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P r o t o k ó ł   Nr VIII/2019 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 13 sierpnia 2019r.  

w świetlicy OSP w Bliżynie. 

 

W obradach sesji uczestniczyli: 

1/ Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

2/ Beata Ozan – Skarbnik Gminy Bliżyn 

3/ Donata Wesołowska – obsługa prawna UG 

4/ Anna Kowalik – obsługa Rady 

5/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności  

6/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Zatwierdzony porządek obrad sesji: 

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

2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

    a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym 

         Ubyszów oraz obciążenia nabywanej nieruchomości służebnością 

         gruntową, 

    b) udzielenia pomocy finansowej, 

    c) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok, 

    d) udzielenia w 2019 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

         restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

         zabytków. 

3. Interpelacje i zapytania radnych. 

4. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przebieg obrad sesji: 

Ósmą w kadencji sesję Rady Gminy Bliżyn otworzył i poprowadził Jacek 

Krzepkowski – Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn. 

Sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Bliżyn w związku  

z koniecznością rozpatrzenia i podjęcia uchwał.  

Przewodniczący Rady poinformował, 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. 

Przewodniczący Rady po przywitaniu wszystkich obecnych stwierdził kworum 

informując, że na ogólny stan 15 radnych na sesji obecnych jest 12 radnych 

w związku z czym uchwały podejmowane na dzisiejszej sesji są prawomocne. 

Następnie odczytał projekt porządku obrad sesji.  

Aneta Smulczyńska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt  

3. Interpelacje i zapytania radnych. 

Wójt Gminy jako wnioskodawca sesji wyraził na powyższe zgodę. 
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Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad wnioskiem radnej Anety 

Smulczyńskiej o rozszerzenie porządku obrad sesji o punkt 3. Interpelacje  

i zapytania radnych. 

Za rozszerzeniem porządku obrad sesji o punkt 3. Interpelacje i zapytania radnych 

głosowało 6 radnych, głosów przeciwko – 1, głosów wstrzymujących się – 5.  

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem 

porządku obrad sesji łącznie z przyjętym wnioskiem. 

Za przyjęciem porządku obrad sesji łącznie z przyjętym wnioskiem głosowało  

9 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 3.  

Ad. 2 

a/ 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Ubyszów oraz obciążenia nabywanej 

nieruchomości służebnością gruntową odczytał Mariusz Walachnia – Wójt 

Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że przed sesją odbyło się wspólne 

posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  

i Gospodarki Gminy oraz Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska, które pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VIII/63/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym 

Ubyszów oraz obciążenia nabywanej nieruchomości służebnością gruntową. 

b/ 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. Omówiła również autopoprawki 

wniesione przez Wójta Gminy w piśmie znak: ZD.031.2.2.2019 z dnia  

12 sierpnia 2019r. polegające na zmianie w § 1 oraz w treści uzasadnienia kwoty 

55.000zł na kwotę 50.000zł. 

Dyskusja 

Aneta Smulczyńska stwierdziła, że na realizację inwestycji drogowej  

w Mroczkowie gmina ze swoich środków przekazała już kwotę 250tys.zł. Powiat 

ubiega się o rozszerzenie tej inwestycji o odcinek zlokalizowany w pobliżu linii 

kolejowej. Zdaniem radnej powiat mógłby wystąpić z wnioskiem do Urzędu 

Wojewódzkiego i w ramach ogłoszonego przez wojewodę naboru pozyskać 

środki na realizację tej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin 

składania wniosków upływa 28 sierpnia. Co prawda wykonanie tego odcinka 

drogi byłoby możliwe dopiero w 2020 roku ale stan tej drogi pozwala na to. Tym 

samym w przypadku uzyskania dofinansowania powiat i gmina zaoszczędziłyby 

pieniądze stanowiące wkład własny do przedmiotowej inwestycji. 
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Krzysztof Jurek zabrał głos jako Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury 

Komunalnej stwierdzając, że co prawda droga była projektowana w 2016 roku 

kiedy pracował w Komisji Oświaty niemniej jednak był przekonany, że wszystko 

jest dopilnowane. Dlatego przeprosił mieszkańców za utrudnienia, które zgłaszają 

w trakcie realizacji inwestycji związane ze zjazdami, za wysokimi krawężnikami. 

