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P r o t o k ó ł   Nr VII/2019 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2019r.  

w świetlicy OSP w Bliżynie. 

 

W obradach sesji uczestniczyli: 

1/ Anna Leżańska – Wicestarosta Powiatu Skarżyskiego 

2/ Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

3/ Michał Jędrys– Sekretarz Gminy Bliżyn 

4/ Beata Ozan – Skarbnik Gminy Bliżyn 

5/ Sławomir Długosz – Radca Prawny UG 

6/ Anna Kowalik – obsługa Rady 

7/ Grzegorz Jędrzejczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bliżynie 

8/ Sylwester Koziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie 

9/ Mirosław Owczarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrowążku 

10/ Henryk Żak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sorbinie 

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

12/ Katarzyna Skarus – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie 

13/ Janina Kołek - Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów 

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 VI 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 oraz udzielenie odpowiedzi. 

6. Informacja na temat działalności, gospodarki finansowej oraz sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Bliżynie im. Lecha Jędrzejkiewicza w roku 2018: 

 a/ wystąpienie Dyrektora SP ZOZ w Bliżynie, 

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

    oraz Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  

    i Gospodarki Gminy, 

 c/ dyskusja, 

 d/ rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

         - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Samodzielnego 

       Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza   

       w Bliżynie, 
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         - oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 

        Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie. 

7.  Informacja o realizacji podatków i opłat za 2018 rok: 

     a/ wystąpienie Wójta Gminy, 

 b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  

    i Gospodarki Gminy oraz Komisji Rewizyjnej, 

 c/ dyskusja, 

 d/ przyjęcie informacji. 

8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Bliżyn za 2018 rok. 

    a/ przedstawienie raportu przez Wójta, 

    b/ debata nad raportem, 

    c/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn wotum 

   zaufania. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy Bliżyn za 2018 rok i podjęcie uchwał: 

     a/ sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bliżyn 

         za 2018 rok, informacja o stanie mienia komunalnego, 

     b/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach  

          z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2018 rok, 

     c/ opinia Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  

          i Gospodarki Gminy o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn 

          za 2018 rok, 

     d/ opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Bliżyn 

          za 2018 rok, 

     e/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

         Gminy Bliżyn, 

     f/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji 

          Rewizyjnej, 

     g/  dyskusja, 

     h/  podjęcie uchwał:  

         - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

              sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, 

         -  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn absolutorium z tytułu 

              wykonania budżetu za 2018 rok. 

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/ zmieniająca Uchwałę Nr XXX/227/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia  

          27 marca 2018r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego  

          i leśnego, 

      d/ zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia  

           25 sierpnia 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
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          opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn 

          oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów  

          i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

       e/ powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, 

       f/ wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w bezpłatne użyczenie 

      nieruchomości stanowiącej mienie gminne, 

      g/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym 

      Ubyszów. 

11. Informacje, komunikaty i oświadczenia. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg obrad sesji: 

Ad. 1 

Siódmą 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 14 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.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie 

do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Ubyszów. 

Zaproponował, aby projekt tej uchwały rozpatrzyć w punkcie 10 jako podpunkt 

g/. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad złożonym przez Wójta 

wnioskiem do porządku obrad sesji. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji w punkcie 10 podpunktu  

g/ projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  

w obrębie ewidencyjnym Ubyszów głosowało 14 radnych. Głosów przeciwko  

i wstrzymujących się – 0.  

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  

14 radnych. Głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0.  

Ad. 2 

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

Przewodniczący Rady wniósł o jego przyjęcie. 
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Za przyjęciem protokołu z obrad VI sesji Rady, która odbyła się w dniu 17 maja 

2019r. głosowało 14 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: 

Janina Kołek prosiła o ustalenie terminu spotkania Radnych z Gminna Radą 

Seniorów. 

Jacek Krzepkowski wyjaśnił, że po sesji ustali ten termin z radnymi. 

Grażyna Tarabasz w imieniu mieszkańców pytała o kanalizację części  

ul. Kościuszki za przejazdem kolejowym w kierunku Brześcia. Prosiła również  

o oczyszczenie rowów i przepustów przy ul.Armii Krajowej w Bliżynie, które po 

ostatniej nawałnicy stały się jednym wielkim śmietniskiem. 

Gabriel Paduszyński zapytał Wójta czy Pani Klimek – Zarządca bloków  

w Sołtykowie zwracała się z prośbą o zrzucanie przez Pana Pogorzelskiego 

ścieków do oczyszczalni w Wojtyniowie. Zapytanie związane jest z wysoką ceną 

jaką płacą mieszkańcy za ścieki sięgającą nawet 20zł/m3 ze względu na wożenie 

ścieków do Skarżyska. Zrzut ścieków w Skarżysku związany jest z ograniczeniem 

tonażowym do 16 ton na moście w Wojtyniowie. Obecnie Pan Pogorzelski ścieki 

odbiera samochodem 10t dlatego ich zrzut jest możliwy na oczyszczalni  

w Wojtyniowie. 

Na powyższe zapytania odpowiedzi udzielił Wójt informując, że prace 

projektowe zostały zakończone na budowę kanalizacji na ul.Kościuszki  

w kierunku Brześcia, nie ma jeszcze pozwolenia na budowę. Oczekuje się na 

ogłoszenie konkursu z PROW-u, które ma nastąpić w miesiącu sierpniu. Wtedy 

zostaną zgłoszone dwa zakresy robót, również odcinek od Polifarbu w kierunku 

ul.Skrajnej i Źródlanej. Jeżeli uda się pozyskać dofinansowanie to rozpoczęcie 

zadania może nastąpić wiosną przyszłego roku. Czyszczenia rowów i przepustów 

powinni dokonać właściciele posesji a jeżeli to nie jest możliwe to po zatrudnieniu 

pracowników w ramach prac interwencyjnych roboty te zostaną wykonane. 

Odnosząc się do zapytania Pana Paduszyńskiego Wójt stwierdził, że nie 

rozmawiał z Panią Klimek ale sprawdzi to jeszcze u pracowników.  

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 2018 roku podjęto działania zmierzające do wykonania sieci wodociągowej  

w miejscowości Płaczków-Piechotne. W 2019 roku w budżecie gminy 
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zabezpieczono kwotę pieniędzy na wykonanie zadania. Do chwili obecnej 

inwestycja ta nie została wykonana. Proszę o udzielenie odpowiedzi na jakim 

etapie jest budowa wodociągu w Płaczkowie – Piechotnym, jaka dokumentacja 

została wykonana z uwzględnieniem terminu, kiedy przewidziana jest realizacja 

zadania i jej zakończenie. 

Genowefa Supernat  

Interpelacja 

1/ W imieniu mieszkańców i radnych zachodniej części naszej gminy chcemy 

chociaż w przybliżeniu znać termin projektu kanalizacji w naszym kierunku. Czy 

ta inwestycja jest brana pod uwagę w najbliższym okresie.  

