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P r o t o k ó ł   Nr VI/2019 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 17 maja 2019r.  

w świetlicy OSP w Bliżynie. 

 

W obradach sesji uczestniczyli: 

1/ Andrzej Pyzik – Zastępca Komendanta PSP w Skarżysku-Kam. 

2/ Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

3/ Michał Jędrys– Sekretarz Gminy Bliżyn 

4/ Beata Ozan – Skarbnik Gminy Bliżyn 

5/ Donata Wesołowska – Radca Prawny UG 

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

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/ Monika Łukomska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

       w Bliżynie 

13/ Katarzyna Skarus – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie 

14/ Jacenty Kita – Redaktor Naczelny Samorządowego Informatora Gminy 

      Bliżyn 

15/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności  

16/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Zatwierdzony porządek obrad sesji: 

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

2. Przyjęcie protokołu z obrad V 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 działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie 

    oraz ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok: 

 a/ wystąpienie Kierownika GOPS w Bliżynie, 

 b/ wystąpienie Wójta Gminy, 

 c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych, 

 d/ dyskusja, 

 e/ przyjęcie informacji. 

7. Informacja o działalności straży pożarnej za 2018 rok: 

 a/ wystąpienie Wójta Gminy, 

 b/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych, 

 c/ dyskusja, 

 d/ przyjęcie informacji. 
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8. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie  

     w roku 2018: 

     a/ wystąpienie Dyrektora GOK w Bliżynie, 

     b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych 

    oraz Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  

    i Gospodarki Gminy, 

     c/ dyskusja, 

     d/ przyjęcie informacji. 

9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 

     pozarządowymi za rok 2018. 

10. 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/ wyrażenia zgody na posadowienie kamienia polnego z tablicą pamiątkową, 

     e/ obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 

     f/ zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

         Gminy Bliżyn, 

      g/ wyrażenia opinii do projektowanych zmian przebiegu granic obszaru 

           Natura 2000 „Lasy Skarżyskie”. 

      h/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

          zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze 

          gminy Bliżyn, 

      i/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym 

     Wołów /wraz z autopoprawką/, 

       j/  pozostawienia anonimowej skargi bez rozpoznania. 

11. Informacje, komunikaty i oświadczenia. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przebieg obrad sesji: 

Ad. 1 

Szóstą 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.  
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Przewodniczący Rady poinformował, że Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie 

do porządku obrad sesji dwóch projektów uchwał w sprawach: 

1) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze gminy Bliżyn, 

2) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Wołów. 

Zaproponował, aby projekty tych uchwał rozpatrzyć w punkcie 10 jako 

podpunkty h/ oraz i/. 

Przewodniczący Rady poinformował również, że w związku z przekazaną 

Radzie Gminy przez Wojewodę Świętokrzyskiego skargą Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji przygotowała projekt uchwały w sprawie pozostawienia 

anonimowej skargi bez rozpoznania. Zaproponował projekt tej uchwały 

rozpatrzyć w podpunkcie 10 jako podpunkt j/. 

Innych uwag ani wniosków nie zgłoszono do porządku obrad sesji. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad złożonymi wnioskami do 

porządku obrad sesji. 

1/ Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji w punkcie 10 podpunktu  

h/ projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, 

na obszarze gminy Bliżyn głosowało 15 radnych. Głosów przeciwko  

i wstrzymujących się – 0.  

2/ Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji w punkcie 10 podpunktu  

i/ projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  

w obrębie ewidencyjnym Wołów /wraz z autopoprawką/ głosowało 14 radnych, 

1 wstrzymał się od głosu, 0 głosów przeciwko. 

3/ Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji w punkcie 10 podpunktu  

j/ projektu uchwały w sprawie pozostawienia anonimowej skargi bez rozpoznania 

głosowało 15 radnych. Głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0.  

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem 

porządku obrad sesji łącznie z przyjętymi wnioskami. 

Za przyjęciem porządku obrad sesji łącznie z przyjętymi wnioskami głosowało 

15 radnych. Głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0.  

Ad. 2 

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

Przewodniczący Rady wniósł o jego przyjęcie. 

Za przyjęciem protokołu z obrad V sesji Rady, która odbyła się w dniu 14 marca 

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: 
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Małgorzata Wójcik – Sołtys sołectwa Wojtyniów – podziękowała wszystkim 

zaangażowanym w pomoc i wsparcie udzielone po pożarze jej domu. Szczególne 

podziękowania skierowała do strażaków oraz mieszkańców Wojtyniowa, którzy 

z pełnym poświęceniem walczyli z ogniem oraz pomagali w zabezpieczeniu 

pogorzeliska. Wyrazy ogromnego podziękowania skierowała do: wójta gminy 

Mariusza Walachni, wicestarosty Anny Leżańskiej, radnego Wiesława Gregla, 

radnej Małgorzaty Zep, poseł Marzeny Okły-Drewnowicz, sekretarza gminy 

Michała Jędrysa, skarbnik Beaty Ozan, a także: radnych, sołtysów, pracowników 

Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sąsiadów, przyjaciół, 

mieszkańców Wojtyniowa i gminy Bliżyn oraz wszystkich, którzy okazali 

pomoc, wsparcie, zaangażowanie i ofiarność w tak trudnej dla niej chwili. 

