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P r o t o k ó ł   Nr XVII/2020 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2020r.  

w świetlicy OSP w Bliżynie. 

 

Przed wejściem na salę obrad  wszyscy zdezynfekowali ręce, dokonano pomiaru temperatury, 

wszyscy posiadali maseczki.  

W obradach sesji uczestniczyli: 

1/ Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

2/ Michał Jędrys– Sekretarz Gminy Bliżyn 

3/ Beata Ozan – Skarbnik Gminy Bliżyn 

4/ Monika Łukomska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie 

5/ Katarzyna Skarus – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie 

6/ Anna Jaros-Urbaniak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Bliżynie 

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

8/ Donata Wesołowska – obsługa prawna UG 

9/ Grzegorz Patura – informatyk 

10/ Anna Kowalik – obsługa Rady 

11/ Jacenty Kita – Redaktor Naczelny Samorządowego Informatora Gminy Bliżyn 

12/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności  

13/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Zatwierdzony porządek obrad sesji: 

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

2. Przyjęcie protokołów z obrad XIV, XV i XVI sesji Rady. 

3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na 

    ostatnich sesjach. 

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 2019 rok. 

7. Informacja o działalności straży pożarnej za 2019 rok. 

8. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie w roku 2019. 

9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

    za rok 2019. 

10. Informacja na temat działalności, gospodarki finansowej oraz sytuacji ekonomiczno-

finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie im. Lecha 

Jędrzejkiewicza w roku 2019 – podjęcie uchwał w sprawie: 

      - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Samodzielnego Publicznego 

   Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza  w Bliżynie, 

      - oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

   Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie. 

11. Informacja o realizacji podatków i opłat za 2019 rok. 

12. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Bliżyn za 2019 rok. 

      a) przedstawienie raportu przez Wójta, 

      b) debata nad raportem, 

      c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn wotum zaufania. 

13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bliżyn 

za 2019 rok i podjęcie uchwał: 
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      a) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2019 rok, 

          informacja o stanie mienia komunalnego, 

      b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania 

          budżetu Gminy Bliżyn za 2019 rok, 

      c) opinia Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy  

          o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2019 rok, 

      d) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2019 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 2019 rok, 

           - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn absolutorium z tytułu wykonania 

               budżetu za 2019 rok. 

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

      a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035, 

      b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok, 

      c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bliżyn na rok szkolny 2020/2021, 

      d) zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminne, 

      e) wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przechodu i przejazdu nieruchomości 

           gruntowych stanowiących własność Gminy Bliżyn, 

      f) przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bliżyn za lata 

          2015-2018, 

      g) rozpatrzenia petycji. 

15. Informacje, komunikaty i oświadczenia. 

16. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przebieg obrad sesji: 

Ad. 1 

Siedemnastą 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.  

Przewodniczący Rady poinformował, że ze względu na obowiązujący stan zagrożenia 

epidemicznego w kraju zostały zachowane wszystkie środki ostrożności i zwrócił się do 

radnych i obecnych o bezwzględne ich przestrzeganie. Dokonano dezynfekcji pomieszczenia, 

przed wejściem na salę obrad dokonano pomiaru temperatury, dezynfekcji rąk.  

Przewodniczący Rady poinformował dalej, że w świetle Rozporządzenia Parlamentu 

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

z przetwarzaniem danych osobowych i ustawą o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy 

Bliżyn są transmitowane i nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt porządku obrad sesji, do którego nie 

zgłoszono żadnych uwag ani wniosków, w związku z czym przystąpił do głosowania nad jego 

przyjęciem. 

Za przyjęciem porządku obrad sesji głosowało 14 radnych, głosów przeciwko  

i wstrzymujących się – 0, w związku z czym porządek obrad sesji został zatwierdzony przez 

Radę. 
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Ad. 2 

W związku z nie zgłoszeniem uwag do protokołów z obrad XIV, XV i XVI sesji Rady 

Przewodniczący Rady wniósł o ich przyjęcie. 

Za przyjęciem protokołu z obrad XIV sesji Rady, która odbyła się w dniu 19 lutego 2020r. 

głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0, w związku z czym protokół 

z obrad XIV sesji został przyjęty przez Radę. 

Za przyjęciem protokołu z obrad XV sesji Rady, która odbyła się w dniu 13 marca 2020r. 

głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0, w związku z czym protokół 

z obrad XV sesji został przyjęty przez Radę. 

Za przyjęciem protokołu z obrad XVI sesji Rady, która odbyła się w dniu 30 marca 2020r. 

głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0, w związku z czym protokół 

z obrad XVI sesji został przyjęty przez Radę. 

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 

ostatnich sesjach /informacje w załączeniu/. 

Ad. 4 

Wystąpienia zaproszonych gości: brak chętnych. 

Ad.5  

Interpelacje i zapytania złożyli radni: 

Krzysztof Jurek 

Interpelacje: 

1) Proszę o wycięcie lub podcięcie drzew, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców, 

pojazdów i budynków w okolicy Placu Broel-Platerów oraz wzdłuż ul.Staszica ze szczególnym 

uwzględnieniem suchych drzew przy murze dawnego zakładu Polifarb. Jeśli drzewa występują 

na terenie prywatnym, proszę o rozwiązanie tej sprawy z właścicielem terenu. 

2) Proszę o przeprowadzenie niezbędnych renowacji desek na przystankach autobusowych,  

w celu zabezpieczenia ich przed warunkami atmosferycznymi i poprawy estetyki. Na 

przystankach proszę zamontować również kosze na śmieci, zgodnie z ustaleniami zebrania 

sołeckiego. 