Interpelację podpisali również radni: Monika Gruszczyńska, Agnieszka Świercz 

i Jacek Krzepkowski. 

Zapytania 

1/ Kiedy będą realizowane uchwały Rad Sołeckich. Interesuje mnie zakup ławek 

i koszy na plac zabaw przy blokach w Sołtykowie. 

2/ Ponieważ sprawa budowy chodnika łączącego miejscowości Pięty-Płaczków 

na razie jest niemożliwa zwracam się z prośbą o zainstalowanie chociaż 3-4 lamp 

na tym odcinku drogi. Jest to bardzo ruchliwa droga krajowa  niestety jedyna którą 

dzieci idą do i ze szkoły. 

Krzysztof Jurek  

Interpelacje 

1/ Ze względu na liczne uwagi mieszkańców, proszę o zaplanowanie imprezy 

plenerowej „Przystań Bliżyn” w przyszłym roku na sobotę. Najwłaściwszym 

terminem będzie 20.06.2020. W moim przekonaniu znacząco polepszy to 

frekwencję. Impreza kończąca się około północy jest kłopotliwa dla osób 

pracujących (którzy idą następnego dnia rano do pracy) oraz osób spoza Bliżyna 

(którzy muszą dojechać jeszcze do domu). Wskazane jest także podniesienie 

kwoty przeznaczonej na w/w imprezę, ponieważ koszty zaplecza technicznego 

(scena, agregat prądowy, ochrona itp.) to znaczy koszt. Uważam, że Przystań 

Bliżyn należycie promuje naszą miejscowość i powinna być rozwijana  

i kontynuowana. 

2/ Proszę o pełną informację dotyczącą remontu ul. 1 Maja i terminu realizacji 

oraz przyczyn ewentualnych opóźnień. 

3/ Ponawiam prośbę o pilny remont terenu rekreacji przy zalewie bliżyńskim oraz 

poprawę infrastruktury placu zabaw przy blokach. Z moich obserwacji wynika, 

że nie zostało wykonane to, co było ustalone jeszcze w zeszłym roku. 

Nadmieniam, że rozpoczął się sezon wakacyjny, a niektóre elementy wyposażenia 

w/w miejsc mogą źle wpłynąć na bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających 

z nich. 

Aneta Smulczyńska 

Interpelacje 

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

(Dz.U. z 2019r. poz.506), kieruję za Pana pośrednictwem do Starosty Powiatu 
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Skarżyskiego – wniosek o podjęcie działań, zmierzających do usunięcia w ramach 

napraw gwarancyjnych i powykonawczych – usterki chodnika w miejscowości 

Odrowążek (usterka powstała na zakręcie drogi, przy posesji nr 52). Nadmieniam, 

iż chodnik został zbudowany wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-

Odrowążek w czwartym kwartale 2017r. Uprzejmie proszę o dokonanie naprawy 

w jak najkrótszym terminie oraz udzielenie odpowiedzi, zgodnie ze Statutem 

Powiatu Skarżyskiego. W załączeniu zdjęcia chodnika. 

2/ Zgodnie z art.24 ust.3 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 skoszenie poboczy przy drodze powiatowej nr 0437T 

(w gr. powiatu skarżyskiego: Nowy Odrowążek, Kucębów, Kopcie). Uprzejmie 

proszę o wykonanie ww. prac w jak najkrótszym terminie, ponieważ wysokie 

trawy rosnące na poboczach, zagrażają bezpieczeństwu pieszych i pozostałych 

użytkowników drogi. W załączeniu zdjęcia poboczy. 

Zapytanie 

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 zapytanie dot. Wniosku złożonego  

w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 

2019, ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki. W ramach powyższego 

Programu złożony został wniosek na utworzenie Otwartej Strefy Aktywności  

w miejscowości Odrowążek. Wniosek został pozytywnie oceniony, czego 

efektem jest przyznanie Gminie Bliżyn dofinansowania w wys.: 50.000zł. 

Uprzejmie proszę o informację kiedy zostanie podpisana umowa na realizację 

przedmiotowej inwestycji? 

Sławomir Młodawski 

Interpelacje 

1/ 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 jak również kierowców pojazdów 

drogowych, proszę o wystąpienie do PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych  

w Skarżysku-Kamiennej z wnioskiem o poprawę płyt przejazdowych na 

przejeździe kolejowo-drogowym linii kolejowej nr 25 na ulicy Szydłowieckiej  

w drodze powiatowej Bliżyn-Ubyszów. Nadmieniam iż szyny kolejowe wystają 

powyżej płyty od 3-5 cm. Utrudnia to nie tylko przejazd samochodów, rowerów 

ale w szczególności przejazd rodzin z wózkiem dziecięcym lub innym pojazdem  

o niskim zawieszeniu. Nie ma ciągu chodnikowego dla pieszych i mieszkańcy 

proszą o skuteczną interwencję Pana Wójta.  

2/ Zalew bliżyński, który jest wizytówką Gminy powinien przyciągać turystów  

i tak to obecnie wygląda, ale da się zauważyć pojawiające się usterki  

i niedomagania, które obniżają jego wartość estetyczną. Po pierwsze potrzeba 

uzupełnienia deskami pięciu ławek wokół deptaku (jedna ławka wyrwana).  

Po drugie na wysokości wyspy na deptaku na całej szerokości wśród kostki 
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wyrasta trawa jak również na całej jego długości przy obrzeżu, potrzeba 

spryskania deptaku środkiem przeciw chwastom. Po trzecie brak środkowego 

słupka uniemożliwiającego wjazd samochodów od strony ul. Langiewicza, 

uzupełnić. Po czwarte turyści po raz kolejny proszą o stoły i ławki pod altanę. 

Proszę o skuteczną interwencję Pana Wójta. 

Krzysztof Olczyk 

Interpelacja 

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 oświetlenia przystanku komunikacji publicznej  

w miejscowości Odrowążek przy drodze powiatowej nr 0437T. Brak oświetlenia, 

wiata przystankowa wykonana z blachy, zwłaszcza w porze zimowej w godzinach 

porannych i wieczornych powoduje poczucie strachu przechodniów  

i oczekujących na busy pasażerów. Doświetlenie tego miejsca ewidentnie 

poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i uczniów Szkoły Podstawowej  

w Odrowążku. 