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: 

Krzysztof Jurek  
Proszę o wystąpienie do Gminy Skarżysko-Kamienna w sprawie zawarcia 

porozumienia dotyczącego wykonania oświetlenia odcinka DK 42. Od 

poprzedniej kadencji podnoszę problem i już wielokrotnie interpelowałem w tej 

sprawie, że na granicy gmin w okolicy przejazdu kolejowego Brzask występuje 

nieoświetlony, ostry zakręt. Z powodu braku chodnika zdarza się, że jezdnią 

poruszają się piesi. Z własnej inicjatywy przeprowadziłem wstępne rozmowy 

m.in. z Przewodniczącym Rady Miasta Skarżysko-Kamienna, Przewodniczącym 

Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, oraz 

Panem Prezydentem Miasta Skarżysko-Kamienna, wskazując problem i potrzebę 

ustawienia 2 lub 3 lamp, które gmina Bliżyn może zobowiązać się do zasilenia  

i serwisowania. Wierzę, że jest możliwe wykonanie tej inwestycji znacząco 

zwiększającej bezpieczeństwo, tylko wymaga zaangażowania się w to obu gmin. 

Powyższą interpelację poparła również radna Małgorzata Zep. 

Monika Gruszczyńska 

1/ Zwracam się z prośbą o rozważenie konieczności wystąpienia do Ministerstwa 

Cyfryzacji i zgłoszenia tzw. białych plam tj. miejsc z terenu Gminy Bliżyn, gdzie 

brak jest zasięgu sieci komórkowych. Powoduje to wykluczenie cyfrowe 

mieszkańców i w razie niebezpieczeństwa uniemożliwia możliwość wezwania 

odpowiedniej pomocy. W/w problem dotyczy znacznego obszaru Gminy  

i sprawia, że mieszkańcy montują wzmacniacze sygnałów tzw. rypitery, które 

powodują zakłócenia w odbiorze sygnału komórkowego na rozległym obszarze. 

Ponadto, infrastruktura telekomunikacyjna obsługująca teren Gminy jest 

najstarszego typu. Zgłoszenie Gminy Bliżyn do wykazu tzw. białych plam 

stworzy możliwość Ministerstwu Cyfryzacji wyegzekwowania konieczności 

dostosowania sieci do obecnych standardów przez operatorów 
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telekomunikacyjnych. Wpłynie to na zrównoważony rozwój Gminy i umożliwi 

mieszkańcom dostęp do nowoczesnych technologii. 

2/ W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o dokonanie przeglądu stanu 

technicznego urządzeń zamontowanych na placu zabaw w Mroczkowie  

i wymianie zniszczonych urządzeń na sprawne. Plac zabaw znajduje się w bardzo 

złym stanie technicznym i zagraża bezpieczeństwu korzystających z nich dzieci. 

Przedmiotowy plac zabaw był jednym z pierwszych jakie powstały na terenie 

Gminy. Został oddany do użytku w roku 2011 i obecnie wymaga remontu. 

Złożony jest z kilku podstawowych, bardzo wyeksploatowanych urządzeń. 

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż plac zabaw z uwagi na lokalizację przy Szkole 

Podstawowej i Przedszkolu jest bardzo często i chętnie odwiedzany przez dzieci 

zarówno w trakcie zajęć edukacyjnych jak również w czasie wolnym. Dokonanie 

w/w przeglądu i wymiana niektórych urządzeń jest konieczna ze względu 

zarówno na bezpieczeństwo najmłodszych, wartość edukacyjno-rekreacyjną  

i integracyjną jaką spełnia to miejsce. Stan techniczny w/w urządzeń zilustrowano 

na załączniku nr 1 do niniejszego pisma. 

3/ W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o dokonanie napraw 

cząstkowych nawierzchni jezdni drogi gminnej biegnącej równolegle do Kościoła 

NMP Nieustającej Pomocy (okolice Kościoła) w Mroczkowie. Mieszkańcy 

Kapturowa zgłaszają konieczność naprawy nawierzchni drogi gminnej  

w okolicach mostu. Poprawa nawierzchni dróg przyczyni się do poprawy 

bezpieczeństwa w tym regionie. 

Krzysztof Olczyk 

1/ Na podstawie art.24 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym, działając w imieniu 

mieszkańców zwracam się za Pana pośrednictwem do Wójta Gminy Bliżyn  

o uwzględnienie wykonania w miejscowości Kucębów co najmniej jednego 

hydrantu zewnętrznego umożliwiającego pobór wody z sieci wodociągowej  

w przypadku prowadzenia akcji gaśniczej przez jednostki straży pożarnej. 

Powtarzające się przypadki pożarów w tej miejscowości ostatnio 3 kwietnia 2019 

roku poważnie zagrażają życiu, zdrowiu i mieniu mieszkańców. Budowa 

zewnętrznego /naziemnego/ hydrantu w miejscu ogólnie dostępnym spowoduje 

łatwe i szybkie uzupełnienie wody w pojazdach oraz sprawne przeprowadzenie 

akcji gaśniczej. 