3) Proszę o zwrócenie się do odpowiedniego organu o wymianę włazu do studzienki 

zlokalizowanej w okolicy przepustu wodnego na DK42 (okolica poczty). Jest w nim wyłom 

zagrażający pieszym, a szczególnie dzieciom. 

4) Proszę zlecić wykonanie na stronie internetowej Gminy Bliżyn podstrony, na której możliwe 

będzie publikowanie przez przedsiębiorców i stowarzyszenia informacji (tzn. linków do swoich 

stron) o swojej działalności na terenie gminy. Rozdzielić jednostki podległe Urzędowi Gminy 

od działalności prywatnych. 

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 wnioskuję o udrożnienie przepustu przez Zarząd Dróg Powiatowych  

w Skarżysku-Kamiennej – zamulony przez piasek i zarośnięty trawą, przy drodze powiatowej 

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

od Ubyszowa wpływa na posesję nr 12 oraz rozlewa się po asfalcie. Jest to moja trzecia 

interpelacja w tej sprawie, dwie pierwsze były zrealizowane ale tylko prowizorycznie. Kolejne 

opady deszczu dalej zamulają ów przepust. 

2) Zwracam się z prośbą do Pana Wójta o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych  

w kierunku remontu odcinka drogi powiatowej Bliżyn-Majdów od ul.Kościuszki do przejazdu 

kolejowego. Stan nawierzchni tego odcinka ulega co roku pogorszeniu, a nawierzchnia 
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asfaltowa nie była wymieniana w momencie remontu drogi od przejazdu kolejowego  

w kierunku Ubyszowa. Nadmieniam, ż chodniki przy tym odcinku drogi są dobre a remontowi 

podlegałaby nawierzchnia asfaltowa. Naprawa tego odcinka poprawi bezpieczeństwo i komfort 

jazdy kierowców korzystających z tej drogi powiatowej. Nadmieniam, iż Zarząd Dróg 

Powiatowych przesłał odpowiedź: naprawa odcinka drogi powiatowej o której mowa nastąpi 

do dnia 15.05.2020. Pismo nr ZDP-SU.0003.17.2019.RD 

3) 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  

ul. Rudowskiego, zwracam się z prośbą do Pana Wójta o podjęcie działań związanych  

z powstaniem chodnika od ul.Rudowskiego do ul.Kościuszki na wysokości Biedronki. Bloczki 

betonowe leżą już od ośmiu miesięcy. Mieszkańcy za moim pośrednictwem proszą o realizację 

tej inwestycji. Zebranie sołeckie w ubiegłym roku i wypowiedź Pana Wójta dała im taką 

nadzieję. Dodatkowo wysoka trawa utrudnia bardzo korzystanie z tego ciągu pieszo-

rowerowego widniejącego w planach Gminy. 

4) Zwracam się z prośbą do Pana Wójta o wystąpienie do Zakładu Energetycznego PGE 

Dystrybucja S.A. w Skarżysku Kamiennej o przesunięcie słupa energetycznego nr 7 

znajdującego się przy ulicy Wąskiej nr 8. Słup stoi w drodze i utrudnia dojazd do posesji 

samochodami. 

Aneta Smulczyńska 

Interpelacje 

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 Wójta interpelację dotyczącą wykonania hydrantu 

zewnętrznego/nadziemnego w miejscowości: Kopcie, który umożliwi pobór wody z sieci 

wodociągowej w przypadku prowadzenia akcji gaśniczej przez jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej. Nadmieniam, że w dniu 10 kwietnia b.r. na terenie Kopci – doszło do podpalenia 

poszycia leśnego. Akcja gaszenia pożaru trwała ponad 6 godzin, zaangażowanych było  

6 zastępów straży pożarnej – 32 strażaków i służby leśne. Z uwagi na trudnodostępny teren  

i szybko rozprzestrzeniający się ogień, do akcji włączono samolot gaśniczy, który dokonał 

trzech zrzutów. Była to jedna z najtrudniejszych interwencji, zanotowanych w ostatnim czasie 

na terenie naszej Gminy. Wykonanie zewnętrznego/nadziemnego hydrantu w miejscu 

ogólnodostępnym pozwoli na szybkie uzupełnianie wody w pojazdach oraz sprawne 

prowadzenie akcji gaśniczych. Mając na uwadze powyższe, proszę o sprawne działania. 

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 Wójta interpelację dotyczącą naprawy lampy oświetleniowej 

na słupie ulicznym w miejscowości Odrowążek (w pobliżu skrzyżowania i Szkoły – na 

wysokości posesji nr 1). Uszkodzona lampa oświetleniowa stwarza zagrożenie bezpieczeństwa 

i stanowi utrudnienie dla mieszkańców przemieszczających się ulicą. Mając na uwadze 

powyższe, proszę o sprawne działania. 

Małgorzata Zep 

Interpelacje 

1) W związku z planowanym remontem dwóch przejazdów kolejowych znajdujących się na 

terenie Gminy Bliżyn, na drodze krajowej nr 42 i utrudnieniami spowodowanymi tym faktem 

od 29.06.2020r. czyli dojazdem poprowadzonym przez sołectwo Wołów, Brzeście, Zagórze, 

Wojtyniów proszę o zwrócenie się do dyrekcji PKP PLK w Skarżysku-Kam. o należyte 

przygotowanie wyznaczonej trasy, jak również utwardzenie  nawierzchni dróg gminnych, które 

nie są pokryte nawierzchnią asfaltową, w szczególności droga prowadząca przez Stary 

Gostków. 

