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P r o t o k ó ł   Nr V/2019 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 14 marca 2019r.  

w świetlicy OSP w Bliżynie. 

 

W obradach sesji uczestniczyli: 

1/ Anna Leżańska – Wicestarosta Powiatu Skarżyskiego 

2/ Roman Białek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam. 

3/ Piotr Piłatowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku- 

    Kam. 

4/ Emil Sadza – dzielnicowy 

5/ Jerzy Rams – Przewodniczący Rady w kadencji 2010-2014 

6/ Tadeusz Łyjak – Przewodniczący Rady w kadencji 2014-2018 

7/ Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

8/ Barbara Stachera – Sekretarz Gminy Bliżyn 

9/ Beata Ozan – Skarbnik Gminy Bliżyn 

10/ Sławomir Długosz – Radca Prawny UG 

11/ Anna Kowalik – obsługa Rady 

12/ Grzegorz Jędrzejczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bliżynie 

13/ Sylwester Koziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie 

14/ Mirosław Owczarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrowążku 

15/ Henryk Żak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sorbinie 

16/ Monika Łukomska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

       w Bliżynie 

17/ Katarzyna Skarus – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie 

18/ Anna Jaros-Urbaniak – Dyrektor SP ZOZ w Bliżynie 

19/ Janina Kołek – Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów 

20/ Jacenty Kita – Redaktor Naczelny Samorządowego Informatora Gminy 

      Bliżyn 

21/ Zbigniew Biber – Tygodnik Skarżyski 

22/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności  

23/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Zatwierdzony porządek obrad sesji: 

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

 2. Przyjęcie protokołu z obrad IV 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. Informacja o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku 

      publicznego na terenie gminy za 2018 rok: 

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

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

 d/ dyskusja, 

 e/ przyjęcie informacji. 

7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2018 rok: 

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

 b/ wystąpienie Wójta Gminy, 

 c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych, 

 d/ dyskusja, 

 e/ przyjęcie informacji. 

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

       poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

       przez Gminę Bliżyn za rok 2018. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  

      w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2035. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

      gminy na 2019 rok. 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

      opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

      właścicieli nieruchomości wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą 

      środków komunikacji elektronicznej. 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia programu opieki nad 

      zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

      Gminy Bliżyn w 2019 roku. 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk 

      zorganizowanych na terenie Gminy Bliżyn oraz określenia sezonu 

      kąpielowego na rok 2019. 

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad 

      Zabytkami dla Gminy Bliżyn na lata 2019-2022. 

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne 

      nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Ubyszów. 

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw. 

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej  

       Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha 

      Jędrzejkiewicza w Bliżynie. 

18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

       obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach 

       prowadzonych przez Gminę Bliżyn. 

19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych 

      szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bliżyn oraz określenia 

      granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na 

      obszarze Gminy Bliżyn. 

20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania 

      form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 
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      dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

      w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn. 

21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/22/2019 Rady 

      Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019r. 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. 

22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/21/2019 Rady 

      Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019r.  w sprawie uchwalenia wieloletniego 

      gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 

      2023. 

23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania 

       i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Bliżyn. 

24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/2015 Rady 

      Gminy Bliżyn z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia zasad 

      przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów 

      Gminy Bliżyn. 

25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady 

     Gminy Bliżyn oraz komisji stałych na 2019 rok. 

 26. Informacje, komunikaty i oświadczenia. 

27. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przebieg obrad sesji: 

Ad. 1 

Piątą 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. Poinformował ponadto, że z przyczyn technicznych 

głosowanie na sesji nie odbędzie się za pomocą urządzeń tylko będzie to 

głosowanie imienne. 

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 IV sesji Rady 

Przewodniczący Rady wniósł o jego przyjęcie. 
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Za przyjęciem protokołu z obrad IV sesji Rady, która odbyła się w dniu  

31 stycznia 2019r. 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: 

W związku z przejściem Barbary Stachery na emeryturę podziękowania za pracę 

w naszej gminie przez ponad 10 lat na stanowisku Sekretarza Gminy złożyli: 

Jacek Krzepkowski - Przewodniczący Rady, Radosław Bułka –

Wiceprzewodniczący Rady, Anna Leżańska – Wicestarosta Skarżyski, Jerzy 

Rams i Tadeusz Łyjak, radni gminy, sołtysi, dyrektorzy szkół, kierownicy 

jednostek organizacyjnych gminy oraz Mariusz Walachnia – Wójt Gminy wraz  

z pracownikami. Podziękowano Pani Sekretarz za poświęcenie i oddanie, za 

lojalność oraz trud włożony w pracę na rzecz gminy Bliżyn. W ciągu tych prawie 

11 lat Pani Sekretarz dała się poznać jako osoba, która zawsze służyła pomocą, 

wsparciem, wiedzą i doświadczeniem. To były lata owocnej współpracy  

z pożytkiem dla gminy.  

