udział w projektach dofinansowania i będą realizowane. Biorąc 

pod uwagę ujednolicenie ceny wody radna uznała za kardynalny błąd 

popełniony przed laty jakim było podłączenie tych czterech miejscowości do 

Skarżyska. Mieszkańcy nie powinni się na to zgodzić. Obiecała podjęcie działań 

w tej sprawie ale o ich skuteczności nie może zapewnić. Odnosząc się do 

wypowiedzi sołtysa Odrowążka stwierdziła, że starsze osoby nie są pozbawione 

miejsca spotkań bo w niedalekiej odległości jest remiza i kościół. Biorąc pod 

uwagę miejscowości Brzeście, Bugaj i Wołów to potrzeb jest bardzo dużo i w 

ostatnim czasie nie były one dofinansowane tak jak region o którym mówił 

sołtys Odrowążka. 

W związku z powyższym Sławomir Bernatek zaprosił radną i Wójta na 

spotkanie w celu omówienia zadań realizowanych w Odrowążku. 

Ad. 5 
Przewodniczący Rady poprosił radnych o składanie interpelacji i zapytań, 

przypominając jednocześnie, że jest obowiązek składania interpelacji i zapytań 

na piśmie.  

Interpelacje i zapytania złożyli radni ustnie i pisemnie na sesji: 

Sławomir Młodawski  

Czy w związku z podpisanym aneksem o przedłużenie realizacji zadania do  

28 lutego 2019 roku na termomodernizację Urzędu Gminy i termomodernizację 

budynku szkół dalej będą pobierane kary umowne od wykonawcy, jeśli tak to 

jaką kwotę Gmina już odzyskała i jaka jest szacowana po zrealizowaniu 

powyższych zadań. 

Krzysztof Jurek 

Proszę o wystąpienie z zapytaniem o ekspertyzę do osoby kompetentnej  

w temacie renowacji parkietów drewnianych, innej niż wykonawca remontu 

remizy OSP w Bliżynie. Powłoka lakiernicza parkietu w sali, w której obecnie 

prowadzone są m.in. sesje Rady Gminy Bliżyn w bardzo krótkim czasie uległa 

zmatowieniu. Lakier jaki powinien w takim miejscu być zastosowany, to w 

moim przekonaniu taki, który jest przeznaczony do pomieszczeń i parkietów 

intensywnie eksploatowanych. Mam podstawy podejrzewać, że renowacja 

została wykonana z nienależytą starannością co do użytych preparatów 

lakierniczych, co może być podstawą do ewentualnej reklamacji. 

Proszę o w/w ekspertyzę: 
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- czy powłoka lakiernicza została właściwie dobrana do rodzaju drewna,  

z którego wykonany jest parkiet i warunków w jakich będzie eksploatowany. 

Odnosząc się do powyższych interpelacji Wójt wyjaśnił, że z nikim nie 

przedłużono umów na termomodernizację. Jedynie w przypadku Urzędu Gminy 

wykonawca uzyskał odroczenie terminu rozliczenia ze względu na 

przedłużający się remont wewnątrz budynku. Po złożeniu faktury końcowej za 

każdy dzień zwłoki będzie obniżana zapłata. Dodał, że nie ma jeszcze 

ostatecznych danych ale na pewno będzie to ponad 200tys.zł. Odnosząc się 

natomiast do reklamacji  

w zakresie polakierowania podłogi w OSP w Bliżynie jest to efekt imprezy 

tanecznej zespołów ludowych. Rysy na lakierze powstają również na skutek 

zwykłego użytkowania podłogi. Wójt widzi konieczność zabezpieczenia 

powłoki lakierniczej poprzez pastowanie. W tej sprawie udzieli odpowiedzi na 

piśmie.  

Na zapytanie Krzysztofa Jurka o ulatniający się w bibliotece gminnej zapach  

z kanalizacji Przewodniczący Rady prosił o interwencję bezpośrednio w 

Urzędzie Gminy w takich sprawach. 