2) Zwracam się z prośbą o ponowne oględziny miejsca integracji w sołectwie Bugaj,  

a w szczególności wykonanego boiska w roku 2019 ze środków funduszu sołeckiego.  

Ww. obiekt nie spełnia wymogów i obecnie nie może służyć mieszkańcom. Niezbędne są 
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niezwłoczne prace ziemne, w związku z czym proszę o kontakt z wykonawcą i jak najszybsze 

usunięcie usterek. 

Zapytanie 

W związku z moimi poprzednimi interpelacjami, zwracam się z zapytaniem, po pierwsze  

w sprawie poprawy świadczonych usług przez operatorów sieci komórkowych na terenie naszej 

gminy, a szczególnie w sołectwach Bugaj, Brzeście, Wołów (bardzo słaby zasięg). Po drugie 

w jakim terminie droga prowadząca na Stary Gostków w sołectwie Wołów, wjeżdżając od drogi 

krajowej nr 42, zostanie zaliczona do kategorii dróg gminnych. 

Monika Gruszczyńska  

Zapytania 

W nawiązaniu do przedłożonego sprawozdania z pracy między sesjami, proszę o udzielenie 

odpowiedzi na pytania: 

1) Czy wszystkie rodziny, w których istnieje obowiązek nauki zdalnej dzieci posiadają 

odpowiedni sprzęt komputerowy i dostęp do internetu? 

2) W odniesieniu do spotkania Pana Wójta z przedstawicielami Strefy Ekonomicznej, zwracam 

się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy istnieje szansa na pozyskanie inwestora na 

nieruchomości będącej własnością Strefy, a leżące na terenie Gminy. Czy ewentualnie Gmina 

może pomóc w szukaniu potencjalnych inwestorów? 

3) Czy Gmina przewiduje możliwość uhonorowania osób, które pozytywnie promują Gminę? 

Krzysztof Olczyk  

Interpelacje 

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

zwracam się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy do Pana Wójta z prośbą o: 

1) Dokończenie uzupełnienia masą bitumiczną ubytku nawierzchni drogi nr 309020 /Kucębów-

Borek/ przy skrzyżowaniu z drogą nr 309013. 

2) Wystąpienie do Pani Zofii Kozłowskiej o przyjęcie zasady cyklicznego odbioru odpadów 

zmieszanych biodegradowalnych w okresie letnim co dwa tygodnie przy konstruowaniu 

harmonogramu odbioru odpadów. Obecnie zaplanowano odbiór odpadów zmieszanych 

biodegradowalnych dwa razy w miesiącu w okresie letnim jednak odstęp czasowy dla 

miejscowości Kucębów, Nowy Odrowążek i innych wynosił w miesiącach maj-czerwiec  

27 dni, wrzesień-październik 3 dni. 

Odpowiedzi na powyższe interpelacje i zapytania udzielił Wójt Gminy informując, że: 

1) wycięcie lub podcięcie drzew – na bieżąco są prace wykonywane, czasami są trudności bo 

drzewa znajdują się na prywatnych gruntach poza pasem drogowym, 

2) naprawy na przystankach i montaż koszy – remonty na bieżąco są przeprowadzane,  

brakujące kosze zostaną zamontowane, 

3) wymiana włazu do studzienki przy drodze krajowej – sprawa zostanie przekazana do 

Dyrekcji Dróg Krajowych, 

4) udrożnienie przepustu przy drodze powiatowej Bliżyn-Ubyszów oraz naprawa nawierzchni 

tej drogi od ul.Kościuszki do torów – zostaną ponowione i przekazane do powiatu, 

5) powstanie chodnika od ul.Kościuszki do ul.Rudowskiego - są przeszkody formalne  

w realizacji zadania, 

6) wykonanie hydrantu nadziemnego w Kopciach – zostanie przekazane do realizacji, 

7) naprawa lampy oświetlenia ulicznego w Odrowążku - zostanie przekazana do realizacji ale 

bezpośrednie zgłoszenie takiej sprawy pracownikowi Urzędu przyspieszyłoby naprawę lampy, 

8) przygotowanie trasy objazdu należy do wykonawcy remontu dlatego kolej wspólnie  

z wykonawcą i nadleśnictwem, po których gruntach częściowo przebiega objazd powinni 

uzgodnić ten temat, 

9) przeprowadzenie oględzin miejsca integracji w Bugaju a w szczególności usunięcie usterek 

na boisku - zostało zgłoszone wykonawcy, 



6 

 

10) zaliczenie drogi prowadzącej na Stary Gostków do kategorii dróg gminnych nastąpi  

w drodze uchwały Rady Gminy po uprawomocnieniu się decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji drogowej, 

11) w sprawie słabego zasięgu sieci komórkowych - zostało wystosowane pismo na które nie 

ma odpowiedzi, 

12) wszystkie rodziny w których istnieje obowiązek nauki zdalnej posiadają laptopy natomiast 

z zasięgiem bywa różnie, szczególnie w miejscowościach Kopcie, Kucębów, Mroczków  

i Rędocin. Obecnie firma prywatna ma wykonywać sieć na Stary Gilów. 

13) podczas spotkania z przedstawicielami Strefy Ekonomicznej nie uzyskano żadnych 

konkretnych informacji w zakresie pozyskania inwestorów, 

14) uhonorowanie osób promujących gminę jest możliwe, nagrody są przyznawane raz w roku, 

złożone wnioski opiniuje komisja powołana do takich celów, 

15) uzupełnienie ubytków na drodze w Kucębowie - zostanie wykonane, 

16) harmonogram odbioru odpadów - zostanie sprawdzony i ewentualnie poprawiony. 