Ma jednak nadzieję, że skończy się to w sposób dobry dla wszystkich. Radny jest 

zawiedziony tym, że inwestycja rozpoczęła się przyznaniem na jej realizację  

kwoty 100tys.zł a urosła już do kwoty 300tys.zł i może to jeszcze nie być koniec. 

Monika Gruszczyńska zwróciła się do radnych o przyznanie brakującej kwoty 

na dokończenie drogi w Mroczkowie. Jest to inwestycja prowadzona na terenie 

zamkniętym. Dodała, że nie jest jednoznaczne to, że nawet jeżeli powiat zgłosi 

ten krótki fragment drogi do dofinansowania to uzyska on akceptację wojewody.  

Wójt uważa, że jeżeli tego odcinka drogi nie zrobi się w tej chwili to pozostanie 

on niezrealizowany ponieważ znalezienie wykonawcy i ściągnięcie sprzętu na 

odcinek 180m może stać się niemożliwe a jeżeli by się powiodło to byłoby na 

pewno zadanie dużo droższe. Dlatego pomysł radnej Anety Smulczyńskiej Wójt 

uznał za nie trafiony i nie powinien być nawet publicznie poddawany pod 

rozwagę bo jest on z gatunku złych doradców. 

Przewodniczący Rady poinformował, że przed sesją odbyło się wspólne 

posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  

i Gospodarki Gminy oraz Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska, które pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały łącznie  

z autopoprawką Wójta. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę 

zgłoszoną przez Wójta: 

Za przyjęciem autopoprawki zgłoszonej przez Wójta Gminy w piśmie znak: 

ZD.031.2.2.2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. do projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej polegającej na zmianie w § 1 oraz w treści 

uzasadnienia kwoty 55.000zł na kwotę 50.000zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych/ głosowało 11 radnych, głosów przeciwko- 0, głosów wstrzymujących się 

– 1 w związku z czym autopoprawka została przyjęta przez Radę. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały łącznie 

z przyjętą autopoprawką. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej łącznie  

z przyjętą autopoprawką głosowało 10 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów 

wstrzymujących się – 2, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VIII/64/2019 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej łącznie z przyjętą autopoprawką. 

c/ 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie wprowadzenia zmian  

w budżecie gminy na 2019 rok odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. 

Omówiła również autopoprawki Wójta zgłoszone w piśmie znak: 

FNB.3021.1.2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. polegające na zmianie w załączniku 
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Nr 1, 2, 3, 4 oraz w uzasadnieniu do projektu uchwały kwoty 55.000zł na 

50.000zł. 

Przewodniczący Rady poinformował, że przed sesją odbyło się wspólne 

posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  

i Gospodarki Gminy oraz Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska, które pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały łącznie  

z autopoprawką Wójta. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem autopoprawki 

zgłoszonej przez Wójta Gminy w piśmie znak: FNB.3021.1.2019 z dnia  

12 sierpnia 2019r.  do projektu uchwały z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok polegających na: 

1. w załączniku nr 1 – „Zmiany w planie dochodów w 2019 roku” w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 0950 – wpływy 

z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwotę „55.000,00” zastępuje 

się kwotą „50.000,00”. Powyższa zmiana skutkuje zmianą kwoty podliczenia 

rozdziału 80101, działu 801 oraz ogółem. 

2. w załączniku nr 2 – „Zmiany w planie wydatków w 2019 roku” w dziale 600 – 

Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 2710 – 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwotę „55.000,00” 

zastępuje się kwotą „50.000,00”. Powyższa zmiana skutkuje zmianą podliczenia 

działu 600 oraz rozdziału 60014 a także w pozycji „Razem”. 