2/ Na podstawie art.24 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym zwracam się za Pana 

pośrednictwem do Wójta Gminy Bliżyn o udzielenie następujących informacji: 

- jakie środki finansowe pozostały w budżetach poszczególnych szkół, których 

organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń 

nauczycielom za okres strajku, 

- ilu nauczycieli brało udział w strajku, a ilu odstąpiło w poszczególnych 

szkołach, 

- czy rozważana jest możliwość przyznania nagród nauczycielom, którzy brali 

udział w strajku i nie wykonywali swojej pracy, 
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- czy rozważana jest możliwość przyznania nagród nauczycielom nie biorącym 

udziału w strajku, 

- czy rozważana jest możliwość przyznania nagród rzeczowych na zakończenie 

roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów, którzy uzyskali wysoką średnią,  

np. powyżej 4,5. 

Proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w Statucie Gminy Bliżyn. 

Radosław Bułka 

1/ Zwracam się z prośbą do Zarządu Dróg Powiatowych o wycięcie i usunięcie 

drzew rosnących w pasie drogowym przy drodze powiatowej na odcinku Bliżyn-

Majdów do granicy administracyjnej. Prośbę swoją motywują tym, iż  

w przeszłości występowałem o usunięcie gałęzi wchodzących w światło drogi  

i stwarzających zagrożenie w szczególności w okresie zimowym, lecz były to 

próby bezskuteczne. Nadmieniam, iż w bieżącym miesiącu miał miejsce wypadek 

na odcinku tej drogi na nadjeżdżający bus przewozowy spadło drzewo zagrażając 

życiu i zdrowiu 8 osób. 

2/ Zwracam się z prośbą o naprawienie nawierzchni drogi powiatowej oraz 

szczególnie naprawienie dziury powstałej po zimie w zakręcie drogi przy byłej 

szkole podstawowej w Ubyszowie. 

3/ Zwracam się również o dokonanie naprawy barierki zabezpieczającej zakręt 

drogi powiatowej przy byłej szkole podstawowej w Ubyszowie. Barierka ta 

została zniszczona na skutek wypadku samochodowego. Proszę ustalić sprawcę  

i z oc samochodu pokryć koszty naprawy. 

Aneta Smulczyńska 

1/ Zgodnie z art.24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019r. poz.506), kieruję do Pana interpelację dotyczącą uzupełnienia 

pionowego znaku ostrzegawczego A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu), przy 

skrzyżowaniu w miejscowości Kopcie, usytuowanym w pobliżu działki 

przeznaczonej na plac integracyjny. Brak znaku ostrzegawczego stanowi 

zagrożenie dla użytkowników drogi, ponieważ zdarzają się sytuacje, że kierowcy 

nie przestrzegają zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym. 

Ustawienie ww. znaku przy skrzyżowaniu – zapewni bezpieczną organizację 

ruchu drogowego w miejscowości Kopcie. 

2/ Zgodnie z art. 24 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019r. poz.506), z uwagi na liczne pytania i wnioski mieszkańców 

miejscowości: Odrowążek i Kopcie, dotyczące kursów BUS-ów, kieruję do Pana 

niniejszą interpelację oraz zwracam się z prośbą o nawiązanie dialogu  

i współpracy z przedsiębiorcą, realizującym komunikację środkiem transportu 

BUS, na trasie: Kucębów Dolny – Skarżysko-Kam. – Kucębów Dolny, w celu 

zmiany obowiązującego rozkładu jazdy, w sposób odpowiadający na potrzeby 

mieszkańców, korzystających z ww. komunikacji. 

Na powyższą prośbę wpływają następujące utrudnienia: 

- od wakacji 2018r. zlikwidowano kursy BUS-a ze Skarżyska-Kam. o godz.: 

14:05 oraz 14:45, a w zamian wprowadzono kurs o godz. 14:30, z którego 
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systematycznie korzystają uczniowie szkół. Z uwagi na ograniczoną liczbą miejsc 

w BUS-ie, pozostali użytkownicy transportu o ww. porze dnia – często spotykają 

się z odmową przejazdu, 

- między godz. 12:45, a 14:30 nie ma żadnego kursu BUS-a ze Skarżyska-Kam., 

- zbyt późny odjazd BUS-a z Kucębowa Dolnego, tj. o godz. 18:10 – z tego kursu 

korzystają mieszkańcy pracujący w Zakładach w Skarżysku-Kam., na nocne 

zmiany, 

- brak transportu w godz. nocnych, zarówno ze Skarżyska-Kam., jak i Kucębowa, 

którym zainteresowani są mieszkańcy, pracujący w Zakładach w Skarżysku-Kam. 

na nocne zmiany, 

- utrudniona komunikacja w niedzielę i dni świąteczne, zarówno z Kucębowa 

Dolnego, jak i ze Skarżyska-Kam., 

- całkowita likwidacji kursów BUS-a w niedzielę przez Odrowążek na trasie: 

Skarżysko-Kam. – Kielce. 