Za tak ciepłe i miłe słowa Barbara Stachera podziękowała wszystkim, z którymi 

przyszło jej pracować przez niemal 11 lat na stanowisku Sekretarza Gminy. 

Janina Kołek – Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów zwróciła się do 

Przewodniczącego Rady o zorganizowanie wspólnego spotkania seniorów  

z radnymi celem dalszej współpracy. Zapytała również o losy złożonego projektu 

dla seniorów. 

Aleksandra Milanowska – Sołtys sołectwa Brzeście poruszyła dwa tematy: 

1/ to zwiększenie komunikacji na terenie gminy Bliżyn. Jakie działania zostaną 

poczynione w tym zakresie bo w mediach temat ten jest nagłośniony. 

2/ rozważenie wzorem gminy Skarżysko-Kościelne ustalenia diet dla członków 

rad sołeckich co przyczyniło by się do poprawy współpracy sołtysa z radą sołecką. 

Bartłomiej Kołakowski – Sołtys sołectwa Kopcie zwrócił się do Wójta o: 

1/ naprawę i odwodnienie drogi dojazdowej do Kopci, która jest w złym stanie 

technicznym. Ponadto pobocza znajdują się wyżej niż droga, stąd woda spływa 

nie rowem a asfaltem niszcząc drogę. 

2/ rozważenie możliwości podłączenia Kopci do kanalizacji w Szałasie. Byłaby 

to odległość około 1000m, jest możliwe podłączenie bez przepompowni 

natomiast perspektywa podłączenia od Bliżyna jest bardzo odległa w czasie. 

3/ wykonanie placu zabaw w Kopciach. Na planowane miejsce integracji 

zakupiono działkę. Dzięki zorganizowanej zbiórce pieniędzy udało się  

z mieszkańcami zbudować boisko do piłki nożnej i siatkowej. Sołtys dodał, że 

projekt miejsca integracji został trochę przeinwestowany dlatego widziałby 

wykonanie samego placu zabaw bez altany i boiska co znacznie zmniejszyłoby 
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koszty zadania. Kopcie zamieszkuje 138 mieszkańców z czego 30 to dzieci 

a w sezonie letnim z przyjezdnymi nawet 40. Ostatnią inwestycją w Kopciach był 

montaż lamp, który miał miejsce 10 lat temu. Kończąc prosił Radę  

o zrealizowanie projektu. 

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: 

Jacek Krzepkowski  

Interpelacja w sprawie budowy chodnika przy drodze DK–42 łączącego 

miejscowości Pięty-Płaczków. W imieniu własnym oraz radnych Szymona 

Mastalerza, Genowefy Supernat oraz mieszkańców Płaczkowa, Pięt i Sołtykowa 

proszę o podjęcie kroków wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych  

i Autostrad w Kielcach zmierzających do wykonania chodnika łączącego 

miejscowość Pięty – Płaczków przy drodze krajowej DK-42. Nadmieniam, że od 

2016 roku podejmowane są działania, aby wykonać odcinek 270 metrów  

i połączyć go z istniejącym chodnikiem w pasie drogowym. Wykonanie tej 

inwestycji zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Należy 

zauważyć, że jest to odcinek będący na łuku drogi a ponadto nie oświetlony. 

Droga krajowa DK-42 jest o dużym natężeniu ruchu. 

Krzysztof Jurek  
1. Proszę o przeprowadzenie pilnych remontów placów zabaw i przyległej do nich 

infrastruktury służącej integracji. Nawiązując do moich wcześniejszych 

interpelacji, które składałem, nadal pozostało wiele do naprawy na placu zabaw 

przy placu Broel-Platerów, a po sezonie zimowym powstały również problemy  

w miejscu rekreacji nad zalewem. Duże szkody wyrządziły dziki, które 

kompletnie zerwały darń. Elementy wykonane z drewna spróchniały i wymagają 

wymiany ze względów, nie tyle estetyki, co ważniejsze bezpieczeństwa 

przebywających tam osób. Proszę mieć na uwadze, że w najbliższym czasie 

rozpocznie się sezon korzystania z w/w obiektów. 

2. Proszę o wystąpienie do GDDKiA z wnioskiem o przesunięcie oznakowania 

przejścia dla pieszych na ulicy Staszica. Nadmieniam, że osobiście zwracałem się 

już z taką prośbą na początku 2017 roku zgłaszając problem nieodpowiednio 

wyznaczonego przejścia, ale nie spotkała się ona z pozytywnym rozpatrzeniem. 

Mieszkańcy zgłaszają problem, tak piesi jak i kierowcy, że w trakcie oczekiwania 

na wyjazd, samochód znajduje się na pasach uniemożliwiając przejście. Jeszcze 

bardziej niebezpieczna sytuacja zachodzi, jak samochód skręca w ulicę Staszica, 

a na przejściu znajduje się pieszy. W takiej sytuacji nie ma miejsca, żeby się 

„schować” samochodem przed nadjeżdżającymi drogą krajową innymi 

pojazdami. Proszę skonsultować problem ze Starostwem Powiatowym i wystąpić 

z wnioskiem do GDDKiA w celu znalezienia właściwego rozwiązania. 
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Dorota Cukrowska  

Proszę o zakupienie szafek do Szkoły Podstawowej w Bliżynie dla dzieci klas  

4-8 na książki i przybory szkolne, które pozwolą odciążyć już i tak bardzo ciężkie 

plecaki. To po części pozwoli zadbać o prawidłową postawę ciało dzieci. Proszę 

o pozytywne rozpatrzenie prośby. 