Interpelacje złożone na sesji wyłącznie pisemnie: 

Dorota Cukrowska, Wiesław Gregiel 

Interpelacja 

Zwracamy się z prośbą o ujęcie w budżecie Gminy Bliżyn remontu 

ul.Zafabrycznej, ul.Henryków, Drożdżów do drogi powiatowej, poprzez 

wykonanie nakładki asfaltowej. Droga jest w bardzo złym stanie technicznym – 

remonty cząstkowe, które wykonywane są dość często nie dają spodziewanego 

efektu, droga posiada zapadliny, skruszoną nawierzchnię i dziury po sezonie 

zimowym. Koniecznym przedsięwzięciem jest również budowa chodnika w ciągu 

tych ulic. Budowa nowych domów, wzmożony ruch samochodowy powoduje 

zmniejszenie bezpieczeństwa dla dzieci i ludzi starszych, którzy poruszają się 

poboczem tej drogi. W związku z powyższym zwracamy się o pozytywne 

załatwienie przedstawionej sprawy. 

Radosław Bułka  

Interpelacje 

1/ W imieniu mieszkańców sołectwa Ubyszów proszę o zabezpieczenie środków 

finansowych na dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w kierunku byłej 

szkoły podstawowej w Ubyszowie.  

Uzasadnienie: 

Dotychczasowe etapy budowy tego oświetlenia były realizowane ze środków 

funduszu sołeckiego. W przyszłym roku budżetowym mieszkańcy mają inną 

wizję zrealizowania tego funduszu. 

2/ Składam wniosek o wykonanie oświetlenia ulicznego w zakręcie drogi gminnej 

w przyczółku „Szczurów”. 

Uzasadnienie: 
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Nie doświetlenie tego odcinka drogi stanowi zagrożenie dla ruchu 

samochodowego jak również pieszego. Proszę o rozpatrzenie tych interpelacji  

w formie wniosku do przyszłorocznego budżetu i oczywiście zrealizowanie. 

W pierwszej kolejności odpowiedzi na pytania dotyczące powiatu udzieliła Anna 

Leżańska informując, że do końca tygodnia będzie zakończone koszenie 

poboczy. Jeżeli chodzi o poprawę płyt na przejeździe kolejowym w ciągu drogi 

powiatowej należy interpelację skierować do kolei. 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania w zakresie spraw dotyczących gminy 

udzielił Wójt Gminy informując, że zostały opracowane mapy i projekt natomiast 

nie uzyskano jeszcze pozwolenia na budowę wodociągu w Płaczkowie. W dniu 

dzisiejszym nie jest możliwe określenie terminu wykonania dokumentacji na 

budowę kanalizacji w Sołtykowie. Wniosek o montaż lamp przy drodze krajowej 

łączącej Pięty z Płaczkowem należy ponowić przy uchwalania budżetu. Zadanie 

to należy rozpocząć od prac projektowych. Odnośnie zakupu ławek i koszy  

z funduszu sołeckiego na plac zabaw w Sołtykowie wójt rozezna temat. Bieżące 

remonty i naprawy wyposażenia placów zabaw będą sukcesywnie wykonywane 

w ramach posiadanych środków. Jednakże w przyszłym roku należy zaplanować 

większe środki by te prace wykonać kompleksowo. W zakresie przeniesienia 

imprezy „Przystań Bliżyn” na sobotę wójt ma odmienne zdanie. Środki na 

imprezę „Przystań Bliżyn” były na ogół zmniejszane. Wójt nie podpisze umowy 

na realizację miejsca integracji w Odrowążku w ramach programu OSA z którego 

gmina może uzyskać dofinansowanie tylko w wysokości 50tys.zł. Jest to zbyt 

mała kwota dofinansowania, żadne do tej pory miejsca integracji nie były 

wykonywane z tak małym dofinansowaniem. Wójt uważa, że otworzyło się dużo 

szans pozyskania większego dofinansowania i wtedy jest możliwa realizacja tego 

zadania. Dotyczy to również Kopci i Kucębowa a ostatnio starania działkę pod 

miejsce integracji rozpoczął również Gostków. Ponadto zostały złożone wnioski 

o dofinansowanie dróg: w Płaczkowie Piechotnym i ul. 1 Maja. Gmina oczekuje 

na rozstrzygnięcie konkursu. W przypadku pozytywnej decyzji należy 

zabezpieczyć na te zadania wkład własny, który w przypadku drogi w Płaczkowie 

Piechotnym może wynosić 300-400tys.zł. Ze względu na niszczenie stołów  

i ławek w altanie nad zalewem bliżyńskim w roku bieżącym nie planuje się ich 

zakupu. Może to nauczy poszanowania mienia. Wójt nie popiera propozycji 

radnego o spryskaniu deptaka środkiem przeciw chwastom. Odnośnie braku 

słupka temat zostanie rozeznany. Słupek ten został wyjęty na czas wyścigów 

kolarskich i miał zostać z powrotem zamontowany. Wykonanie oświetlenia 

ulicznego przy szkole w Odrowążku wiąże się z dostawieniem jednego słupa  

i należy to potraktować jako wniosek do budżetu na rok przyszły. 

Ad. 6 

Informację na temat działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie w roku 2018 przedstawiła 

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

w załączeniu/.  
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Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych  

przedstawiła Dorota Cukrowska –Przewodnicząca Komisji. Komisja dokonała 

analizy sprawozdania z działalności merytorycznej oraz sytuacji ekonomiczno-

finansowej SP ZOZ im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie za 2018 rok. 

SP ZOZ realizuje zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz 

programy w postaci badań profilaktycznych, z których korzystają pacjenci.  

Komisja zwraca uwagę na konieczność zatrudnienia lekarza pediatry jak również 

większą możliwość korzystania ze skierowań na badania specjalistyczne 

wydawane przez lekarza rodzinnego. 

Poza powyższymi spostrzeżeniami Komisja nie wnosi uwag i przyjmuje 

sprawozdania z działalności zarówno merytorycznej jak i finansowej SP ZOZ. 

Powyższe stanowisko komisja przyjęła jednogłośnie /4 głosy za/. 

Stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  

i Gospodarki Gminy przedstawiła Monika Gruszczyńska - Przewodnicząca 

Komisji. Komisja pozytywnie ocenia wynik finansowy i sprawozdanie finansowe 

SP ZOZ za 2018 rok a zatem także pozytywnie opiniuje projekt uchwały  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie 

/5 głosów za/. Komisja jest zainteresowana udziałem w posiedzeniu Rady 

Społecznej SP ZOZ celem uzyskania odpowiedzi na co zostaną przeznaczone 

wysokie oszczędności. 

Komisja również pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie /5 głosów za/.  

Dyskusja – brak chętnych. 

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektów uchwał Przewodniczący Rady 

zgłosił wniosek o odstąpienie od odczytywania uzasadnień i załączników do 

projektów uchwał. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów 

przeciwko i wstrzymujących się – 0, w związku z czym wniosek został przyjęty 

przez Radę. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha 

Jędrzejkiewicza w Bliżynie odczytała Beata Ozan - Skarbnik Gminy. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/51/2019 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza  

w Bliżynie.  