Monika Gruszczyńska nawiązując do słabego zasięgu telefonii komórkowych, internetu  

a zarazem obowiązku nauki zdalnej w szkołach zaproponowała wysłanie petycji do 

Ministerstwa Cyfryzacji za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej, którą mogliby 

podpisać radni natomiast Aneta Smulczyńska poruszyła problem braku internetu w Kopciach, 

co wiąże się z utrudnieniami przy zdalnym nauczaniu dlatego prosiła o pamiętanie o tej 

miejscowości przy uzgodnieniach związanych z prowadzeniem światłowodu.  

Wójt wyjaśnił, że ze względu na tzw. „pusty przebieg” żadna firma prywatna nie podejmie się 

położenia światłowodu do Kopci i Kucębowa bez dofinansowania. 

Ad. 6 

Informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie oraz ocenę 

zasobów pomocy społecznej za 2019 rok przedstawiła Monika Łukomska – Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie /informacje w załączeniu/. W roku 2019 

GOPS zrealizował budżet w wysokości 11.872.438zł, w tym środki własne gminy stanowią 

kwotę 2.015.105zł. W ramach tych środków GOPS wypłacał zasiłki stałe, okresowe, realizował 

program „Posiłek w szkole i w domu”, świadczenia rodzinne i opiekuńcze, dodatki 

mieszkaniowe i energetyczne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, stypendia  

i zasiłki szkolne. Przedstawiając ocenę zasobów pomocy społecznej Pani Kierownik zwróciła 

uwagę na konieczność poprawy warunków lokalowych poprzez pozyskanie nowych 

pomieszczeń na potrzeby pracy socjalnej i obsługi klientów ośrodka. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały 

przedłożone informacje. 

Dyskusja 

W celu poprawy warunków lokalowych GOPS Krzysztof Jurek poddał pod rozwagę 

zaadoptowanie strychu znajdującego się nad ośrodkiem zdrowia i przeznaczenie go na potrzeby 

GOPS. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem informacji: 

1) Za przyjęciem informacji o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie 

za 2019 rok głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0, w związku  

z czym Rada Gminy przyjęła informację. 

2) Za przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok głosowało 14 radnych, głosów 

przeciwko i wstrzymujących się – 0, w związku z czym Rada Gminy przyjęła informację. 

Ad. 7 

Informację o działalności straży pożarnej za 2019 rok przedstawił Zdzisław Kuźdub – 

inspektor ds. p.poż. w Urzędzie Gminy /informacja w załączeniu/. Stwierdził, że rok 2019 

był fatalny jeżeli chodzi o statystyki i liczbę zdarzeń. Na ogólną liczbę 211 zdarzeń, aż 165 

stanowiły pożary, w tym 110 to pożary traw i nieużytków. W tych 165 pożarach, aż 147 było 
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wynikiem podpaleń. W wykryciu podpalacza nie pomogły apele do mieszkańców jak również 

nie pomogły radykalne działania Wójta, w tym wyznaczenie nagrody. Na remonty  

w strażnicach przeznaczono kwotę 37tys.zł, w tym 20tys.zł stanowiły środki z funduszu 

sołeckiego. Rok 2019 był udany pod kątem zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP. Na 

zakończenie Zdzisław Kuźdub podziękował Radzie, Wójtowi, sołtysom za wspieranie 

jednostek OSP. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały 

przedłożoną informację. Jedynie Komisja ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska zgłosiła wnioski. Przewodniczący Rady poprosił Pana Krzysztofa Jurka o ich 

przedstawienie. 

Krzysztof Jurek przedstawił stanowisko Komisji, która w wyniku analizy informacji  

o działalności straży pożarnej za 2019 rok wnioskuje o: 

1) podjęcie skutecznych działań w celu wykrycia sprawcy podpaleń, 

2) dokonanie przeglądu  hydrantów w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego miejscowości, 

dokonania niezbędnych napraw i oznaczeń oraz zawiadomienie jednostek strażackich  

o dokładnej ich lokalizacji, 

3) rozważenie możliwości zatrudnienia pracownika do obsługi gospodarki wodno-ściekowej. 

Krzysztof Jurek dodał, że właśnie ten pracownik m.in. mógłby dokonać przeglądu hydrantów. 

Dyskusja 

Z uwagi na transmitowanie obrad sesji Sławomir Młodawski zwrócił się z apelem do 

mieszkańców gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na przypadki podpaleń, by wiedząc  

o takich sytuacjach podjąć rozmowy z tymi osobami, przekonując je o zagrożeniach dla 

środowiska i domostw. Prosił również o udrożnienie rynny przy OSP Bliżyn ponieważ przy 

opadach deszczu, które mają miejsce w dniu dzisiejszym zauważalne jest przelewanie się wody 

z rynien poziomych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem informacji. 

Za przyjęciem informacji o działalności straży pożarnej za 2019 rok głosowało 14 radnych, 

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

informację. 

Ad. 8 

Informację o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie za 2019 rok przedstawiła 

Katarzyna Skarus – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie /informacja  

w załączeniu/. W roku 2019 GOK zorganizował 4 koncerty, 10 imprez plenerowych,  

3 programy w ramach Zameczkowych Spotkań Kameralnych, 2 konkursy plastyczne,  

3 konkursy recytatorskie, 3 spotkania warsztatowe w ramach Studia Dobrego Smaku. Do 

bibliotek zakupiono 314 książek. Pani Dyrektor podziękowała sponsorom, artystom a także 

radnym, Wójtowi, pracownikom Urzędu za dobrą współpracę. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały 

przedłożoną informację. Podziękował Pani Dyrektor, pracownikom GOK za zaangażowanie  

i pracę na rzecz kultury, za zorganizowanie imprezy Przystań Bliżyn, która w bieżącym roku 

nie odbędzie się ze względu na pandemię. 