Genowefa Supernat  

Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej w Sołtykowie proszą o uzyskanie 

informacji na temat zniżki przy jednorazowym wykupie działek użytkowania 

wieczystego. Zainteresowani oczekują na podjęcie stosownej uchwały przez Radę 

Gminy. 

Szymon Mastalerz 

Czy korzystając z programu ‘Czyste Powietrze”, przy prowadzonej aktualnie 

inwestycji instalacji gazowej w miejscowości Sobótka, mieszkańcy mogą 

skorzystać z dofinansowania i na jakich zasadach – oprócz wymiany pieców c.o. 

Sławomir Młodawski 

Działając w zgodzie z art. 23 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi 

między innymi o stałej więzi radnego z mieszkańcami Gminy właśnie w imieniu 

mieszkańców ulicy Szydłowieckiej wnioskuję o udrożnienie przepustu – 

zamulony przez piasek i zarośnięty trawą, przy drodze powiatowej Bliżyn – 

Ubyszów (skrzyżowanie z ulicą Zgodną nr 12). Woda płynąc korytkiem po lewej 

stronie od Ubyszowa wpływa na posesję nr 12 oraz rozlewa się po asfalcie. 

Aneta Smulczyńska  

1. Zwracam się z wnioskiem o usunięcie piachu pozostałego na jezdni wzdłuż 

krawężników chodnika, po zimowym utrzymaniu drogi powiatowej nr 0446T  

w miejscowości Odrowążek. Powyższy piach blokuje przepływy umieszczone 

pod chodnikiem, odprowadzające wodę z jezdni do rowów. Konsekwencją ww. 

blokady przepływów – są kałuże na drodze, co stwarza zagrożenie dla pieszych 

korzystających z chodnika. W związku z powyższym wnioskuję  

o uporządkowanie i usunięcie ww. piachu. W załączeniu – fotografie 

przedstawiające problem zalegającego piachu na jezdni. 

2. Zwracam się z interpelacją w sprawie naprawy drogi w miejscowości Kopcie, 

tj. na odcinku drogi prowadzącym od drogi powiatowej nr 0437T do 

miejscowości Kopcie nastąpiło uszkodzenie nawierzchni jezdni. Dziury w drodze 

oraz zalegająca w nich woda - stwarzają niebezpieczeństwo dla użytkowników 

drogi oraz grożą uszkodzeniem pojazdów poruszających się ww. trasą.  

W związku z powyższym wnioskuję o sprawną naprawę przedmiotowej drogi.  

W załączeniu – fotografie przedstawiające uszkodzenia drogi. 

Krzysztof Olczyk  

W imieniu mieszkańców miejscowości Kucębów wnoszę o spowodowanie 

ustawienia przy wjeździe do wsi Kucębów-Borek, Kucębów Górny i Kucębów 

Dolny znaku drogowego B-18, uniemożliwiając w ten sposób przejazd ciężkim 

samochodem ciężarowym, które w głównej mierze przyczyniają się do niszczenia 

nawierzchni dróg w tych miejscowościach. Wymienione drogi nie posiadają 
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właściwej podbudowy co jest dodatkowym czynnikiem powodującym ich 

niszczenie. Zwłaszcza odcinek drogi /około 300m/ pomiędzy Kucębowem 

Górnym a Kucębowem-Borkiem znajduje się w najgorszym stanie technicznym 

wymagającym natychmiastowej naprawy. Nadmieniam, że droga ta dalej 

prowadzi do miejscowości Gustawów w powiecie koneckim. 

Małgorzata Zep 

Zwracam się z prośbą do Pana Wójta Mariusza Walachni o rozpoczęcie procedury 

mającej na celu uregulowanie stanu posiadania gruntów pod drogą nr 309048  

w miejscowości Bugaj, gmina Bliżyn, tzw. Bugaj „pod lasem”. Obecnie droga 

ww. znajduje się na terenie Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna, ponadto jest 

własnością Skarżyska-Kamiennej. Jest to jedyna droga dojazdowa do posesji 

mieszkańców miejscowości Bugaj „pod lasem”. Stan techniczny na ten moment 

budzi mnóstwo zastrzeżeń oraz zagraża bezpieczeństwu ludzi, jak i pojazdów 

poruszających się po ww. drodze. Jednocześnie proszę o wykonanie remontu 

cząstkowego owej drogi, w taki sposób, aby na najbardziej zniszczonych 

odcinkach, nie łatać pojedynczo dziur i ubytków, lecz pokryć je w całości nowym 

asfaltem. 