W poprawie obecnej sytuacji zdecydowanie pomogłoby wprowadzenie 

następujących rozwiązań w rozkładzie jazdy BUS-a: 

- przywrócenie kursów: Skarżysko-Kam. – Kucębów Dolny o godz.:14:05 oraz  

14:45, 

- zmiana godz. odjazdu BUS-a z Kucębowa Dolnego, tj. z godz.18:10 na godz. 

18:00, 

- wprowadzenie kursu BUS-a: Kucębów Dolny – Skarżysko-Kam. o godz.:22:10 

oraz kursu: Skarżysko-Kam. – Kucębów Dolny o godz.:23:10, 

- wprowadzenie kursów BUS-a w niedzielę i dni świąteczne, zgodnych  

z rozkładem jazdy, obowiązującym obecnie w soboty. 

Zaproponowane kursy BUS-a, z których będą korzystać, zarówno mieszkańcy 

Odrowążka, Kopci, jak i sąsiednich miejscowości takich jak: Kucębów Dolny, 

Kucębów Górny, Nowy Odrowążek, Sorbin, Zbrojów, Drożdżów, Henryków – 

umożliwią mieszkańcom dojazd i powrót z pracy ze Skarżyska-Kam., którą często 

wykonują w systemie zmianowym. Wielu mieszkańców ww. miejscowości nie 

posiada samochodów i BUS jest ich jedynym środkiem transportu. Brak 

możliwości dojazdu oraz powrotu z pracy – może skutkować rezygnacją  

z dalszego zatrudnienia i zwiększeniem bezrobocia na terenie gminy Bliżyn. 

Pragnę przypomnieć, że procesowi likwidacji transportu miejskiego na terenie 

Gminy Bliżyn (linie nr 13, 23 i 4) – towarzyszyły deklaracje, że prywatny 

przewoźnik zapewni płynną i skuteczną komunikację, dostosowaną do potrzeb 

mieszkańców. Mając na uwadze powyższe, w imieniu mieszkańców bardzo 

proszę o wsparcie przy rozwiązaniu przedmiotowego problemu. Wyrażam 

nadzieję, że podjęcie stosownych rozmów i ustaleń przez Pana Wójta  

z przewoźnikiem – wpłynie pozytywnie na wypracowanie kompromisowego 

rozwiązania oraz wprowadzenia oczekiwanych przez mieszkańców zmian  

w komunikacji na trasie: Kucębów Dolny – Skarżysko-Kam. – Kucębów Dolny. 

Nadmieniam, że pismo w przedmiotowej sprawie, zostało złożone w Urzędzie 
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Gminy Bliżyn przez Pana Sławomira Bernatek – Sołtysa Sołectwa Odrowążek  

w dniu 21.2.2019r. lecz nie udzielono na nie pisemnej odpowiedzi. 

Szymon Mastalerz 

Interpelacja w sprawie budowy chodnika przy drodze krajowej DK-42 łączącego 

miejscowości Górki-Gilów. Proszę o zwrócenie się do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w Kielcach o podjęcie wszelkich kroków zmierzających 

do wykonania chodnika łączącego dwie miejscowości Górki – Gilów, przy drodze 

krajowej DK-42. Nadmieniam, że jest to jedyny odcinek pozbawiony chodnika  

w ciągu drogi krajowej DK-42 od miejscowości Płaczków do końca miejscowości 

Bliżyn. Wykonanie budowy tego chodnika na pewno zwiększy bezpieczeństwo 

uczestników ruchu drogowego. Argumentując konieczność wykonania budowy 

chodnika nadmieniam, że zbyt dużo osób zginęło na tym brakującym odcinku 

chodnika, aby dalej czekać aż ta liczba się zwiększy. 

Sławomir Młodawski 

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

między innymi stałej więzi radnego z mieszkańcami Gminy właśnie w imieniu 

mieszkańców pytam: co się stało z ławkami i stołami znajdującymi się w altanie 

przy zalewie w Bliżynie. Czy zostały zabrane do naprawy czy wręcz ukradzione? 

Mamy monitoring więc chyba powinno być widać, jeśli nie proszę o ustawienie 

kamer w odpowiednim położeniu aby był wgląd na to miejsce. Zbliża się lato, 

altana w takiej formie nie spełnia swojej funkcji. Proszę o naprawę przy deptaku 

od strony promenady (zgniła deska na siedzisku). 

Jacek Krzepkowski apelował o podjęcie działań w zakresie naprawy bądź 

wymiany urządzeń znajdujących się na placach zabaw. 

Odpowiedzi na powyższe interpelacje udzielił Wójt wyjaśniając, że temat 

oświetlenia na granicy gminy ze Skarżyskiem był ostatnio omawiany  

z Naczelnikiem Wydziału Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. Panem Zygmuntem 