3. w załączniku nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego w 2019 roku, w części II. Dochody i wydatki związane z pomocą 

rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst, nazwa 

zadania „Remont drogi powiatowej nr 0441T w miejscowości Mroczków, gmina 

Bliżyn” w kolumnie 6, 7 i 10 kwotę 55.000 zastępuje się kwotą 50.000. Powyższe 

skutkuje zmianą podliczenia w części II. Dochody i wydatki związane z pomocą 

rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst oraz 

ogółem. 

4. w załączniku nr 4 – Dotacje celowe w 2019 roku w części I. Dotacje dla 

jednostek sektora finansów publicznych w Lp. 4, dział 600, rozdział 60014,  

§ 2710, nazwa jednostki otrzymującej dotację – Powiat skarżyski – zakres 

„Remont drogi powiatowej nr 0441T w miejscowości Mroczków, gmina Bliżyn” 

kwotę 55.000 zastępuje się kwotą 50.000. Powyższa zmiana skutkuje zmianą 

kwot podliczeń części I i ogółem. 

5. w uzasadnieniu kwotę 55.000zł zastępuje się kwotą 50.000zł. 

Za przyjęciem odczytanej przez Przewodniczącego Rady autopoprawki 

głosowało 11 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 1,  

w związku z czym autopoprawka została przyjęta. 
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Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały łącznie z przyjętą 

autopoprawką pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 

2019 rok łącznie z przyjętą autopoprawką głosowało 11 radnych, głosów 

przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 1, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VIII/65/2019 w sprawie  

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok łącznie z przyjętą 

autopoprawką. 

d/ 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji 

na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków odczytał Mariusz Walachnia – 

Wójt Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że przed sesją odbyło się wspólne 

posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  

i Gospodarki Gminy oraz Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska, które pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VIII/66/2019 w sprawie 

udzielenia w 2019 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. 

Ad. 3 

Interpelacje i zapytania radnych: 

Aneta Smulczyńska 

Inteperpelacje: 

1/ Zgodnie z art.24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506), kieruję za Pana pośrednictwem do Starosty 

Powiatu Skarżyskiego – wniosek o podjęcie działań, zmierzających  

do wyeliminowania wadliwego wykonania zjazdu na posesję (ukryto ze względu 

na ochronę danych osobowych) w miejscowości: Odrowążek. Nadmieniam, iż w 

ramach inwestycji, która była realizowana w czwartym kwartale 2017r. wzdłuż 

drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Odrowążek, wykonano chodnik o długości 

372,63mb wraz ze zjazdami do granicy pasa drogowego i renowacją rowu 

przydrożnego. Powyższe prace zakończono przy posesji (ukryto ze względu na 

ochronę danych osobowych), przy której wykonano jedynie częściowy zakres 

robót, obejmujący m.in. utwardzenie wjazdu kruszywem (bez kostki brukowej) 

oraz renowację połowy rowu przydrożnego. W czerwcu 2019r. doszło do 

niebezpiecznego zdarzenia na ww. zjeździe do posesji (ukryto ze względu na 

ochronę danych osobowych), w którym ucierpiała właścicielka posesji ((ukryto 
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ze względu na ochronę danych osobowych)), poruszająca się przy pomocy 

chodzika dla niepełnosprawnych, tj. wchodząc na posesję, pośliznęła się na 

kruszywie, upadła i doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu. Leczenie i 

konsultacje lekarskie stanowią długi proces oraz wymagają nakładów 

finansowych, a wykonany zjazd i wejście na posesję nadal stanowią poważną 

barierę i zagrożenie, zarówno dla właścicielki posesji, jak i jej męża, który 

również boryka się z problemami zdrowotnymi. Mając na uwadze powyższe, 

uprzejmie proszę o zrozumienie trudnej sytuacji zdrowotnej właścicieli posesji 

(ukryto ze względu na ochronę danych osobowych) oraz wykonanie w jak 

najkrótszym terminie robót uzupełniających przy przedmiotowym wjeździe na 

posesję, mając na uwadze niepełnosprawność i ograniczenia zdrowotne jej 

właścicieli. Wyrażam przekonanie, że podjęte działania wpłyną na poprawę 

bezpieczeństwa osób korzystających z wjazdu na posesję oraz będą dowodem, że 

nie pozostajemy obojętni wobec potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców 