Odnosząc się do tematów poruszonych w punkcie 4 porządku obrad Wójt 

poinformował, że remonty cząstkowe dróg rozpoczną się w miesiącu kwietniu. 

Jeżeli chodzi o wniosek dotyczący seniorów to zostało odrzucone odwołanie  

w sądzie administracyjnym. Nie ma jeszcze wyroku w tej sprawie ale 

najprawdopodobniej będzie on niekorzystny. W zakresie komunikacji publicznej 

są deklaracje rządowe że będą pieniądze na jej przywrócenie. Szczegółów w tej 

sprawie nie ma, poza medialnymi informacjami. Temat ustalenia diet dla 

członków rad sołeckich zostanie poddany pod dyskusję na komisjach rady.  

W Skarżysku Kościelnym gdzie przyznano diety jest tylko 9 sołectw a w naszej 

gminie jest ich 24. Także współpraca sołtysa z radą sołecką jest inna w każdym 

sołectwie. Są sołectwa gdzie ta współpraca jest, ale są też i takie gdzie jej nie ma 

i sołtys sam załatwia wszystkie sprawy. Zgłoszony temat podłączenia Kopci do 

kanalizacji od strony Szałasu jest niewykonalny w tej kadencji. Tak naprawdę nie 

wiadomo czy będzie wykonana kanalizacja w Szałasie bo pierwszy przetarg  

w ubiegłym roku został unieważniony. Gmina opracowuje dokumentacje dla 

trzech dużych miejscowości: Ubyszów, Gostków i Gilów oraz dodatkowo dla 

części Bliżyna. Ma być negocjowana nowa perspektywa unijna i jeżeli nie zostaną 

zmienione przeliczniki co do ilości mieszkańców na 1 km sieci to trudno będzie 

o dofinansowanie, a takowe może pojawić się około 2021 roku. Rozważając 

podłączenie Kopci do kanalizacji w Szałasie należy się nad tym mocno 

zastanowić, oby nie skończyło się tak jak podłączenie wody w Brześciu  

i okolicznych miejscowości do Skarżyska. W takiej sytuacji pełną władzę nad 

siecią oddaje się w ręce sąsiedniej gminy. Ceny są 3-krotnie wyższe stąd jest 

wielkie niezadowolenie społeczne. Biorąc pod uwagę budowę placu zabaw  

w Kopciach Wójt jest za wykonaniem tego zadania. Do tej pory wszystkie miejsca 

integracji wykonywane były przy 60 bądź 80% dofinansowaniu a nawet ostatnie 
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dwa: w Bugaju i Drożdżowie przy minimalnym udziale finansowym gminy około 

150tys.zł. Istnieje nadzieja, że pojawią się niewykorzystane środki w PROW-ie 

na takie zadania. Wójt jest za budową miejsc integracji tam gdzie ich jeszcze nie 

ma, ale przy dofinansowaniu, ponieważ ich wykonanie w ramach własnych 

środków to pieniądze rzędu 300-400tys.zł. Odpowiadając na interpelacje  

i zapytania radnych Wójt wyjaśnił, że w sprawie wykonania chodnika łączącego 

Pięty z Płaczkowem wspólnie z Powiatem wybierze się do Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach. Przesunięcie przejścia dla pieszych na 

ul.Staszica to także zadanie dla Powiatu i GDDKiA ponieważ dotyczy zjazdu  

z drogi krajowej na drogę powiatową. Wszelkie naprawy na placach zabaw będą 

sukcesywnie wykonywane. Na zakup szafek dla Szkoły Podstawowej w Bliżynie 

zostaną przekazane środki z budżetu gminy. Gmina wykonała aktualizację 

wartości nieruchomości. Wyceny te zaskarżono do SKO, w ramach zawartej 

ugody z mieszkańcami obniżono opłatę z tytułu użytkowania wieczystego o 20%. 

Przed najbliższą sesją zostaną przedstawione propozycje opłat jednorazowych 

/ulg/ przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.  

W ramach programu „Czyste powietrze” mieszkańcy mogą skorzystać  

z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach na wymianę starego pieca c.o. na nowy kocioł, na przyłącze 

do sieci gazowej w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła wraz  

z montażem. Maksymalna wysokość wydatków kwalifikowanych to kwota 

53tys.zł. W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych można 

odzyskać 18% w ramach rozliczenia PIT. Udrożnienie przepustu przy drodze 

Bliżyn-Ubyszów zostanie przekazane do Powiatu. Ta sama sytuacja dotyczy 

usunięcia piachu przy krawężniku chodnika w Odrowążku. W Kopciach droga do 

wsi zostanie naprawiona w ramach remontów cząstkowych. W miejscowości 

Kucębów zostanie uzupełniony znak ograniczenia tonażowego. Droga Bugaj 

„pod lasem” jest w części własnością Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna. 

Podjęto rozmowy w tym temacie ale przejęcie gruntów na własność gminy to na 

pewno zadanie co najmniej 2-letnie. 

Anna Leżańska poinformowała, że zatwierdzono dofinansowanie i ukazała się 

lista, podpisana przez Premiera, na której znalazła się droga w Mroczkowie. 