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektów uchwał Przewodniczący Rady 

zgłosił wniosek o odstąpienie od odczytywania uzasadnień i załączników do 

projektów uchwał. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. Głosów 

przeciwko i wstrzymujących się – 0. 

Ad. 6 

a/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy na lata 2019-2035 odczytała Beata Ozan – Skarbnik 

Gminy.  
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/17/2019 w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 

2019-2035. 

b/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 

odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy.  

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
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Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/18/2019 w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

c/ 

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. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/19/2019 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej. 

d/ 

Projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty odczytała 

Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja 

Krzysztof Jurek w swojej wypowiedzi nie odniósł się do wysokości stawek 

ponieważ są one jednymi z niższych ale zapytał o możliwość zwiększenia 

częstotliwości odbierania odpadów od mieszkańców w okresach letnich. 

Wójt wyjaśnił, że zmiana częstotliwości w okresach letnich musiałaby mieć 

związek z nowym przetargiem, co wiązałoby się ze wzrostem cen.  Mieszkańcy 

mogą kompostować odpady i na dzień dzisiejszy rozwiązuje to temat. Jedynie  

z bloków odpady są odbierane raz w tygodniu. Gmina Bliżyn zgodnie  

z obowiązującą rejonizacją musi oddawać odpady na składowisko w Końskich.  

A tu stawki są wysokie bo 360zł za tonę odpadów zmieszanych. W pozostałych 

sortowniach w regionie: Promniku i Janiku ceny za tonę odpadów są o 120zł 

niższe niż w Końskich. Odległości do nich są podobne ale ze względu na 

obowiązującą rejonizację nie możemy tam wozić odpadów. Takie zasady 

obowiązują w naszym województwie jako nielicznym w kraju. Jest to zadanie 

dla Sejmiku aby znieść taki monopol. Jeżeli będzie konkurencja między 

wysypiskami ceny będą niższe. W tym roku gmina Bliżyn uniknęła 

drastycznych podwyżek za śmieci z tego względu, że w naszej gminie jest 

dobrze rozwinięty poziom segregacji odpadów, dzięki czemu odpady nie są 

„cofane” i nie ma naliczania większych opłat. Także w naszej gminie jest mało 

bloków mieszkalnych, bo na osiedlach trudniej jest wyegzekwować właściwą 

segregację odpadów.  

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
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Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów 

wstrzymujących się – 1, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/20/2019 w sprawie 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

e/ 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu 

osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 odczytała 

Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje merytoryczne Rady 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/21/2019 w sprawie 

uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

f/ 

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla 

osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" 

na lata 2019-2023 odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje merytoryczne Rady 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/22/2019 w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

g/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek  

w szkole i w domu" na lata 2019-2023 odczytała Barbara Stachera – 

Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje merytoryczne Rady 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
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Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/23/2019 w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" 

na lata 2019-2023. 

Ad. 7 

Informacje, komunikaty i oświadczenia: 

Monika Gruszczyńska podzieliła się informacją o projekcie Komisji 

Europejskiej wspierającej bezprzewodowy internet. Dofinansowanie 

stanowiłoby 100%. W ubiegłym roku nabór anulowano ale ma być ogłoszony w 

roku bieżącym. Gmina Bliżyn może starać się o wsparcie. Na początek trzeba 

się zarejestrować na stronie internetowej i wypełnić formularz. Ponadto radna 

prosiła o organizowanie sesji w godzinach popołudniowych. 

Wójt wyjaśnił, że gmina Bliżyn przymierzała się do tego naboru szczególnie w 

miejscach uczęszczanych /np. nad zalewem/. Niestety tam nie ma zasięgu sieci 

światłowodowej. 

Jacek Krzepkowski w imieniu rodziny poszkodowanej w pożarze w Górkach 

podziękował radnym i pracownikowi biura rady za wsparcie finansowe 

udzielone rodzinie. 

Ad. 8 

Obrady sesji trwały od godz.9
06

 do godz. 10
36

. 

Czwartą sesję Rady Gminy Bliżyn w kadencji 2018-2023 zamknął Jacek 

Krzepkowski – Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za udział. 
 

Protokolant 

 

Anna Kowalik 