10 

 

Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha 

Jędrzejkiewicza w Bliżynie odczytała Beata Ozan - Skarbnik Gminy. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/52/2019 w sprawie 

oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie.  

Ad. 7  
Informację o realizacji podatków i opłat za 2018 rok przedstawił Mariusz 

Walachnia – Wójt Gminy /informacja w załączeniu/. 

Stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  

i Gospodarki Gminy przedstawiła Monika Gruszczyńska - Przewodnicząca 

Komisji. Komisja przyjęła bez zastrzeżeń informację o realizacji podatków i opłat 

za 2018 rok. Zwróciła uwagę na zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych 

należności niepodatkowych, które stanowią kwotę ogółem 2.726.448,89zł.  

Z informacji wynika, że gmina podejmowała czynności zmierzające do 

wyegzekwowania zaległych należności budżetowych /5 głosów za/. 

Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawił Wiesław Gregiel – Przewodniczący 

Komisji. Komisja odnosząc się do realizacji podatków i opłat za 2018 rok oraz 

informacji o podjętych działaniach względem dłużników alimentacyjnych  

a w szczególności do stanu zaległości stwierdziła, że  na koniec roku 2017 stan 

zaległości wynosił 2.680.796,43 zł, natomiast na koniec roku 2018 - 

2.726.448,89zł co oznacza ich zwiększenie o 1,7% w związku ze zwiększeniem 

się stanu zaległości od dłużników alimentacyjnych o kwotę 103.813,57zł. Kwota 

zaległości wobec wykonania dochodów budżetu za rok 2018 wynosi 8,49% i jest 

mniejsza w stosunku do roku ubiegłego o 1,27%. Kwota zaległości od dłużników 

alimentacyjnych na koniec 2018 roku wynosi 1.791.312,88zł i stanowi 65,7% 

wszystkich zaległości gminy. Stan zaległości na koniec 2018 roku bez 

uwzględnienia funduszy alimentacyjnych wynosił 935.136,01zł i w porównaniu 

z rokiem 2017 zmniejszył się o kwotę 58.161,11zł.  Na bieżąco prowadzone jest 

postępowanie upominawcze, wystawiane są tytuły wykonawcze oraz kierowane 

wnioski do sądu o nakazy zapłaty.  

Powyższe stanowisko Komisja przyjęła jednogłośnie /5 głosów za/. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem informacji. 

Za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy przyjęła informację o realizacji podatków  

i opłat za 2018 rok. 
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Ad. 8 

Raport o stanie gminy Bliżyn za 2018 rok łącznie z prezentacją multimedialną 

przedstawił Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn /raport w załączeniu/. 

Debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy: 

Aneta Smulczyńska zwróciła się do Wójta o doprecyzowanie informacji 

dotyczącej wydatków inwestycyjnych a chodzi o roboty budowlane w budynkach 

szkół. Roboty te planowane były do wykonania w 2018 roku a przeciągnęły się 

na 2019 rok zatem zapytała w których szkołach nie odebrano tych prac i czy 

zostały już oszacowane kwoty z tytułu kar za nieterminowość prac.  

Wójt wyjaśnił, że nie zostały jeszcze rozliczone roboty w szkole w Bliżynie,  

w Odrowążku i nie do końca odebrano prace w szkole w Mroczkowie. Z tytułu 

nie wykonanych prac nie wpłyną dodatkowe środki tylko zostanie pomniejszona 

płatność dla wykonawców o naliczone odsetki. Można się spodziewać że sprawy 

te znajdą swój finał w sądzie. Mamy już jeden pozew. Wykonawca robót  

w budynku Urzędu Gminy zakwestionował naliczone kary w wysokości 37tys.zł. 

Wójt dodał, że niezrozumiałe jest postępowanie firmy, która zawiera umowę  

w lutym 2018 roku, obiecuje wykonanie prac do końca wakacji a do tej pory 

roboty są niezakończone. 

Odnosząc się do raportu o stanie gminy Małgorzata Zep nawiązała do informacji 

w nim zawartej dotyczącej środków wydatkowanych na remonty dróg. Stanowi 

to kwotę niewiele ponad 150tys.zł. Jest to kwota stanowczo za mała bo drogi 

ulegają degradacji i zniszczeniu. Jeszcze nie wszystkie remonty cząstkowe 

wykonano a już brakuje pieniędzy. Nawiązała również do niszczenia dróg 

wskutek wywozu drewna z lasu. Jako przykład podała drogę w jej okręgu 

wyborczym Bugaj pod lasem, gdzie obecnie prowadzona jest wycinka drzew 

przez lasy państwowe, które niszczą tę drogę a nie uczestniczą w jej naprawach. 

Także na drodze nr 197 w Brześciu rowy nie mają przepustowości, są zarośnięte. 

Poruszyła także temat budowy miejsc integracji. Uważa, że należy budować place 

zabaw tam gdzie ich nie ma. Apelowała również o rozwój ekologiczny gminy,  

by nie dopuszczać do inwestycji, które nie przynoszą chluby gminie. Taką 

inwestycją jest wyrobisko piachu w Wołowie. Od roku mieszkańcy walczą z tym 

problemem, przedsiębiorcy czują się bezkarni dlatego w przyszłości należy 

rozważniej podchodzić decydując się na tego rodzaju inwestycje. Ponadto radna 

nawiązała do działalności kulturalnej w gminie. Podkreśliła pozytywny 

wydźwięk po ostatniej imprezie „Przystań Bliżyn”. Zwróciła przy tym uwagę na 

warunki lokalowe ośrodka kultury, który może pomieścić niewielką ilość osób 

dlatego może należałoby pomyśleć o budowie hali widowiskowej. 

Krzysztof Jurek przedstawił stanowisko Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja ta odnosząc się do raportu o stanie 

gminy za 2018 rok stwierdza, że raport sporządzony został w przejrzysty sposób. 

Komisja wnioskuje o zawarcie w nim w przyszłości tych obszarów działalności 

gminy, które wymagają poprawy.  
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Monika Gruszczyńska zgadza się z przedmówczynią, że mamy fatalne drogi  

w gminie. Przytoczyła dla porównania pokazane w raporcie wydatki na remonty 

cząstkowe dróg wynoszące ponad 8 tys.zł i wydatki na promocję gminy sięgające 

ponad 200tys.zł. Radna uważa, że promocja jest jak najbardziej konieczna tylko 

tak naprawdę należy się zastanowić nad tym, czym możemy przyciągnąć 

potencjalnych inwestorów. Gmina Bliżyn jest pięknie położona, ekologiczna 

dlatego raport powinien być ukierunkowany w taki sposób aby stworzyć ofertę 

inwestycyjną, zachętę do przyciągnięcia inwestorów do gminy. 

Radosław Bułka uważa, że raport powinien zawierać pozytywne aspekty, 

którymi gmina może się pochwalić ale również wskazane negatywne strony. 