Odnosząc się do programu dla seniorów Lokalna Grupa Działania „U Źródeł” 

będzie ogłaszać nabór wniosków na projekty międzypokoleniowe. Będzie można 

uzyskać dofinansowanie do 30tys.zł bez zabezpieczenia wkładu własnego ale 

warunkiem jest napisanie i złożenie projektu. W zakresie transportu publicznego  

na razie nie przyszły żadne wytyczne i ustawa jeszcze nie została zmieniona.  

W sprawie budowy chodnika między Piętami a Płaczkowem odbyło się kilka 

spotkań z GDDKiA w Kielcach. Zaczęli karczować pobocze ale napotkali na linię 

niezinwentaryzowaną, najprawdopodobniej wojskową i muszą zlokalizować jej 

przebieg. Generalna Dyrekcja także dokonała oględzin w sprawie obniżenia 

przejścia dla pieszych na ul. Staszica i nie wyraziła na to zgody. Usytuowanie 

niżej przejścia wiązałoby się z jego zabezpieczeniem barierami bo mieszkańcy  
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i tak będą chodzić nie po pasach. Temat ten można ponowić. Pozimowe sprzątanie 

ulic odbędzie się ale przetarg na to zadanie jest znacznie droższy. W związku  

z tym, że dużo mieszkańców gminy Bliżyn ma użytkowanie wieczyste pod 

terenami mieszkaniowymi na terenach Skarbu Państwa można składać wnioski 

do Powiatu o wyliczenie jednorazowej opłaty. Na zapytanie Józefa Dąbrowskiego 

w sprawie budowy chodnika w Sorbinie Anna Leżańska wyjaśniła, że chcąc 

uzyskać dofinansowanie w ramach programu przebudowy dróg należy w tym 

roku wykonać pierwszą płatność. W związku z planowaną budową gazociągu  

w Sorbinie należy projekt budowy chodnika skoordynować z tym zadaniem. 

Jeżeli uda się wykonać projekt i dokonać pierwszej płatności to w latach 

następnych można będzie uzyskać dofinansowanie. Poinformowała również   

o zaplanowanej wymianie desek na moście w Wojtyniowie. 

Małgorzata Zep poinformowała o możliwości kontaktu z Panią Renatą 

Ciesielską w sprawie skorzystania z programu „Czyste powietrze” na numery 

telefonów, które będą dostępne na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i stronie 

internetowej. 

Ad. 6 

Informację o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego 

na terenie gminy za 2018 rok przedstawił Piotr Piłatowski – Zastępca 

Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kam. /informacja w załączeniu/. 

Z informacji wynika, że gmina Bliżyn obsługiwana jest przez dwóch 

dzielnicowych: Emila Sadzę i Norberta Łobodę. W 2018 roku policja na terenie 

gminy pełniła prawie 1200 służb zewnętrznych i było ich więcej niż w 2017 roku. 

Policjanci interweniowali niecałe 700 razy. Do najczęstszych przestępstw 

ujawnionych na terenie gminy należą: kierowanie pojazdem w stanie 

nietrzeźwości, kradzież mienia, włamania oraz uszkodzenie mienia. Komendant 

podziękował władzom gminy za wspieranie policji m.in. poprzez przekazanie 

środków na służby ponadnormatywne oraz za prowadzone wspólne działania 

profilaktyczne tj. zakup elementów odblaskowych oraz spotkania z seniorami  

i młodzieżą szkolną. 

Dyskusja 

Krzysztof Olczyk nawiązał do sprawozdania przedłożonego przez policję  

w którym podano średni czas reakcji na zdarzenie, który wynosi 12 minut. 

Zdaniem radnego dotarcie patrolu na kresy naszej gminy to może być nawet  

40 minut. Zapytał również, czy kierownictwo policji ma w planach przywrócenie 

posterunku policji w Bliżynie. 

Komendant wyjaśnił, że obecnie jest więcej służb niż jak był posterunek policji 

i nic mu nie wiadomo o reaktywowaniu posterunku policji w Bliżynie. Na pewno 

wiązałoby to się z dużymi nakładami finansowymi.  

Krzysztof Jurek zapytał, czy w ramach planowanych spotkań profilaktycznych 

w szkołach w celach pokazowych można przywieźć psa tropiącego 

przeznaczonego do wykrywania dopalaczy bądź narkotyków.  
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Komendant wyjaśnił, że może to być uznane nie za profilaktykę a za atak na 

ograniczanie swobody obywatelskiej. Uważa, że nie tędy droga, spotkania  

i pogadanki mają służyć temu aby dzieci i młodzież zrozumiała zagrożenia  

wynikające z zażywania dopalaczy czy narkotyków ale wcale nie trzeba 

przeszukiwać dzieciom plecaków. 

Jacek Krzepkowski uważa, że psy można przywozić na pokazy ale przy wejściu 

do sal czy szatni będzie to traktowane jako przeszukanie, na które należy mieć 

pozwolenie. 