Żebrowskim. W pierwszej kolejności należy przygotować projekt uchwały  

w zakresie projektowania tego zadania. Może uda się to wprowadzić na sesji 

czerwcowej, wtedy jest szansa wykonania projektu do końca roku. Leży to jednak 

w gestii miasta Skarżyska. Gmina wyraziła zgodę na ewentualne włączenie 

wykonanego odcinka do naszego oświetlenia i ponoszenie kosztów jego 

eksploatacji. Odnośnie braku zasięgu sieci komórkowych temat zostanie 

ponowiony. W zakresie remontów placów zabaw dokonano ich przeglądu. Prace 

będą wykonywane ale jeszcze ostatecznie nie oszacowano kosztów. Na pewno 

nie obędzie się bez zwiększenia środków na ten cel. Elementy drewniane są  

u kresu użyteczności i wytrzymałości. Jeżeli chodzi o altanę nad zalewem  

w Bliżynie to wykonawca zabrał część ławek, które nadają się do naprawy. Ławki 

są notorycznie niszczone, często interweniuje policja. Jeżeli chodzi o remonty 

dróg to rozpoczęły się już naprawy cząstkowe. Odnosząc się do wykonania 

dodatkowego hydrantu Wójt prosił radnego Krzysztofa Olczyka o wskazanie 

lokalizacji. Radny stwierdził, że hydranty znajdują się na prywatnych posesjach  

i są one podziemne a chodzi mu o założenie hydrantu naziemnego, w miejscu 
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ogólnie dostępnym między Kucębowem Dolnym i Górnym. W związku ze 

strajkami nauczycieli oszczędności z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń 

wynoszą 156.200zł ale trudno to nazwać oszczędnościami ponieważ należy 

zapewnić środki w kwocie 80tys.zł, które szkoły wypłaciły do końca stycznia na 

wyrównania do średnich wynagrodzeń oraz środki, które należy zapewnić na 

wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 109tys.zł. Na pewno za czas strajku 

żadnych nagród nie będzie ale jest regulamin i nagrody są najczęściej 

przyznawane przez dyrektorów z okazji Dnia Nauczyciela. Interpelacja radnego 

Radosława Bułki zostanie przekazana do powiatu. Uzupełnienie znaku  

w Kopciach zostało zgłoszone podczas objazdu dróg. Potrzeby w tym zakresie są 

duże stąd na te cele również należy zabezpieczyć dodatkowe środki. Odnośnie 

kursowania BUS-ów na linii Skarżysko-Kam.-Kucębów to należy stwierdzić, że 

jest to linia najbardziej problematyczna jeśli chodzi o dostosowanie rozkładu 

jazdy do potrzeb. Oczekuje się na ostateczne zatwierdzenie przepisów 

ustalających dopłaty dla przewoźników. Jest mowa tylko o dopłatach do nowych 

kursów. Przed wakacjami powinno odbyć się jeszcze spotkanie z przewoźnikami. 

Gmina od kilku lat występuje o ujęcie w planach inwestycyjnych GDDKiA 

budowy trzech brakujących odcinków chodników przy drodze krajowej: Bór-

Bugaj, Gilów-Górki i Płaczków-Pięty. Po ostatnim wystąpieniu odpowiedź 

otrzymał również Przewodniczący Rady. Interpelacja po raz kolejny zostanie 

przesłana do zarządcy drogi. 

Ad. 6 

Informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie 

oraz ocenę zasobów pomocy społecznej za 2018 rok przedstawiła Monika 

Łukomska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie 

/informacje w załączeniu/. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2018 

zrealizował budżet w wysokości 10.600.052zł, w tym środki gminy stanowią 

kwotę 1.795.581zł, dofinansowanie zadań własnych to kwota 1.037.108zł, zadań 

zleconych – 7.767.363zł. 

Zabierając głos w zakresie pomocy społecznej Wójt podkreślił, że co roku 

zwiększa się liczba zadań realizowanych przez GOPS. Zauważalna jest również 

kwota dopłat do domów pomocy społecznej, która już przekracza 600.000zł. 

Problem, z którym musi się zmierzyć gmina to warunki lokalowe ośrodka. 

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych 

przedstawiła Dorota Cukrowska – Przewodnicząca Komisji. Komisja dokonała 

analizy informacji o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bliżynie oraz informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za 2018r. przy 

udziale Kierownika GOPS Pani Moniki Łukomskiej. GOPS prowadzi różne 

formy działalności z zakresu opieki społecznej. Na uwagę zasługuje dobra 

współpraca z instytucjami i specjalistami w zakresie szeroko rozumianej pomocy 

socjalnej wśród społeczności gminy Bliżyn. Komisja popiera prośbę Kierownika 

GOPS dotyczącą poprawy warunków lokalowych Gminnego Ośrodka Pomocy 
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Społecznej w Bliżynie poprzez pozyskanie nowych pomieszczeń na potrzeby 

pracy socjalnej i obsługi klientów. 

Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności GOPS w Bliżynie  

/4 głosy za/ oraz informację o ocenie zasobów pomocy społecznej za  2018r.  

/4 głosy za/. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem informacji: 

1/ za przyjęciem informacji o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bliżynie za 2018 rok głosowało 15 radnych. Głosów przeciwko  

i wstrzymujących się – 0.  

2/ za przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok głosowało  

15 radnych. Głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0.  

Ad. 7 

Informację o działalności straży pożarnej za 2018 rok przedstawił Zdzisław 

Kuźdub – inspektor ds. p.poż. w Urzędzie Gminy /informacja w załączeniu/. 

Na uwagę zasługuje wysoki budżet na OSP w 2018 roku i wydatki inwestycyjne. 