Zgodził się z radną Małgorzatą Zep, że w pierwszej kolejności powinny być 

rozpatrywane wnioski o budowę altan w tych miejscowościach, które ich nie 

mają. Są to Zagórze, Gostków, Kopcie. Radny pozytywnie ocenia utrzymanie 

funduszu sołeckiego i zapewnienie o jego dalszym funkcjonowaniu. Wiele zadań 

w sołectwach jest realizowane w ramach środków z tego funduszu. Niepokojącym 

zjawiskiem jest bardzo mała liczba urodzeń dzieci, co również świadczy o stanie 

gminy i związane jest z koniecznością podjęcia decyzji przyszłościowych. 

Stwierdził, że koncentracja środków skupia się na Bliżynie i pobliskich 

miejscowościach. Radny jest zwolennikiem zrównoważonego rozwoju dlatego 

działania powinny skupić się również na obrzeżach gminy. Nie można iść  

w kierunku centralizacji. Środki należy rozdzielać proporcjonalnie według 

potrzeb mieszkańców. Przykładem jest kolejna inwestycja w Bliżynie  

a mianowicie środki z PROW-u 2 mln zł skierowane na kanalizację ul. Skrajną  

i Źródlaną. Pozytywnym aspektem są działania w kierunku nie zwiększania 

podatków ale wiążą się one ze zmniejszeniem subwencji gminy a gmina wiele 

dokłada do zadań z zakresu pomocy społecznej, oświaty, kultury, które stały się 

zadaniami własnymi. Przez to cierpi taka sfera działalności jak inwestycje, 

infrastruktura drogowa. Radny uważa, że należy skoncentrować działania  

w najbliższym czasie na infrastrukturze drogowej i pochylić się nad tym tematem. 

Kończąc swoją wypowiedź radny stwierdził, że raport to stan gminy dlatego 

powinien zawierać także negatywne strony, czego w tym raporcie brakuje. 

Aneta Smulczyńska zgodziła się z przedmówcami w kwestii braku zachowania 

zrównoważonego rozwoju gminy. Podała przykład miejscowości Kopcie, którą 

reprezentuje a w której nie ma miejsca integracji. Mieszkańcy spotykają się  

u sołtysa. W raporcie oraz w planach na kolejne lata działania powinny być 

ukierunkowane na tereny niedoinwestowane, miejscowości znajdujące się na 

obrzeżach gminy i potrzeby tych mieszkańców wnikliwiej rozpatrywane. Radna 

skierowała uwagę do zespołu opracowującego raport. Jej zdaniem powinien być 

on źródłem kompleksowej wiedzy dlatego dobrze by było gdyby zawierał 

informacje o mieniu komunalnym gminy, wykaz wszystkich uchwał podjętych  

w danym roku ze wskazaniem stopnia ich realizacji. W raporcie brakuje 

informacji o podwyżkach diet dla radnych, sołtysów, podwyżkach opłat za śmieci. 

Ponadto raport powinien być wzbogacony o informacje dotyczące służb 
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ratowniczych /chodzi o działalność ochotniczych straży pożarnych/, opieki 

zdrowotnej realizowanej przez SP ZOZ, służb mundurowych /policji/. 

Wprowadzenie tych treści pozwoli na szerszy zarys sytuacji gminy i dostarczy 

mieszkańcom informacji. 

Odnosząc się do powyższych uwag Wójt stwierdził, że w raporcie powinny być 

przytoczone fakty natomiast słabe, mocne strony, szanse i zagrożenia znajdują się 

w dokumentach strategicznych gminy. Jego rolą jako Wójta jest ukierunkowanie, 

wskazanie a następnie wspólne wybranie zadań do realizacji. Wójt chciałby  

w szczególności pokazać zadania możliwe do realizacji przy udziale środków 

zewnętrznych.  

Michał Jędrys – Sekretarz Gminy podziękował pracownikom Urzędu, osobom 

zaangażowanym w opracowanie raportu, który ma obrazować stan gminy. 

Informacje dotyczące podejmowanych uchwał i ich realizacji czy też informacje 

o stanie mienia komunalnego, o działalności opieki zdrowotnej radni otrzymują 

osobno przy okazji omawiania tych tematów. Raport natomiast ma pokazać co  

w danym roku zrealizowano oraz pokazać pewne możliwości podejmowania 

decyzji na przyszłość. Jednym z przedstawionych wniosków jest nie 

podwyższanie podatków ale zarazem pokazanie skutków takich działań w postaci 

mniejszych dochodów co w konsekwencji powoduje mniejszą możliwość 

pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania przy których realizacji należy 

zabezpieczyć wkład własny. Kolejnym przykładem jest złożenie dwóch 

wniosków o kompleksową realizację dróg a nie ich łatanie. Są gminy, które 

przygotowały raporty zawierające szerokie informacje ale liczą one nie 56 a 300 

stron a tak naprawdę taki raport byłby tylko powieleniem informacji, które są  

w posiadaniu radnych i wiele z nich np. dotyczące uchwał znajdują się na BIP-ie. 

Aneta Smulczyńska uważa, że nie wszyscy mieszkańcy posiadają komputery  

a raport taki byłby źródłem informacji dla mieszkańców. 

Małgorzata Zep uważa, że należy głównie zastanowić się nad wnioskami, które 

chcieliby radni zrealizować w tej kadencji bo to wymaga podjęcia właściwych 

decyzji biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe. Nawiązując do 

poruszonej kwestii podwyżki o 130zł diet dla radnych należy zaznaczyć, że przez 

9 lat ubiegłych diety nie były podwyższane a każdy radny stara się zapracować 

na tą podwyżkę diety. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn wotum zaufania 

odczytała Radna Dorota Cukrowska. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/53/2019 w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn wotum zaufania.  

Ad. 9 

W zakresie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2018 rok, 

sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego głos 
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zabrał Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn. Stwierdził, że budżet został 

wykonany w sposób prawidłowy. Przedstawiając raport wiele zostało również 

powiedziane w zakresie realizacji budżetu za rok ubiegły. Rok 2018 był dobrym 

rokiem bo pozyskano sporo środków zewnętrznych na termomodernizację 

obiektów. Mankamenty są po stronie wykonawców, nad czym ubolewa bo nie 

udało się i w terminie i w sposób należyty wykonać tych zadań. Wójt podziękował 

radnym, sołtysom, byłym i obecnym, pracownikom Urzędu za zaangażowanie  

i pomoc przy realizacji zadań. 

Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  

o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2018 rok odczytała 

Beata Ozan – Skarbnik Gminy. 

Stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  

i Gospodarki Gminy przedstawiła Monika Gruszczyńska - Przewodnicząca 

Komisji. Komisja odnosząc się do realizacji budżetu za 2018 rok stwierdza, że 

dochody gminy zostały wykonane w 94,1% planu natomiast wydatki w 91,7%. 