Krzysztof Jurek dodał, że chodzi mu o cele pokazowe wcale nie musi to być 

przeprowadzone wewnątrz budynku może to równie dobrze odbyć się na boisku. 

Dorota Cukrowska zapytała, czy na terenie gminy wystąpiły przypadki handlu 

dopalaczami czy narkotykami. 

Komendant wyjaśnił, że na terenie gminy Bliżyn miało miejsce jedno 

przestępstwo narkotykowe. Zagrożenie takie występuje bo w mediach jest głośno 

o takich przypadkach, pobytach dzieci w szpitalach po zażyciu dopalaczy ale jest 

to problem bardziej krajowy niż lokalny. Na pewno pogadanki i spotkania  

w szkołach są mile widziane bo mogą uświadomić problem i konsekwencje z tym 

związane. 

Emil Sadza – dzielnicowy dodał, że w Komendzie Powiatowej Policji byli 

uczniowie klas VII szkoły w Bliżynie z którymi ma odbyć się spotkanie w celu 

omówienia zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy i narkotyków. Wtedy 

też można przyprowadzić psa i zaprezentować działania w formie pokazowej. 

Odnosząc się do wypowiedzi Krzysztofa Olczyka dotyczącej średniego czasu 

reakcji na zdarzenie dzielnicowy wyjaśnił, że wynika on z tego, że inny jest czas 

dojazdu do Bugaja czy Brześcia a inny do Rędocina czy Kucębowa, ale 

uśredniając te dane wynosi on 12 minut. 

Podsumowując powyższą dyskusję Wójt stwierdził, że policja jest widoczna  

i mieszkańcy mają poczucie bezpieczeństwa. Odnosząc się do reaktywowania 

posterunku policji uważa, że budynek w którym mieścił się posterunek bardziej 

nadaje się do rozbiórki niż do remontu. W projekcie rozbudowy budynku Urzędu 

Gminy, który zapewne poczeka jeszcze parę lat przewidziano powierzchnię na te 

cele. Wójt podziękował za dotychczasową współpracę, za spotkania z seniorami,  

w szkołach dodając, że gmina wspiera policję finansowo w miarę posiadanych 

środków. 

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych 

przedstawiła Dorota Cukrowska – Przewodnicząca Komisji. Komisja analizując 

przedłożoną informację w zakresie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu  

i porządku publicznego na terenie gminy za 2018 rok stwierdza, że w porównaniu 

do roku 2017 nastąpił wzrost liczby przestępstw i spadek ich wykrywalności  

z 72,4 na 54,5%. Na uwagę zasługują prowadzone działania profilaktyczne  

w placówkach oświatowych, parafiach, wśród seniorów a także współpraca  

z gminnymi instytucjami na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 

Świadczą o tym cykliczne akcje w szkołach pod hasłem „Bezpieczni bo 
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widoczni” na których są przekazywane elementy odblaskowe. Komisja zapytuje, 

czy na terenie gminy Bliżyn występują przypadki handlu dopalaczami, 

narkotykami. Komisja przyjmuje informację o stanie bezpieczeństwa, 

przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie gminy za 2018 rok łącznie 

z powyższymi spostrzeżeniami /4 głosy za/. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem informacji. 

Za przyjęciem informacji o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu  

i porządku publicznego na terenie gminy za 2018 rok głosowało 15 radnych, 

głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się – 0, w związku z czym Rada 

Gminy przyjęła przedmiotową informację. 

Ad. 7 

Informację o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2018 rok przedstawił 

Roman Białek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam. 

/informacja w załączeniu/. Na koniec 2018 roku w ewidencji PUP 

zarejestrowanych było niewiele ponad 600 mieszkańców gminy Bliżyn, co 

stanowi 15,74% ogółu bezrobotnych w powiecie. Do najczęstszych form pomocy 

PUP dla mieszkańców gminy Bliżyn w minionym roku należały: skierowanie do 

pracy – 85, staże – 89, prace interwencyjne – 21, bon na zasiedlenie -22, dotacje 

na podjęcie działalności gospodarczej – 15. Dyrektor dodał, że PUP posiada 

środki na różne formy wsparcia osób bezrobotnych. 

Wójt dodał, że generalnie sytuacja na rynku pracy jest dobra, kto chce ten pracuje. 

Kilka lat temu na roboty publiczne było nawet 100 podań a w 2018 roku zaledwie 

udało się znaleźć pięciu chętnych na tę formę zatrudnienia. 

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych 

przedstawiła Dorota Cukrowska – Przewodnicząca Komisji. Komisja analizując 

informację o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2018 rok stwierdza, że 

w dalszym ciągu utrzymuje się wysoki stan bezrobocia – 614 osób, co stanowi 

15,74% w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w powiecie. Niepokojącym faktem 

jest to, że stopa bezrobocia w powiecie skarżyskim wynosi 15,5% i jest najwyższa 

wśród powiatów województwa świętokrzyskiego. Dla porównania  

w województwie świętokrzyskim wynosi 8,1%, w kraju 5,7%. Największe 

bezrobocie widoczne jest w wieku produkcyjnym w przedziale od 25 do 54 roku 

życia wśród osób z wykształceniem: policealnym, średnim zawodowym  

i zasadniczym zawodowym. Komisja prosi o informację w zakresie 

przeznaczonych środków na organizację staży, prac interwencyjnych, robót 

publicznych i innych form wsparcia osób bezrobotnych. Komisja upatruje rozwój 

gminy poprzez przyciągnięcie inwestorów co stworzyłoby nowe miejsca pracy. 