Powiatu Skarżyskiego i Gminy Bliżyn. Uprzejmie proszę o udzielenie 

odpowiedzi, zgodnie ze Statutem Powiatu Skarżyskiego. W załączeniu – zdjęcia 

wjazdu na posesję (ukryto ze względu na ochronę danych osobowych)w 

Odrowążku. 

2/ Zgodnie z art. 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506), kieruję do Pana oraz za Pana pośrednictwem 

– do Starosty Powiatu Skarżyskiego – prośbę o podjęcie wspólnych działań, 

ukierunkowanych na budowę chodnika w miejscowości: Odrowążek – III etap, 

wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn-Odrowążek. Realizację ww. 

inwestycji umożliwiłoby zewnętrzne dofinansowanie, pozyskane przez Powiat 

Skarżyski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dlatego uprzejmie proszę 

o złożenie wniosku na wykonanie ww. inwestycji w ramach naboru wniosków, 

ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego na rok 2020, który trwa do  

28 sierpnia 2019r. włącznie. Otrzymane dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych zapewniłyby sfinansowanie kosztów budowy ww. chodnika na 

poziomie od 50% do 80%, co z kolei obniżyłoby zaangażowanie finansowe 

środków własnych przy realizacji inwestycji, zarówno po stronie Powiatu 

Skarżyskiego, jak i Gminy Bliżyn. Nadmieniam, że na dofinansowanie zadań  

w ramach Funduszu dla Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku 

przeznaczono: 145.107.232,07zł, przy czym kwota środków dostępnych w 2020 

roku dla zadań powiatowych wynosi: 35.170.024,83zł. Mając na uwadze 

powyższe, uprzejmie proszę o podjęcie działań zmierzających do pozytywnego 

sfinalizowania inwestycji, na którą od kilku lat czekają mieszkańcy Odrowążka. 

Zapytania: 

1/ Zgodnie z art.24 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019r. poz.506), kieruję do Pana następujące zapytanie: 

Czy zamierza Pan Wójt podpisać umowę na realizację przedsięwzięcia  

w Odrowążku, pn.: Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019, któremu 

zostało przyznane dofinansowanie w wysokości: 50.000zł w ramach programu 
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rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym, ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki? 

Nadmieniam, iż na realizację ww. przedsięwzięcia, mieszkańcy Sołectwa 

Odrowążek przeznaczyli cały fundusz sołecki, przypadający na 2019r.  

w wysokości; 19.691zł. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 

2014r. o funduszu sołeckim – w terminie do dnia 30 września 2019r. należy 

przekazać Panu Wójtowi wniosek dot. planowanego zagospodarowania środków 

funduszu sołeckiego, przypadających Sołectwu Odrowążek na rok 2020. Na 

efektywne zaplanowanie wydatków na przyszły rok, wpływa stan i zakres 

realizacji ww. inwestycji, na którą mieszkańcy czekają od 3 lat. Podkreślam, że 

program Otwarte Strefy Aktywności (OSA) jest programem 2-letnim i rok 2019 

jest ostatnią szansą na skorzystanie z dofinansowania. Jednocześnie proszę  

o uwzględnienie faktu, iż otrzymane dofinansowanie oraz wkład funduszu 

sołeckiego na 2019r. – znacznie zmniejszą koszty inwestycji. 