Katarzyna Skarus potwierdziła odwołanie w roku bieżącym Przystani Bliżyn a także 

wszelkich imprez plenerowych. Poinformowała, że został ogłoszony konkurs na najpiękniejszy 

wianek i w dniu dzisiejszym wianki mają być dostarczone. Jeżeli takie wpłyną to w ramach 

podtrzymania tradycji zostaną puszczone na wodę. W tym roku zachęcała do obejrzenia filmu 

autorstwa Krzysztofa Jurka pokazującego ubiegłoroczne widowisko nocy świętojańskiej. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem informacji. 

Za przyjęciem informacji o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie za 2019 rok 

głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0, w związku z czym Rada 

Gminy przyjęła informację. 
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Ad. 9 
Przechodząc do punktu 9 porządku obrad to jest sprawozdania z realizacji rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019, 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 14 radnych, głosów przeciwko i głosów 

wstrzymujących się – 0, w związku z czym sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy. 

Ad. 10 

Informację na temat działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. 

Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie w roku 2019 przedstawiła Anna Jaros-Urbaniak – 

Dyrektor SP ZOZ w Bliżynie /informacja w załączeniu/. W roku sprawozdawczym w poradni 

ogólnej przyjęto ponad 24,5 tys. pacjentów, 1 tysiąc dzieci w poradni dla dzieci, ponad 3,5 tys. 

w poradniach stomatologicznych i prawie 2,4tys. w poradni ginekologicznej. Zakład jest 

zobowiązany do składania comiesięcznych raportów do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 

Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia co do ilości udzielonych porad i wykonanych badań. 

W minionym roku zakupiono nowy aparat USG za kwotę 70tys.zł, kompresor do unitu 

stomatologicznego, zasilacze do wszystkich komputerów. Sprzedano zamortyzowany aparat 

USG placówce w Skarżysku-Kam. za kwotę 22 tys.zł. Zakład realizuje wypisywanie 

elektronicznych zwolnień lekarskich i recept. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały 

przedłożone projekty uchwał oraz informacje zarówno w zakresie działalności merytorycznej 

jak i finansowej. 

Dyskusja – brak chętnych.  

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektów uchwał Jacek Krzepkowski – 

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 Rada Gminy przyjęła zgłoszony wniosek.  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie 

odczytała Beata Ozan - Skarbnik Gminy. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/125/2020 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za rok 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie. 
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 przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/126/2020 w sprawie oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie. 

Ad. 11 

Informację o realizacji podatków i opłat za 2019 rok przedstawił Mariusz Walachnia – Wójt 

Gminy /informacja w załączeniu/. Przybliżył realizację poszczególnych podatków i opłat, stan 
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zaległości a także podejmowane czynności przez pracowników Urzędu. Wójt stwierdził, że 

ustalane stawki podatkowe nie są na górnych pułapach dlatego ich ściągalność jest na dobrym 

poziomie.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały 

przedłożoną informację. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem informacji. 

Za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy przyjęła informację o realizacji podatków i opłat za 2019 rok. 

Ad. 12 

Raport o stanie gminy Bliżyn za 2019 rok przedstawił Mariusz Walachnia – Wójt Gminy 

Bliżyn /raport w załączeniu/. Wyjaśnił, że gminy od dwóch lat mają obowiązek opracować taki 

raport. Jest to obszerny dokument ale bardzo ciekawy bo kompleksowo pokazuje działalność 

gminy w różnych obszarach takich jak: liczba mieszkańców, demografia, poziom bezrobocia, 

finanse gminy, realizacja polityk, programów i strategii, realizacja uchwał Rady Gminy, 

współpraca z innymi społecznościami samorządowymi, oświata i edukacja, polityka społeczna, 

gospodarka komunalna, kultura, turystyka, sport i rekreacja, aktywność obywatelska, 

podnoszenie jakości obsługi administracyjnej. Wójt omówił działalność gminy  

w poszczególnych obszarach oraz podziękował za opracowanie raportu Sekretarzowi Gminy  

i pracownikom Urzędu. 

Dyskusja w sprawie przedstawionego raportu o stanie gminy: 

Krzysztof Jurek zwrócił się z prośbą o umieszczenie w kolejnym raporcie danych  

z ościennych gmin w zakresie wysokości dochodu na 1 mieszkańca w celu ich porównania  

z naszą gminą. Ponadto prosił o przedstawienie sytuacji w zakresie składania deklaracji 

śmieciowych przez osoby, które wybudowały nowe domy na terenie naszej gminy. 

Wójt wyjaśnił, że liczba złożonych deklaracji na dzień dzisiejszy wynosi 5.800. Osoby, które 

wybudowały nowe domy składają deklaracje tylko nie są w nich jeszcze zameldowane. 

Krzysztof Jurek nawiązał jeszcze do tematu poruszonego na Komisji ds. Infrastruktury  

w zakresie zakupu koparki, koparko-ładowarki w celu wykonywania prac na drogach co 

obniżyłoby koszty ponoszone przez gminę za te prace. 