Łączne nakłady inwestycyjne to 1.246.881zł w tym przede wszystkim 

termomodernizacja i remont wewnątrz strażnicy OSP w Bliżynie za kwotę 

1.145.000zł. Niepojącym zjawiskiem w naszej gminie są pożary traw, od kilku lat 

jest również duża ilość pożarów mieszkań.  

Odnosząc się do działalności straży Wójt zauważył, że ze względu na dużą ilość 

pożarów w roku bieżącym środki muszą być co najmniej dwukrotnie zwiększone. 

Plagą są wiosenne podpalenia traw. Najczęściej zdarzają się one podczas 

powrotów młodzieży ze szkół oraz w porze nocnej. Wójt podziękował strażakom 

za ich pracę i zaangażowanie. Wspomniał również o wymianie samochodu w OSP 

w Nowym Odrowążku. Być może uda się pozyskać samochód z komendy 

powiatowej. 

W dalszej części wystąpień głos zabrał Andrzej Pyzik, który zwrócił uwagę na 

pożary traw. Gmina Bliżyn przoduje w tej statystyce i pożary te w gminie Bliżyn 

stanowią ich połowę w całym powiecie. Także niepokój budzą pożary mieszkań. 

Najczęstszą przyczyną są zaniedbania człowieka. Dlatego przy tym apelował  

o czyszczenie przewodów kominowych i dokonywanie ich przeglądów przez 

kominiarzy oraz wykonywanie co 5 lat badań elektrycznych. Kończąc 

podziękował za wspieranie ochotniczych straży pożarnych a także komendy 

powiatowej, za wykonywane remonty bo inwestowanie w bezpieczeństwo się 

opłaca i przynosi efekty. 

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych 

przedstawiła Dorota Cukrowska – Przewodnicząca Komisji. Komisja dokonała 

analizy informacji o działalności straży pożarnej za 2018 rok z realizacji zadań 

ochrony przeciwpożarowej oraz dotyczącej działalności gospodarczej  

i finansowej OSP na terenie Gminy Bliżyn. W porównaniu z rokiem 2017 nastąpił 

znaczny spadek liczby pożarów i ilości miejscowych zagrożeń. Komisja wyraża 

zaniepokojenie dużą liczbą podpaleń i braku wykrywalności sprawców. Na 
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uwagę zasługuje fakt, że działalność statutowa jest realizowana na wysokim 

poziomie. Zauważa się stałą obecność druhów i pocztów sztandarowych podczas 

gminnych uroczystości państwowych, religijnych i innych spotkań. 

Systematycznie dokonywane są remonty strażnic, co przyczynia się do poprawy 

ich wizerunku. Istotnym czynnikiem jest udział środków funduszu sołeckiego co 

znacząco przyczynia się do dalszej poprawy stanu technicznego strażnic. Dzięki 

zakończonej termomodernizacji obiektu OSP w Bliżynie uległy znacznej 

poprawie warunki lokalowe i wygląd zewnętrzny strażnicy. Nastąpiła również 

dalsza poprawa wyposażenia jednostek OSP w sprzęt pożarniczy  

i specjalistyczny.  

Komisja pozytywnie oceniła działalność straży pożarnej za 2018 rok /4 głosy za/.  

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem informacji. 

Za przyjęciem informacji o działalności straży pożarnej za 2018 rok głosowało 

15 radnych. Głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0.  

Ad. 8 

Informację o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie za 2018 rok 

przedstawiła Katarzyna Skarus – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  

w Bliżynie /informacja w załączeniu/. W 2018r. GOK zorganizował koncerty, 

imprezy plenerowe, konkursy plastyczne i recytatorskie, wystawy, warsztaty, 

turnieje, spotkania, wyjazdy do teatru i wiele innych zajęć, w których 

uczestniczyli zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Pani Dyrektor podziękowała 

za pomoc i wsparcie działalności Gminnego Ośrodka Kultury. 

Wójt stwierdził, że działalność kulturalna prowadzona jest na wysokim poziomie. 

Zarówno mieszkańcy jak i radni angażują się w organizację imprez, spotkań  

w swoich środowiskach. Sztandarową imprezą nadal jest „Przystań Bliżyn”. Wójt 

wysoko ocenił starania i pracę Gminnego Ośrodka Kultury. 

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych 

przedstawiła Dorota Cukrowska – Przewodnicząca Komisji. Komisja dokonała 

analizy sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie za 

2018 rok przy udziale Dyrektora Pani Katarzyny Skarus. Komisja stwierdza, że 

ośrodek kultury prowadzi różnorodne formy działalności, odbywa się wiele 

imprez o szerokim zasięgu, spotkania kameralne, wystawy, koncerty. GOK 

współpracuje z samorządem, parafiami, szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, jednostkami OSP, stowarzyszeniami i klubami Seniora.  

Z proponowanych przez GOK zajęć i warsztatów korzysta wiele osób. Oferta 

skierowana jest do wszystkich mieszkańców zarówno dzieci, młodzieży jak  

i dorosłych. Komisja popiera prośbę Dyrektora GOK o zabezpieczenie środków 

na odnowienie elewacji zewnętrznej. 

Komisja pozytywnie oceniła działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie 

za 2018 rok /4 głosy za/.  

Stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  

i Gospodarki Gminy przedstawiła Monika Gruszczyńska – Przewodnicząca 
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Komisji. Dokonując analizy informacji o działalności Gminnego Ośrodka 

Kultury w Bliżynie w roku 2018 Komisja nie wniosła zastrzeżeń i pozytywnie ją 

zaopiniowała /5 głosów za/. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem informacji. 

Za przyjęciem informacji o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie 

za 2018 rok głosowało 15 radnych. Głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0.  

Ad. 9 

Przechodząc do punktu 9 porządku obrad to jest sprawozdania z realizacji 

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 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. 

 

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. 10 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 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 VI/41/2019 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. W trakcie odczytywania projektu 

uchwały Skarbnik Gminy poprosiła w poprawienie błędnej numeracji punktów 

zastosowanej w § 1 /dwukrotnie oznaczono punkt 7 zamiast 7 i 8/. 

Przewodniczący Rady poinformował, że 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 VI/42/2019 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 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 VI/43/2019 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej.  

d/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie kamienia polnego 

z tablicą pamiątkową odczytał Michał Jędrys – Sekretarz Gminy. W trakcie 

odczytywania projektu uchwały Sekretarz Gminy prosił o poprawienie błędu 

literowego, zwrot: „pochodzących lub urodzonego” zastąpić zwrotem: 

„pochodzących lub urodzonych”. 

Przewodniczący Rady poinformował, że 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 VI/44/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na posadowienie kamienia polnego z tablicą pamiątkową. 

e/ 

Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej odczytał 

Michał Jędrys – Sekretarz Gminy. 
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów 

wstrzymujących się – 1, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VI/45/2019 w sprawie 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 
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f/ 

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Bliżyn odczytał Michał Jędrys – Sekretarz 

Gminy. 
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja 

Krzysztof Olczyk zapytał, czy wszystkie zapisy w projekcie uchwały wynikają  

z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, chodzi głównie o zapis § 2 ust.3  

mówiącego o tym, że konsultacje mają charakter opiniodawczy i ich wynik nie 

jest wiążący dla organów gminy. 

Wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy informując, że konsultacje mają charakter  

opiniotwórczy a nie wiążący. Wiążąca może być tylko decyzja Rady. Dlatego nie 

może być zapisu takiego, że decyzje podejmowane przez mieszkańców w trakcie 

konsultacji mają być wyznacznikiem podejmowanych decyzji przez radnych 

ponieważ jest to forma otwarta, niezobowiązująca, nie mająca charakteru 

wyborczego. Nie możemy zatem przyjąć założenia, że jeżeli w wyniku 

konsultacji wpłyną wnioski to one mają być w takiej formie zrealizowane.  

W trakcie konsultacji mogą pojawić się wnioski, które w konsekwencji rozpatruje 

Rada na sesji przy podejmowaniu uchwały. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów 

wstrzymujących się – 2, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VI/46/2019 w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Gminy Bliżyn. 

g/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektowanych zmian przebiegu 

granic obszaru Natura 2000 „Lasy Skarżyskie” odczytał Michał Jędrys – 

Sekretarz Gminy. 
Przewodniczący Rady poinformował, że 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 VI/47/2019 w sprawie 

wyrażenia opinii do projektowanych zmian przebiegu granic obszaru Natura 

2000 „Lasy Skarżyskie”.  

h/ 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze 

gminy Bliżyn odczytał Michał Jędrys – Sekretarz Gminy. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że 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 VI/48/2019 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze 

gminy Bliżyn. 

i/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie 

ewidencyjnym Wołów odczytał Michał Jędrys – Sekretarz Gminy łącznie  

z autopoprawką wniesioną do projektu uchwały przez Wójta. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja 
Krzysztof Olczyk uważa, że działka którą zamierza nabyć gmina nie jest działką 

atrakcyjną z uwagi na jej wymiary, które wynoszą niewiele ponad 10m na 35m. 

Gdyby wymiary działki o pow.400m2 wynosiły 20mx20m wtedy działka byłaby 

bardziej atrakcyjna. Dlatego zdaniem radnego proponowany zapis o zakupie 

działki za 200% jej wartości jest niewłaściwy. 

Małgorzata Zep apelowała do radnych o wyrażenie zgody na zakup tej działki. 

Jest to działka o niedużym metrażu ale niezbędna do działalności OSP. Posłuży 

uporządkowaniu placu, utwardzeniu, na którym dzieci będą mogły 

przygotowywać się do zawodów strażackich. W Wołowie prężnie działa 

młodzieżowa drużyna pożarnicza, dzieci chętnie spotykają się w remizie, biorą 

udział w akcjach charytatywnych. Dzieci przygotowując się do zawodów biegają 

po ulicy, rozwijają węże i przerywają ćwiczenia ze względu na nadjeżdżające 

samochody. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom zwróciła się z apelem 

do Rady w imieniu Prezesa  OSP w Wołowie i młodzieżowej drużyny pożarniczej 

o zgodę na zakup działki. 

Krzysztof Olczyk zaznaczył, że nie jest przeciwko zakupowi tej działki tylko 

zasygnalizował aby kupić ją po cenie rynkowej. 