2/ Zgodnie z art. 24 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019r. poz.506), kieruję do Pana następujące zapytanie: 

Czy w ramach naboru ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu  

2 sierpnia 2019r. – złożony został przez Gminę Bliżyn – wniosek  

o dofinansowanie w 2019r. zadań w ramach Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dot. trasy: Kopcie – 

Skarżysko-Kam. – Kopcie? Nadmieniam, iż na dofinansowanie zadań w ramach 

przedmiotowego Funduszu dla Województwa Świętokrzyskiego w 2019r. 

przeznaczono kwotę: 21.484.820,55zł. Przypominam również, że zgodnie  

z prośbami mieszkańców, zamieszkujących miejscowości: Odrowążek i Kopcie, 

w dniu 17 maja 2019r. złożyłam interpelację odnoszącą się do problemów 

związanych z transportem za pośrednictwem BUS-ów. W interpelacji 

jednocześnie zwracałam 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. W odpowiedzi na interpelację 

otrzymałam informację, że problem dot. kursów busów będzie omówiony na 

spotkaniu z przedsiębiorcami, świadczącymi usługi transportu osób, które 

zaplanowano do realizacji w miesiącu: czerwcu 2019r. Podczas poprzedniej sesji 

Rady Gminy Bliżyn, w dn. 25 czerwca 2019r. Pan Wójt dokonał podsumowania 

ww. spotkania. Z przedstawionej relacji wynikało, że w spotkaniu wzięło udział 

dwóch przedsiębiorców i nie ustalono jednoznacznego stanowiska, 

zapewniającego rozwiązanie problemu. Jednocześnie Pan Wójt deklarował, że 

będą nawiązywane rozmowy z pozostałymi Przewoźnikami w przedmiotowej 

sprawie. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę, o wyjaśnienie, jakie 

podjęto działania w okresie ostatnich dwóch miesięcy, celem wyeliminowania lub 

złagodzenia problemu transportu pasażerskiego na terenie Gminy Bliżyn, ze 



8 

 

szczególnym uwzględnieniem trasy: Kopcie-Skarżysko-Kam. lub Kucębów 

Dolny – Skarżysko-Kam. oraz jakie są i jakie będą efekty tych działań? 

Odpowiedzi na powyższe interpelacje i zapytania udzieli Wójt w formie pisemnej. 

Monika Gruszczyńska podziękowała radnym za przychylność i przyznanie 

dodatkowych środków na remont drogi w Mroczkowie. Zdaje sobie sprawę  

z ograniczonych możliwości finansowych gminy dlatego tym bardziej dziękuje 

za pozytywną decyzję. Uważa, że nie warto zostawiać takich niedokończonych 

odcinków dróg bo tak jak wspomniała przed chwilą radna Aneta Smulczyńska 

może dojść do niebezpiecznych sytuacji. Taki właśnie jest brakujący odcinek, bo 

znajduje się na łuku drogi przed niestrzeżonym przejazdem kolejowym.  

Powyższa wypowiedź wywołała oburzenie radnego Grzegorza Wróbla, który 

stwierdził że to przecież Wójt wystąpił o dokończenie tej drogi a nie radna Aneta 

Smulczyńska, która zaproponowała odłożenie inwestycji w czasie. 

Monika Gruszczyńska uważa, że radny Wróbel źle zrozumiał jej wypowiedź bo  

dziękując radnym za przyznane środki podała tylko przykład radnej Anety 

Smulczyńskiej, że nie warto zostawiać takich odcinków bo są to miejsca 

niebezpieczne. 

Aneta Smulczyńska odniosła się do wypowiedzi radnego Grzegorza Wróbla 

stwierdzając, że ma problemy ze zrozumieniem i interpretacją wypowiedzi 

radnych. 

Ad. 4 

Obrady sesji trwały od godz.1415 do godz.1500. 

Ósmą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Jacek Krzepkowski – Przewodniczący 

Rady dziękując wszystkim za udział. 

 

Protokolant  

 

Anna Kowalik 

 

 

 