Komisja przyjęła informację o stanie bezrobocia za 2018 rok /4 głosy za/. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem informacji. 

Za przyjęciem informacji o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2018 

rok głosowało 15 radnych, głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy przyjęła przedmiotową informację. 
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Ad. 8 

Przechodząc do punktu 8 porządku obrad to jest sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Bliżyn za rok 2018, 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 przyjęciem sprawozdaniem. 

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach prowadzonych przez gminę Bliżyn za rok 2018. 

 

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 w związku z czym wniosek został przyjęty 

przez Radę. 

Ad. 9 

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 V/24/2019 w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 

2019-2035. 

Ad. 10 

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.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr V/25/2019 w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 
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Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej odczytała Barbara Stachera – Sekretarz 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 V/26/2019 w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z warunkami 

i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn 

w 2019 roku odczytała Barbara Stachera – Sekretarz 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 V/27/2019 w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2019 roku. 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy 

Bliżyn oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2019 odczytała Barbara 

Stachera – Sekretarz 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 V/28/2019 w sprawie 

wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bliżyn oraz określenia 

sezonu kąpielowego na rok 2019. 
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Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla 

Gminy Bliżyn na lata 2019-2022 odczytała Barbara Stachera – Sekretarz 

Gminy. 
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. Poinformował również, że na posiedzeniu Komisji 

Budżetowo-Finansowej zostały zgłoszone błędy powstałe w Programie na stronie 

23. Chodzi o umieszczone zdjęcie z podpisem Zespół Ludowy „Sobótka”  

a powinien być to Zespół Ludowy „Kuźniczanki”. Ponadto na str. 23 w ostatnim 

zdaniu zapisano, że osnowę dla tkaczek przygotowuje Władysław Kijanka  

z Kopci. W momencie opracowywania programu była to osoba właściwa 

natomiast obecnie osoba ta nie żyje dlatego Przewodniczący poprosił  

o poprawienie słowa „przygotowuje” na czas przeszły „przygotowywał”. 

Poprawa tych błędów została ustalona z Wójtem. Jeżeli nie usłyszy sprzeciwu to 

będzie uważał, że radni wyrażają zgodę na dokonanie poprawy zaistniałych 

błędów na stronie 23 programu. Sprzeciwu nie było. 

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 V/29/2019 w sprawie 

uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bliżyn na lata 2019-

2022. 

Ad. 15 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Ubyszów odczytała Barbara Stachera 

– Sekretarz 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 V/30/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w obrębie 

ewidencyjnym Ubyszów. 

Ad. 16 

Projekt uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw odczytała Barbara 

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

zaopiniowały projekt uchwały. 
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Dyskusja  

Monika Gruszczyńska zapytała, czy powołana w treści uchwała z 2003 roku 

zawiera prawidłową nazwę organu: Rada Gminy w Bliżynie, ponieważ obecnie 

stosuje się nazwę Rada Gminy Bliżyn. 

Barbara Stachera wyjaśniła, że zapisy są prawidłowe a wynikają z tego, że 

poprzedni statut mówił, że rada gminy nosi nazwę: Rada Gminy w Bliżynie. Była 

to pewnego rodzaju nieprawidłowość i obecny statut mówi już o Radzie Gminy 

Bliżyn. 

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 V/31/2019 w sprawie 

zmian w statutach sołectw. 

Ad. 17 

W związku z uzupełnieniem przez Wójta składu Rady Społecznej SP ZOZ  

o  dwóch przedstawicieli rady w osobach Pani Genowefy Supernat i Pani Doroty 

Cukrowskiej oraz zaplanowaniem pierwszego posiedzenia Rady Społecznej na 

dzień 28 marca Przewodniczący Rady poprosił Barbarę Stacherę – Sekretarza 

Gminy o odczytanie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha 

Jędrzejkiewicza w Bliżynie uwzględniającego zgłoszone propozycje Wójta. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały łącznie z uzupełnionym składem i wyznaczonym 

terminem pierwszego posiedzenia Rady Społecznej. 

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 V/32/2019 w sprawie 

powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie uzupełnionej o propozycje 

Wójta. 

Ad. 18 

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. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 
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w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr V/33/2019 w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn. 

Ad. 19 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Bliżyn oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze 

Gminy Bliżyn odczytała Barbara Stachera – Sekretarz 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 V/34/2019 w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Bliżyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Bliżyn. 

Ad. 20 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 

roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Bliżyn odczytała Barbara Stachera – Sekretarz 

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 V/35/2019 w sprawie 

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Bliżyn. 