Niższe wykonanie dochodów i wydatków w dużej mierze wynikało  

z niezakończenia i braku rozliczenia zadań termomodernizacyjnych. Poza tym 

realizacja strony dochodowej jak i wydatkowej przebiegała prawidłowo w oparciu 

o przyjęty plan. Pozytywną opinię o sprawozdaniu wydała Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Kielcach. Różnica między wykonanymi dochodami  

i wydatkami budżetowymi w 2018 roku stanowi deficyt budżetu w kwocie 

2.079.332,08zł przy planowanym deficycie w wysokości 3.158.915,42zł. 

Pozytywnym zjawiskiem jest zmniejszenie deficytu w stosunku do 

zaplanowanego. Zachowana jest stabilność wydatkowania środków 

budżetowych. Polityka finansowa gminy prowadzona jest w sposób właściwy. 

Zadłużenie gminy wynosi 17.974.000zł, co stanowi 55,98%. Kwota zadłużenia 

wzrosła o 2.472.318zł. Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe 

wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu za 2018 rok a także projekt uchwały 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2018 rok /5 głosów za/. 

W związku z powyższym Komisja przychyla się do wniosku Komisji Rewizyjnej 

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bliżyn z tytułu wykonania budżetu 

gminy za 2018 rok /5 głosów za/. 

Następnie Genowefa Supernat – Członek Komisji Rewizyjnej przedstawiła 

opinię Komisji z dnia 23 maja 2019r. w sprawie wykonania budżetu gminy Bliżyn 

za 2018 rok. 

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła i dokonała analizy: 

1/ sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bliżyn, 

2/ sprawozdania finansowego, 

3/ opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach, 

4/ informacji o stanie mienia komunalnego, 

5/ informacji o realizacji podatków i opłat lokalnych, 

6/ informacji o podjętych działaniach względem dłużników alimentacyjnych. 
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Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu gminy Bliżyn za 

2018 rok oceniła jego realizację następująco: 

1/ dochody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 34.121.477,14 zł zostały 

wykonane w wysokości 32.109.550,51zł, co stanowi 94,1% planu rocznego. 

Należy zaznaczyć, że poniżej założeń planowych zrealizowano dochody: 

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan w wysokości 641.850zł 

wykonano w kwocie 107.815,02zł, co stanowi 16,8%. Niskie wykonanie planu 

spowodowane było mniejszymi dochodami ze sprzedaży działek. Na planowane 

z tego tytułu dochody w kwocie 582.700zł otrzymano kwotę 34.556,91zł ze 

sprzedaży jednej działki w Bliżynie. Do ogłoszonych przetargów na sprzedaż 

budynku po szkole w Ubyszowie oraz działki wraz z zabudowaniami po 

Spółdzielni Usług Rolniczych w Bliżynie brak było oferentów. 

- w dziale 710 – Działalność usługowa – plan w wysokości 57.000zł wykonano 

w kwocie 14.616,66zł tj. w 25,6%. Niskie wykonanie planu związane jest  

z niezrealizowaniem dochodów z tytułu opłaty planistycznej w wyniku złożenia 

odwołań od naliczonych opłat i braku rozstrzygnięć w tych sprawach. 

- w dziale 720 – Informatyka – plan zabezpieczony na pracownie informatyczne 

Województwa Świętokrzyskiego nie został zrealizowany w wyniku nie 

rozstrzygnięcia przetargu przez Urząd Wojewódzki, który realizuje projekt. 

Zabezpieczono środki w budżecie roku 2019 celem realizacji tego zadania. 

- w dziale 750 – Administracja publiczna – plan w wysokości 693.809,19zł 

zrealizowano w 73,8%. Niższe wykonanie planu związane jest z niewywiązaniem 

się wykonawców zadania dotyczącego termomodernizacji urzędu z terminów 

określonych w umowie i co za tym idzie brakiem wpływów środków unijnych. 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku bieżącym. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – plan w kwocie 3.659.808,38zł 

zrealizowano w wysokości 2.265.912,06zł, co stanowi 61,9% planu rocznego. 

Niższe wykonanie było również spowodowane niezakończeniem zadań  

dotyczących termomodernizacji szkół. Zadanie zostało rozliczone w roku 

bieżącym i gmina oczekuje na ostateczny zwrot środków unijnych. 

Powyżej ogólnego wskaźnika wykonano dochody budżetu: 

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - w 103,1% w związku z otrzymaniem 

wpływów z tytułu sprzedaży działki rolnej w kwocie 450zł, 

- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz  

i wodę – w 106,3% w wyniku uzyskania  większych niż planowane dochodów  

z tytułu sprzedaży wody – na plan 240.000zł uzyskano kwotę 255.190,29zł. 

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem – w 106,3% spowodowane było większymi niż planowane wpływami  

z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, 

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od 

czynności cywilnoprawnych. 
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- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w 102,9% na 

co wpływ miały większe niż planowano wpływy z tytułu przyjmowania ścieków 

od mieszkańców /na plan 170.000zł otrzymano 188.404,79zł/ oraz większe  

o 6.864,37zł w stosunku do planowanych wpływy z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Największy udział w strukturze dochodów mają dochody z tytułu subwencji 

stanowiące kwotę 10.564.151zł tj. 32,9% dochodów ogółem oraz dotacje celowe 

i unijne stanowiące kwotę 12.922.248,45zł tj.40,24% dochodów ogółem. 

W uzyskanych dochodach własnych stanowiących 26,86% budżetu wynoszących 

8.623.151,06zł istotną kwotę stanowią udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych i osób prawnych w wysokości 4.975.280,47zł oraz wpływy z tytułu 

podatków i opłat w kwocie 2.653.490,51zł. 

Realizacja ważniejszych własnych dochodów podatkowych przedstawia się 

następująco: 

 podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 1.423.624,47zł  

tj. w 102,65% w stosunku do założeń planowanych i wpływy były wyższe  

w stosunku do roku 2017 o kwotę 52.805,37zł. 

 podatek rolny wykonano w wysokości 53.973,05 zł tj. w 105,81%  

i w porównaniu z rokiem 2017 był mniejszy o kwotę 391,69zł, 

 podatek leśny wykonano w kwocie 361.745,23 zł tj. w 100,51%, wpływy 

roku 2018 były wyższe o kwotę10.354,69zł w stosunku do roku 2017, 

 podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 46.237,86zł  

tj. w 102,75%, wpływy były wyższe o kwotę 2.383,76zł, 

 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie 

4.973.241zł tj. w 106,4%  i są wyższe od uzyskanych w roku 2017  

o kwotę 1.089.155zł,  

 podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez urzędy 

skarbowe wykonano w kwocie 201.594,40zł tj. w 168%, wpływy z tego 

tytułu były wyższe o kwotę 75.005,31zł w stosunku do roku 2017. 

 dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 

zaplanowane w kwocie 90.000 zł zostały wykonane w wysokości 

104.992,92zł i w stosunku do roku 2017 były wyższe o kwotę 5.108,75zł, 

 podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 24.117,50zł  

tj. w 80,39%. 