Wójt wyjaśnił, że analizowane są takie propozycje ze względu na pojawiające się problemy ze 

świadczeniem tych usług. Jednakże należy zdawać sobie sprawę że na wyposażenie jednostki 

w taki sprzęt potrzebne by było około 1 mln zł. Może to się opłacać ale na początek trzeba 

wyłożyć spore pieniądze. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn wotum zaufania odczytała 

Dorota Cukrowska. 
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 1, głosów  wstrzymujących 

się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/127/2020 w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Bliżyn wotum zaufania. 

Ad. 13 

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2019 rok, sprawozdania 

finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego głos zabrał Mariusz Walachnia – 

Wójt Gminy Bliżyn /sprawozdania w załączeniu/. Dochody gminy po zmianach wynosiły 

36.702.438,27zł i zostały wykonane w kwocie 36.170.884,69zł tj. w 98,55%. Natomiast 

wydatki zrealizowano w 93,11% planu rocznego. Osiągnięte wskaźniki pokazują, że budżet 

został dobrze zaplanowany. Cieszy także fakt, że spada zadłużenie gminy. Za pomoc  

w realizacji budżetu Wójt podziękował radnym, sołtysom, skarbnikowi i sekretarzowi gminy 

oraz pracownikom Urzędu. 
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Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach  

z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2019 rok odczytała Beata Ozan - Skarbnik Gminy. 

Stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy  

o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2019 rok przedstawiła Monika 

Gruszczyńska – Przewodnicząca Komisji. Komisja odnosząc się do realizacji budżetu za 

2019 rok stwierdza, że dochody gminy zostały wykonane w 98,55% planu natomiast wydatki 

w 93,12%. Należy stwierdzić, że 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 2019 roku stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1.779.941,53zł. W roku 

2019 gmina posiadała zadłużenie na kwotę 17.124.000zł z tytułu emisji obligacji, co stanowi 

47,34% w stosunku do wykonanych dochodów i jest niższe o 8,64% w porównaniu z rokiem 

2018, co jest pozytywnym zjawiskiem. Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe 

wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu za 2019 rok a także projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2019 rok /4 głosy za, 1 wstrzymujący się/. 

W związku z powyższym Komisja przychyla się do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Bliżyn z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok /4 głosy 

za, 1 wstrzymujący się/. 

Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy odczytała Małgorzata Zep 

– Członek Komisji Rewizyjnej.  

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. 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu gminy Bliżyn za 2019 rok 

oceniła jego realizację następująco: 

1) dochody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 36.702.438,27zł zostały wykonane  

w wysokości 36.170.884,69zł, co stanowi 98,55% planu rocznego. 

Należy zaznaczyć, że poniżej 90% założeń planowych zrealizowano dochody jedynie w dziale 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska tj. w 71,55% na co wpływ miała 

realizacja zadania pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów”. 

Na zadanie podpisano umowy z wykonawcami, jest ono w trakcie realizacji z terminem 

zakończenia w roku 2020. Zafakturowana wartość wykonanych robót w 2019 roku była niższa 

niż zakładano, dlatego też zwrot środków unijnych był również niższy. Ostatnie faktury były 

płacone ze środków własnych gminy a zwrot wpłynął w 2020 roku. 

Powyżej ogólnego wskaźnika wykonano dochody budżetu: 

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w 100,20% w związku ze zwrotem środków 

dotyczących niewygasających  wydatków w kwocie 38,64zł z tytułu wykonania map do celów 

projektowych na wodociąg w Płaczkowie, 

- w dziale 020 – Leśnictwo – w 125,70% z tytułu większych niż planowano dochodów za 

użytkowanie terenów przez koła łowieckie, 

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

w 102,89% planu w wyniku otrzymania większych o 7.375,69zł niż planowane dochodów  

z tytułu sprzedaży wody, 

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę dochodów zrealizowano w 262,40% na co wpływ 

miały środki z funduszu dróg samorządowych na remont drogi w Płaczkowie, otrzymano całą 
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kwotę dotacji natomiast w planie przyjęto tylko kwotę, jaka była przerobiona i zafakturowana 

przez firmę do końca roku 2019, zadanie zostało skończone w roku bieżącym i wydatek jest  

w planie roku 2020, 

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w 105,46% wykonania planu w związku  

z większym niż planowano wpływem z tytułu wynajmu mieszkań stanowiących własność 

gminy, 

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 

dochodów wynosi 100,37% planu w związku ze zwrotem niezrealizowanych wydatków 

niewygasających dotyczących prac w strażnicy OSP Bliżyn, 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 

zrealizowano w 100,60% w wyniku większych niż planowane wpływów z tytułu podatku od 

działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, podatku leśnego od osób 

fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych a także większych wpływów z tytułu 

opłaty za koncesje alkoholowe o 14.041,33zł, otrzymano również większe udziały w podatku 

dochodowym od osób fizycznych o 51.361,71zł. 

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – plan zrealizowano w 108,40% w związku ze zwrotem 

kosztów sądowych dotyczących badania osób uzależnionych. 

Największy udział w strukturze dochodów mają dochody z tytułu subwencji stanowiące aż 

11.643.256zł tj.32,19% dochodów ogółem oraz dotacje celowe i unijne stanowiące kwotę 

13.638.099,94 zł tj. 37,7% dochodów. 

Dochody własne stanowią 30,11% wszystkich dochodów i wynoszą 10.889.528,75zł. 

Największe kwoty w dochodach własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych i prawnych 5.319.700,71zł oraz podatki i opłaty, które wynoszą 2.710.429,34zł. 