Ad. 21 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/22/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 

31 stycznia 2019r. 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 wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 
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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 V/36/2019 zmieniającą 

uchwałę Nr IV/22/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019r.  

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. 

Ad. 22 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/21/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia  

31 stycznia 2019r. 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 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 V/37/2019 zmieniającą 

uchwałę Nr IV/21/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019r.  

w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Ad. 23 

Projekt w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych 

Rady Gminy Bliżyn odczytał Radosław Bułka – Wiceprzewodniczący Rady. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek dotyczący zmiany zapisu § 6 uchwały. 

Aby zapis § 6 uchwały dotyczący wejścia w życie uchwały nie wzbudzał żadnych 

wątpliwości co do terminu wejścia uchwały w życie zaproponował nowe 

brzmienie § 6 o treści: „§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 

roku.” 

Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy przyjęła wniosek. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie łącznie  

z przyjętym wnioskiem. 

Za przyjęciem uchwały łącznie z przyjętym wnioskiem głosowało 12 radnych, 

głosów przeciwko – 3, głosów wstrzymujących się – 0, 
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w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr V/38/2019 w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy 

Bliżyn łącznie z przyjętym wnioskiem. 

W związku z głosowaniem trzech radnych przeciwko uchwale Przewodniczący 

Rady zwrócił się do tych radnych z zapytaniem jak w tej sytuacji postąpią  

z pieniędzmi, bo byłoby nieetyczne ich pobieranie. 

Sławomir Młodawski zobowiązał się do końca roku przeznaczać kwotę 

podwyżki 130zł na cele charytatywne: na Caritas Bliżyn. 

Przewodniczący Rady dodał, że uchwała jest na kadencję na 5 lat a nie na jeden 

rok. 

Aneta Smulczyńska zobowiązała się 130zł przez okres kadencji przekazywać na 

cele charytatywne: społeczne i inwestycyjne w swoim okręgu wyborczym. 

Krzysztof Olczyk stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem byłoby nie pobieranie 

tych pieniędzy ale skoro jest to niemożliwe to zobowiązuje się również 

przekazywać pieniądze na cele charytatywne. 

Aneta Smulczyńska dodała, że radni zdają sobie sprawę jak wygląda wieloletnia 

prognoza finansowa gminy. W rozmowach z sołtysami, mieszkańcami dowiadują 

się o potrzebach inwestycyjnych ale spotykają się z problemem braku środków na 

te cele dlatego nie mogła inaczej zagłosować nad uchwałą. Przytoczyła 

wyliczenia podwyżki diet dla radnych, które w skali roku dają kwotę 23.400zł  

a do końca kadencji około 105 tys.zł. Środki te można by przeznaczyć na zadania 

inwestycyjne. 

Sławomir Młodawski w uzupełnieniu do swojej wypowiedzi dodał, że pracę  

w samorządzie w swojej gminie traktuje jako służbę dla dobra mieszkańców a nie 

jako podniesienie zarobku finansowego. 

Przewodniczący Rady dodał, że chyba wszyscy radni tak postrzegają swoją 

pracę w samorządzie. 

Ad. 24 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia  

17 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Bliżyn odczytała Barbara 

Stachera – Sekretarz 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 V/39/2019 zmieniającą 

uchwałę Nr VI/36/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 czerwca 2015r.  

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowej dla sołtysów Gminy Bliżyn. 
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Ad. 25 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz 

komisji stałych na 2019 rok odczytał Radosław Bułka – Wiceprzewodniczący 

Rady. 

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 V/40/2019 w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz komisji stałych na 

2019 rok. 

Ad. 26 

Informacje, komunikaty i oświadczenia: 

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych wraz kopiami PIT w terminie do dnia 30 kwietnia 2019r. według 

stanu na dzień 31 grudnia 2018r. Poinformował również o badaniach 

cytologicznych dla kobiet w wieku 25 – 59 lat, które odbędą się w dniu 19 marca 

2019r. w godzinach od 12-tej do 18-tej w Ośrodku Zdrowia w Bliżynie. Ponadto 

Przewodniczący Rady zaapelował do Wójta by dopilnował temat nagrywania  

i głosowania na sesjach przy pomocy zakupionego sprzętu, by nie powtarzały się 

problemy, które wystąpiły w dniu dzisiejszym. 

W związku ze śmiercią taty Sławomir Młodawski podziękował Wójtowi, 

Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady oraz radnym za kondolencje 

i udział w pogrzebie. 

Aneta Smulczyńska prosiła o pisemne wystąpienie do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z prośbą  

o zorganizowanie podobnego spotkania, jakie miało miejsce wczoraj w Wołowie 

dotyczącego programu „Czyste powietrze” ze względu na zainteresowanie tym 

tematem mieszkańców Odrowążka i sąsiednich miejscowości.  

Ad. 27 

Obrady sesji trwały od godz.1305 do godz. 1640. 

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

Krzepkowski – Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za udział. 

 

Protokolant 

 

Anna Kowalik 