Stan zaległości na koniec roku 2017 wynosił 2.680.796,43 zł, natomiast na koniec 

roku 2018 wynosił 2.726.448,89zł co oznacza ich zwiększenie o 1,7% w związku 

ze zwiększeniem się stanu zaległości od dłużników alimentacyjnych o kwotę 

103.813,57zł. Kwota zaległości wobec wykonania dochodów budżetu za rok 2018 

wynosi 8,49% i jest mniejsza w stosunku do roku ubiegłego o 1,27%. 

Kwota zaległości od dłużników alimentacyjnych na koniec 2018 roku wynosi 

1.791.312,88zł i stanowi 65,7% wszystkich zaległości gminy. Stan zaległości na 

koniec 2018 roku bez uwzględnienia funduszy alimentacyjnych wynosił 
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935.136,01zł i w porównaniu z rokiem 2017 zmniejszył się o kwotę 58.161,11zł.  

Na bieżąco prowadzone jest postępowanie upominawcze, wystawiane są tytuły 

wykonawcze oraz kierowane wnioski do sądu o nakazy zapłaty.  

2/ wydatki budżetu zaplanowane w kwocie 37.280.392,56zł wykonano  

      w wysokości 34.188.882,59zł, co stanowi 91,71% planu rocznego. 

W związku z koniecznością zabezpieczenia planu w 2019 roku z wolnych 

środków na zadania dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności 

publicznej, które nie zostały wykonane w terminach wynikających z umów 

zastosowano politykę oszczędnościową, w związku z czym poniżej założeń 

planowych wykonano wydatki w następujących działach:  

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w 78,52% w wyniku nie 

wykorzystania środków na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w Sołtykowie 

oraz mieszkania socjalnego wynajmowanego od PKP a także mniejszych niż 

zaplanowane rachunki za energię i gaz w tych obiektach, rezygnacji z wykupu 

gruntów i wykonania dokumentacji geodezyjnych, 

- w dziale 710 – Działalność usługowa – w 80,64%. Niskie wykonanie planu  

wynikało z małej ilości złożonych wniosków na opracowanie projektów decyzji 

o warunkach zabudowy.  

- w dziale 720 – Informatyka - wykonanie planu w 21,06%. Środki 

zabezpieczone na e-pracownie internetowe w szkołach nie zostały uruchomione 

ze względu na unieważnienie przetargu przez Urząd Wojewódzki, który realizuje 

zadanie. Realizacja projektu zaplanowana została z wolnych środków roku 2018 

w budżecie roku 2019. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w 86,99% wynika z niewykorzystania 

środków na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków szkół w związku  

z niezakończeniem prac do końca roku. Zadanie zakończono i rozliczono w roku 

bieżącym. 

Najwyższe kwoty zostały wydatkowane w działach: 801 – Oświata i wychowanie 

w 37,63%, 855 – Rodzina w 23,27%, 750 – Administracja publiczna  

w 12,41%, 852 – Pomoc społeczna w 7,31%, 900 – Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska w 5,19%, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa w 4,34%. 

W ramach planowanych wydatków budżetowych budżetu gminy: 

- wydatki majątkowo-inwestycyjne na plan 10.064.015,93zł zostały wykonane  

w kwocie 7.950.282,41zł, w 78,99% planu rocznego, co stanowi 23,25%  

w strukturze wydatków ogółem, 

- wydatki bieżące na plan 27.216.376,63zł zostały wykonane w kwocie 

26.238.600,18zł, w 96,41% planu rocznego, co stanowi 76,75% w strukturze 

wydatków ogółem.  

Przychody budżetu zaplanowane na kwotę 4.375.597,42zł zrealizowano w 100% 

poprzez emisję obligacji komunalnych na kwotę 3.689.000zł oraz wprowadzenie 

wolnych środków z roku 2017 w kwocie 686.597,42zł. 
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Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości 1.216.682zł zrealizowano na tę 

kwotę poprzez spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 

316.682zł oraz wykup obligacji komunalnych na kwotę 900.000zł. 

Ponadto Komisja nie stwierdziła w zakresie wydatków budżetowych przekroczeń 

w poszczególnych działach. 

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu  

w wysokości 2.079.332,08 zł, który pokryty był wolnymi środkami  

i wyemitowanymi obligacjami. 

Na koniec 2018 roku gmina posiadała zadłużenie z tytułu emisji obligacji  

na kwotę 17.974.000zł, co stanowi 55,98% w stosunku do osiągniętych 

dochodów. Kwota zadłużenia uległa zwiększeniu o 2.472.318zł. 

W roku 2018 według rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  

zostały przeprowadzone 3 postępowania o wartości powyżej 30.000 euro 

zakończone podpisaniem umowy. Postępowania te prowadzone były w oparciu  

o ustawę – Prawo zamówień publicznych i zarządzenie Wójta Gminy w sprawie 

ustalenia regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Bliżyn do 

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zamówienia o wartości do 

30.000 euro prowadzone były w oparciu o zarządzenie Wójta Gminy w sprawie 

regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie 

przekracza wyrażanej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.  

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Komisja uznała, że realizacja strony 

dochodowej jak i wydatkowej przebiegała prawidłowo i pozytywnie opiniuje 

wykonanie budżetu gminy za 2018 rok. 

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Bliżyn z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 

Wiesław Gregiel – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek 

Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Wniosek ten Komisja 

przyjęła jednogłośnie /5 głosów za/. Odczytał również opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

absolutorium. Opinia ta jest pozytywna i stanowi załącznik do protokołu. 

Dyskusja odnośnie przedstawionych sprawozdań, opinii RIO, opinii i wniosku 

Komisji Rewizyjnej: 

Krzysztof Jurek przedstawił stanowisko Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja analizując informację o realizacji 

zadań inwestycyjno-remontowych za 2018 rok uważa, że wydatki na remonty 

cząstkowe dróg gminnych są zbyt małe. Komisja widzi konieczność zwiększenia 

tych środków planując budżet gminy na kolejne lata. Dodatkowo Komisja 

ponawia swój wniosek aby środki, które byłyby ewentualnie wprowadzane do 

budżetu z tytułu kar umownych z zadań termomodernizacyjnych i remontowych 

obiektów zostały przekazane na infrastrukturę drogową. 