Realizacja ważniejszych dochodów własnych gminy w 2019 roku przedstawia się następująco: 

- podatek od nieruchomości plan w kwocie 1.510.000 zł zrealizowano w kwocie 1.462.863,25zł 

co stanowi 96,88 % planu i w stosunku do roku ubiegłego jest większy o kwotę 39.238,78zł,  

- podatek rolny wykonano w kwocie 55.717,80 zł co stanowi 101,05 % i w porównaniu z rokiem 

ubiegłym jest większy o kwotę 1.744,75 zł, 

- podatek leśny na plan w kwocie 367.700 zł zrealizowano w kwocie 356.216,51zł  tj. 96,88% 

i w stosunku do roku poprzedniego był niższy o kwotę 5.528,72 zł, 

- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę 51.278,64zł tj. 96,03% planu  

i w stosunku do roku ubiegłego wpływy  były większe o 5.040,78 zł , 

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano na kwotę 5.315.090zł  

i w stosunku do roku ubiegłego były wyższe o kwotę 341.879 zł, 

- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano na kwotę 160.215,53zł tj. 123,24% 

planu i w stosunku do roku ubiegłego były niższe o kwotę 41.378,87zł, 

- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane na kwotę 

90.000zł zrealizowano w 115,6% co stanowi kwotę 104.041,33zł i w stosunku do roku 

ubiegłego były wyższe o 951,59 zł, 

- podatek od spadków i darowizn na plan 40.000zł otrzymano 49.938,50 zł co stanowi 124,85% 

i w stosunku do roku ubiegłego był wyższy o 25.821zł. 

Stan zaległości na koniec 2018 roku stanowił kwotę 2.726.448,89zł , natomiast na koniec roku 

2019 wynosił 2.746.759,45 zł co oznacza ich wzrost o 0,7% w wyniku zwiększenia się stanu 

zaległości od dłużników alimentacyjnych o kwotę 75.998,60 zł. Kwota zaległości wobec 

wykonania dochodów budżetu za 2019 rok stanowi 7,59% i jest mniejsza w stosunku do roku 

ubiegłego o 0,9%. 

Kwota zaległości od dłużników alimentacyjnych na koniec 2019 roku wynosi 1.867.311,48zł i 

wobec wykonania dochodów stanowi 65,7% wszystkich zaległości Gminy. 
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Stan zaległości na koniec 2019 roku bez uwzględnienia funduszy alimentacyjnych wynosi 

879.447,97zł i w porównaniu z rokiem 2018 zmniejszył się o 55.688,04zł. 

Na bieżąco prowadzone są postępowania upominawcze a także wystawiane są tytuły 

wykonawcze oraz kierowane wnioski do sądu o nakazy zapłaty. 

2) Wydatki budżetu zaplanowane w kwocie 36.932.021,27zł wykonano w wysokości 

34.390.943,16 zł co daje 93,12 % wykonania. 

W 2019 roku prowadzono politykę oszczędnościową, w związku z czym poniżej 90%  

wykonano wydatki w następujących działach: 

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w 63,75% wykonania, oszczędności powstały 

w wyniku rezygnacji z wykupów gruntów oraz opracowania części dokumentacji 

geodezyjnych, 

- w dziale 710 – Działalność usługowa - w 81,40% niskie wykonanie planu wynikało z małej 

ilości złożonych wniosków na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.  

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 

planu w 80,03% w wyniku braku konieczności wykorzystania rezerwy na zarządzanie 

kryzysowe, 

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  – wykonanie w 75,38% 

wynika z niewykorzystania środków na zadanie dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków  

w Wojtyniowie, zadanie realizowane jest do roku 2020 i w roku poprzednim zafakturowano 

roboty zgodnie z odbiorami częściowymi, reszta robót będzie rozliczona w roku bieżącym, 

- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie w 81% planu spowodowane jest 

rezygnacją z konserwacji boisk orlik oraz brakiem konieczności wykupienia ubezpieczenia na 

rozgrywki piłkarskie. 

Struktura najwyższych wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się następująco: 

- dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 11.215.068,34zł tj. 32,61%, 

- dział 855 – Rodzina – kwota 9.030.045,02zł tj. 26,26%, 

- dział 750 – Administracja publiczna – kwota 3.415.216,02zł tj. 9,93%, 

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 3.152.942,19zł tj. 9,17%, 

- dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 2.864.693,40zł tj. 8,33%, 

- dział 600 – Transport i łączność – kwota 1.402.752,41zł tj. 4,08%, 

wydatków ogółem. 

W ramach planowanych wydatków budżetu gminy: 

- wydatki majątkowo-inwestycyjne na plan 6.446.247,70 zł zostały wykonane w kwocie 

5.227.703,72 zł, co stanowi 81,10% planu rocznego, co w strukturze wydatków ogółem daje 

15,20%, 

- wydatki bieżące na plan 30.485.773,57zł  zostały wykonane w kwocie 29.163.239,44 zł,  

tj. w 95,66% planu rocznego, co stanowi 84,80 % w strukturze wydatków ogółem.  

Komisja nie stwierdziła w zakresie wydatków budżetowych przekroczeń planu  

w poszczególnych działach. 

Przychody budżetu zaplanowane w kwocie 1.079.583zł zrealizowano w 100% poprzez 

wprowadzenie wolnych środków z roku ubiegłego. Rozchody budżetu stanowiły kwotę 

850.000zł i przeznaczone były na wykup obligacji komunalnych zgodnie z harmonogramem 

750.000zł oraz wcześniejszy wykup obligacji z roku 2022 w kwocie 100.000zł.  

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 

1.779.941,53 zł. 