Wójt wyjaśnił, że tak naprawdę ta działka jest zajęta przez straż. Jej wartość po 

wycenie to kwota 2.100zł. Oczekiwania właściciela są wyższe. Wójt ma nadzieję, 

że ograniczenie nabycia za 200% jej wartości stanie się polem do negocjacji, które 

przyniosą skutek. Dzięki temu zapisowi uniknie się ponownie zwoływania sesji 

bo rada musi wyrazić zgodę na sprzedaż działki po wyższej cenie nawet gdy 

chodzi o podwyżkę 100zł. 

Szymon Mastalerz zapytał, czy ta wyższa kwota zadowoli sprzedających na co 

Wójt odpowiedział, że nie ma takiej pewności.  
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Jacek Krzepkowski dodał, że intencją autopoprawki było ograniczenie ceny do 

200% jej wartości by ta cena nie była jeszcze większa. 

Monika Gruszczyńska dodała, że temat ten poruszył radny Wiesław Gregiel na 

posiedzeniu Komisji Budżetowej. W uchwale nie mówi się nic o cenie nabycia 

działki. Zgodnie z uchwałą Rada zgadza się na nabycie działki nie wiedząc ile ona 

będzie kosztować. Dlatego Komisja stanęła na stanowisku, że zgadza się na 

nabycie tej działki ale żeby cena zakupu nie przekroczyła 200% jej wartości. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem autopoprawki 

wniesionej przez Wójta do projektu uchwały: 

Za przyjęciem autopoprawki wniesionej przez Wójta do projektu uchwały 

polegającej na: 

1. dodaniu § 2 w brzmieniu: „§ 2. Określa się maksymalną cenę nabycia 

nieruchomości opisanej w § 1 na 200% jej wartości rynkowej określonej przez 

rzeczoznawcę majątkowego.” 

2. zmianie oznaczenia dotychczasowych § 2 - 3 na § 3 - 4. 

głosowało 14 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 1,  

w związku z czym autopoprawka została przyjęta. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie 

łącznie z przyjętą autopoprawką. 

Za przyjęciem uchwały łącznie z autopoprawką głosowało 14 radnych, głosów 

przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 1, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VI/49/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Wołów 

łącznie z przyjętą autopoprawką. 

j/ 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie pozostawienia anonimowej 

skargi bez rozpoznania odczytał Szymon Mastalerz – Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni na posiedzeniach komisji 

zapoznali się ze skargą. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła stanowisko  

w tej sprawie przedstawiając 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 VI/50/2019 w sprawie 

pozostawienia anonimowej skargi bez rozpoznania. 

Ad. 11 

Informacje, komunikaty i oświadczenia: 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 14 marca 2019r. do Urzędu 

Gminy wpłynęło pismo Spółki Ekologiczna Energia wzywające Radę Gminy 

Bliżyn do usunięcia naruszenia prawa na podstawie art.101 ustawy o samorządzie 

gminnym, w związku z podjęciem w dniu 7 sierpnia 2018r. uchwały  
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Nr XXXIII/258/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sołtyków oraz części 

miejscowości Pięty, w obrębie ewidencyjnym Płaczków, na obszarze Gminy 

Bliżyn. Poinformował, że udzielił odpowiedzi, iż uregulowanie art.101 ustawy  

o samorządzie gminnym aktualnie nie przewiduje trybu załatwiania spraw 

wskazanego w przedmiotowym piśmie. 

Przewodniczący Rady odczytał również pismo Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w Kielcach  w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi 

krajowej nr 42 łączącego miejscowości Pięty-Płaczków. 

Monika Gruszczyńska podziękowała Wójtowi i Skarbnikowi za znalezienie 

pieniędzy w tej trudnej sytuacji finansowej na przebudowę drogi w Mroczkowie 

a radnym za przychylność w realizacji tej inwestycji. 

Aneta Smulczyńska poinformowała, że Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego ogłosił konkurs w ramach działania 2.5 - Wsparcie 

inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego. Mieszkańcy z terenu naszej gminy, którzy prowadzą 

działalność gospodarczą i którzy wpisują się w sektor małych i średnich 

przedsiębiorstw mogą wziąć udział w konkursie, opracować odpowiedni wniosek 

i złożyć go do Urzędu Marszałkowskiego. Konkurs dedykowany jest rozwojowi 

firm, wprowadzaniu innowacyjnych produktów, innowacyjnych usług co służy 

wzrostowi zatrudnienia na terenie naszego województwa. Osoby zainteresowane 

mogą złożyć wnioski w 3 terminach. Pierwszy już niebawem bo do 3 czerwca 

będzie nabór wniosków w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, drugi  

w ramach pomocy de minimis do 200tys. euro oraz trzeci nabór trwa aż do  

29 lipca gdzie można pozyskać kwotę do 200tys.zł.  

Ad. 12 

Obrady sesji trwały od godz.1305 do godz.1620. 

Szóstą sesję Rady Gminy Bliżyn w obecnej kadencji zamknął Jacek 

Krzepkowski – Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za udział. 
 

Protokolant 

 

Anna Kowalik 

 

 