Ponadto Komisja jest bardzo zaniepokojona postępem prac remontowych  

w szkołach. Powyższe stanowisko Komisja przyjęła jednogłośnie /4 głosy za/. 
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Do powyższego stanowiska odniósł się Wójt podkreślając, że budżet roku 2018 

był największym z dotychczasowych budżetem do realizacji. Było aż 12 zadań 

termomodernizacyjnych. Szczególne podziękowania Wójt skierował do 

Katarzyny Cichockiej – Kierownika Referatu oraz pracowników księgowości. 

Odnosząc się do kar umownych Wójt wyjaśnił, że o te kwoty będą pomniejszone 

płatności i wydatki z tym związane. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok odczytał Wiesław Gregiel – 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/54/2019 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2018 rok. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok odczytał Wiesław Gregiel – 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy 

wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bliżyn z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2018 rok. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/55/2019 w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2018 rok. 

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 14 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/56/2019 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. Omówiła również autopoprawkę 
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Wójta zawartą w piśmie znak: FNB.3021.1.2019 z dnia 18 czerwca 2019r. 

Zmiany dotyczą przeniesienia środków między paragrafami ze względu na brak 

ofert w ogłoszonym konkursie na zabezpieczenie kąpieliska nad zalewem 

w Bliżynie celem podpisania umowy zlecenia na obsługę kąpieliska poza 

konkursem. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja 

Genowefa Supernat zapytała ilu ratowników będzie obsługiwać kąpielisko. 

Wójt wyjaśnił, że dwóch a dodatkowo na weekendy będzie trzeci ratownik 

medyczny. 

Aneta Smulczyńska zapytała o czas trwania sezonu kąpielowego. 

Wójt wyjaśnił, że sezon kąpielowy trwa od Bożego Ciała do 1 września. 

Monika Gruszczyńska poinformowała, że w przerwie dzisiejszej sesji 

członkowie komisji Budżetowo-Finansowej pozytywnie zaopiniowali 

autopoprawkę do projektu uchwały wniesioną przez Wójta. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem autopoprawki 

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

18 czerwca 2019r. dotyczącej dokonania zmian w załączniku Nr 2 – Zmiany w 

planie wydatków na 2019 rok  oraz w załączniku Nr 6 – Dotacje celowe w 2019 

roku do projektu uchwały z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie gminy na 2019 rok polegających na: 

1. W załączniku nr 2 – Zmiany w planie wydatków na 2019 rok w dziale 754 – 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75415 – 

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego: 

- w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego, kwotę „5.000,00” zastępuje się kwotą „-30.000,00”, 

- dodaje się § 4300 Zakup usług pozostałych z kwotą „35.000,00”, 

2. W załączniku nr 6 – Dotacje celowe w 2019 roku w części II. Dotacje dla 

jednostek spoza sektora finansów publicznych skreśla się Lp. 1, dział 754, 

rozdział 75415, § 2360, nazwa jednostki otrzymującej dotację – wyłoniona  

w drodze konkursu, zakres – zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do 

kąpieli kwota dotacji – 35.000,00 Powyższa zmiana skutkuje zmianą Lp. oraz 

kwot podliczeń części II i ogółem. 

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowało 13 radnych, głosów przeciwko 

– 0, głosów wstrzymujących się – 1, 

w związku z czym Rada Gminy przyjęła powyższą autopoprawkę. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały łącznie z przyjętą 

autopoprawką pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały łącznie z przyjętą autopoprawką głosowało 13 radnych, 

głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 1, 
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w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/57/2019 w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok łącznie z przyjętą 

autopoprawką. 

c/ 

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/227/2018 Rady Gminy Bliżyn  

z dnia 27 marca 2018r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego  

i leśnego 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 14 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/58/2019 zmieniającą 

Uchwałę Nr XXX/227/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018r.  

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.  

d/ 

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn 

z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz 

zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 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 14 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/59/2019 zmieniającą 

Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017r.  

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz 

zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów  

i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

e/ 

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników odczytał Michał Jędrys – Sekretarz Gminy łącznie z uzupełnionym 

składem o przedstawiciela sądu w osobie Cezarego Wierzbickiego. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kam.  

w skład zespołu opiniującego kandydatów na ławników wskazał Pana Cezarego 

Wierzbickiego.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. Poinformował również, że Rada Gminy Bliżyn 
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przystępuje do wyboru 3 ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-

Kamiennej, w tym 2 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, na kadencję 

2020 – 2023. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy: 

1) prezesi właściwych sądów; 

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na 

podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych; 

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, 

zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 

Kandydatów na ławników zgłasza się radzie gminy w terminie do dnia  

30 czerwca 2019r. Karty zgłoszenia kandydatów na ławników udostępnia, 

szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia 

przyjmuje Urząd Gminy Bliżyn, ul.Kościuszki 79A, pok. Nr 18.  Druki są również 

dostępne na stronie internetowej Gminy. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/60/2019 w sprawie 

powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników łącznie  

z uzupełnieniem składu o przedstawiciela sądu w osobie Cezarego 

Wierzbickiego. 

f/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie  

w bezpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie gminne odczytał 

Michał Jędrys – Sekretarz Gminy. 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/61/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w bezpłatne użyczenie 

nieruchomości stanowiącej mienie gminne. 

g/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie 

ewidencyjnym Ubyszów odczytał Michał Jędrys – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/62/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym 

Ubyszów.  
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Ad. 11 

Informacje, komunikaty i oświadczenia: 

Małgorzata Zep odnosząc się do informacji Wójta o realizacji uchwał  

z poprzedniej sesji i niezrealizowaniu uchwały w sprawie nabycia działki  

w Wołowie poinformowała, że właściciele nie przystawali początkowo na kwotę 

zawartą w uchwale ale w wyniku negocjacji zgodzili się sprzedać działkę za 

kwotę wskazaną w uchwale. Ponadto poinformowała o organizowanych 

warsztatach samoobrony dla seniorów, które odbędą się w dniu 28 czerwca  

w remizie OSP Wołów. 

Aneta Smulczyńska poprosiła Wójta o podsumowanie spotkania  

z przewoźnikami BUS. 

Wójt wyjaśnił, że na spotkaniu było obecnych tylko dwóch przewoźników,  

z pozostałymi będzie nawiązany kontakt. Generalnie zaproponowana przez rząd 

kwota dopłaty 80 groszy jest niesatysfakcjonująca i nie wywołała entuzjazmu  

u przewoźników. Temat ten będzie nadal dyskutowany z przewoźnikami. Wójt 

poinformował również o wyjeździe w dniu jutrzejszym do zakładu gazowniczego, 

w którym będzie również uczestniczył Wójt Gminy Chlewiska a którego 

obecność związana jest z gazyfikacją Rędocina. 

Ad. 12 

Obrady sesji trwały od godz.1310 do godz. 1705.  

Siódmą sesję Rady Gminy Bliżyn w obecnej kadencji zamknął Jacek 

Krzepkowski – Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za udział. 
 

Protokolant 

 

Anna Kowalik 

 

 