Na koniec 2019 roku gmina posiadała zadłużenie na kwotę 17.124.000 zł z tytułu emisji 

obligacji, co stanowi 47,34 % w stosunku do wykonanych dochodów i jest niższe o 8,64%  

w porównaniu z rokiem 2018. 

W roku 2019 według rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zostały 

przeprowadzone 3 postępowania o wartości powyżej 30.000 euro z których dwa zostały 
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zakończone podpisaniem umowy natomiast jedno zostało unieważnione ponieważ cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zadania. 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 

2019 rok. 

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Bliżyn z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

Następnie Małgorzata Zep – Członek Komisji Rewizyjnej przedstawiła wniosek Komisji 

Rewizyjnej z dnia 25 maja 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok. Wniosek ten Komisja przyjęła jednogłośnie /5 głosów za/. 

Odczytała 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. 

Jacek Krzepkowski nawiązał do opinii i wniosków, które są pozytywne dlatego uważa, że 

radni powinni zagłosować za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy. 

Małgorzata Zep nawiązała do prac Komisji Rewizyjnej. Podkreśliła, że wszystkie wskaźniki 

wykonania budżetu są bardzo wysokie, w granicach 100%. Rok 2019 zakładał politykę 

oszczędnościową, udało się spłacić kredyty a także dodatkowo 100 tys.zł dzięki czemu spadło 

zadłużenie gminy. Po rozliczeniu roku ubiegłego, z wolnych środków spłacono kredyt. Trwa 

rozbudowa oczyszczalni ścieków, która zostanie zakończona w roku bieżącym. Komisja 

Rewizyjna występując z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy była 

jednogłośna w podjęciu tej decyzji. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2019 rok odczytała Małgorzata Zep – Członek Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

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

się – 1, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/128/2020 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok odczytała Małgorzata Zep – Członek 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 2019 rok. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

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

się – 1, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/129/2020 w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Bliżyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

Ad. 14 

a/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

na lata 2020-2035 odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/130/2020 w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035. 

b/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok odczytała 

Beata Ozan – Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/131/2020 w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

c/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bliżyn na rok 

szkolny 2020/2021 odczytał Michał Jędrys – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/132/2020 w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bliżyn na rok szkolny 2020/2021. 

d/ 

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminne odczytał Michał 

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

uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących 

się – 2, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/133/2020 w sprawie zbycia 

nieruchomości stanowiącej mienie gminne. 

e/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przechodu  

i przejazdu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bliżyn odczytał Michał 

Jędrys – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/134/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na obciążenie służebnością przechodu i przejazdu nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Bliżyn. 
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f/ 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Bliżyn za lata 2015-2018 odczytał Michał Jędrys – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/135/2020 w sprawie przyjęcia 

raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bliżyn za lata 2015-2018.  

g/ 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji odczytał Szymon Mastalerz – 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/136/2020 w sprawie rozpatrzenia 

petycji. 

Ad. 15 

Informacje, komunikaty i oświadczenia: 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 9 kwietnia 2020r. wpłynęła skarga 

Prokuratora Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na uchwałę Rady Gminy Bliżyn  

nr XIV/107/2020 z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy Bliżyn zarzucając naruszenie prawa w części dotyczącej § 11 ust.1 

załącznika do uchwały poprzez przekroczenie delegacji ustawowej i zobowiązanie właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie gminy Bliżyn do przeprowadzania deratyzacji raz w roku, 

podczas gdy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnia radę gminy 

jedynie do wyznaczenia w regulaminie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji 

oraz terminów jej przeprowadzenia. Odpowiedź w tej sprawie przekazał do sądu wójt gminy. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Radni nie wnieśli sprzeciwu i zaakceptowali zastosowany tryb podjętych działań w zakresie 

skargi, która wraz z odpowiedzią na pozew została przekazana do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach w ustawowym terminie. 

Jacek Krzepkowski podziękował za wykonanie dwóch inwestycji w Płaczkowie: wodociągu 

i drogi,  radnym za ujęcie  zadań w budżecie gminy a wójtowi i pracownikom za ich realizację. 

Podziękował także władzom powiatowym: Wicestaroście Annie Leżańskiej oraz Dyrektorowi 

Zarządu Dróg Powiatowych Markowi Czyżowi za działania związane z realizacją chodnika 

przy drodze krajowej łączącego Pięty z Płaczkowem. 

Aneta Smulczyńska poinformowała o uruchomieniu wsparcia dla przedsiębiorców w ramach 

Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej. Są udzielane pożyczki inwestycyjne i obrotowe na 

korzystnych warunkach (zerowe oprocentowanie, bez prowizji) do końca 2020 roku. 

Sławomir Młodawski nawiązując do omawianego tematu realizacji budżetu za 2019 rok  

podziękował mieszkańcom za regularne wpłaty podatku, opłaty za śmieci i ścieki bo to także 

ma wpływ na sytuację finansową gminy. 

Genowefa Supernat podziękowała również za wybudowanie chodnika łączącego Pięty  

z Płaczkowem. Poinformowała, że zakończono I etap zagospodarowania działki w Sołtykowie 

pod miejsce integracji. Podziękowała władzom gminnym i powiatowym za udział  w realizacji 

tego przedsięwzięcia a także za uczestnictwo przy jego otwarciu. 
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Ad. 16 

Obrady sesji trwały od godz.915 do godz.1255. 

Siedemnastą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Jacek Krzepkowski – Przewodniczący Rady, 

dziękując wszystkim za udział.   

 

Protokolant 

 

Anna Kowalik 

 


