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P r o t o k ó ł   Nr XXII/2021 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu  1 marca 2021r.  

w świetlicy OSP w Bliżynie. 

 

Obecni na sesji posiadali maseczki. Uczestnikom sesji dokonano pomiaru temperatury. 

Zabezpieczono płyn do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki. 

 

W obradach sesji uczestniczyli: 

1) Tomasz Jarosz – Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-Kam. 

2) Emil Sadza i Maciej Miernik – dzielnicowi 

3) Roman Białek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam. 

4) Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

5) Michał Jędrys– Sekretarz Gminy Bliżyn 

6) Beata Ozan – Skarbnik Gminy Bliżyn 

7) Donata Wesołowska – obsługa prawna 

8) Grzegorz Patura – informatyk 

9) Anna Kowalik – obsługa Rady 

10) Monika Łukomska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie 

11) Beata Żak – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

      w Bliżynie 

12) sportowcy z terenu Gminy: Halina Ślęzak, Lidia i Rafał Czarneccy 

13) Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności 

14) Radni zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Zatwierdzony porządek obrad sesji: 

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

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady. 

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

    ostatniej sesji. 

4. Wystąpienia zaproszonych gości. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie 

    gminy za 2020 rok: 

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

    b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych, 

    c) dyskusja, 

    d) przyjęcie informacji. 

7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2020 rok: 

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

    b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych, 

    c) dyskusja, 

    d) przyjęcie informacji. 

8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

     Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020: 

     a) wystąpienie Przewodniczącej Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

     b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych, 

     c) dyskusja, 

     d) przyjęcie informacji. 

9.  Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

     Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za lata 2019-2020: 
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      a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie, 

      b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych, 

      c) dyskusja, 

      d) przyjęcie informacji. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

      a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2035, 

      b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok, 

      c) udzielenia pomocy finansowej, 

      d) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury 

          Okręgowej w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Bliżyn nr XIV/71/2011, 

      e) wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

          Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, 

      f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu  

           i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii 

           elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej, 

       g) przyjęcia programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

           bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2021 roku, 

       h) rozpatrzenia petycji, 

       i)  rozpatrzenia petycji, 

       j) zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz komisji stałych na 2021 rok. 

11.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych  

     stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn za rok 2020. 

12. Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2020 rok. 

13. Informacje, komunikaty i oświadczenia. 

14. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przebieg obrad sesji: 

Ad. 1 

Dwudziestą drugą w kadencji sesję Rady Gminy Bliżyn otworzył i poprowadził Jacek 

Krzepkowski – Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn.  

Przewodniczący Rady poinformował, że w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

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

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

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

Poinformował dalej, że ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego w kraju 

dzisiejsza sesja została przygotowana z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.  

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

zgłoszono żadnych uwag ani wniosków w związku z czym Przewodniczący Rady przystąpił do 

głosowania nad przyjęciem porządku obrad sesji.  

Za przyjęciem porządku obrad sesji głosowało 14 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów 

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

Radę. 

Ad. 2 
W związku z nie zgłoszeniem uwag do protokołu z obrad XXI sesji Rady Przewodniczący 

Rady wniósł o jego przyjęcie. 

Za przyjęciem protokołu z obrad XXI sesji Rady, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2020r. 

głosowało 14 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 0, w związku  

z czym protokół z obrad XXI sesji został przyjęty przez Radę. 
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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: 

Wójt wspólnie z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady wręczyli nagrody dla 

wybitnych sportowców z terenu gminy Bliżyn: Halinie Ślęzak, Lidii i Rafałowi Czarneckim 

dziękując i gratulując osiągnięć sportowych. Nagrody zostały ufundowane z inicjatywy Wójta 

i radnych: Szymona Mastalerza i Sławomira Młodawskiego.  

Sławomir Bernatek nawiązał do informacji w ostatnim biuletynie gminy na temat 

planowanych do realizacji inwestycji wieloletnich w Odrowążku, gdzie wymieniono kwotę 

19.372zł, która jest zbieżna z wysokością funduszu sołeckiego dla tej miejscowości. Zapytał 

zatem czy to jest kwota dodatkowa czy środki wynikające z funduszu sołeckiego. 

Wyjaśniono, że są to środki z funduszu sołeckiego. 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych w formie pisemnej i ustnej złożyli: 

Krzysztof Jurek – interpelacje: 

1) Proszę o uzupełnienie brakujących płyt na parkingu przy OSP Bliżyn, tak aby połączyć się 

z ul.VI Wieków Bliżyna. W ten sposób powstanie dogodny łącznik z ul. Szkolną. 

2) Proszę o przebudowanie zakrętu wykonanego z kostki brukowej na Placu Broel-Platerów. 

Jest on niewłaściwie wyprofilowany i pojazdy niszczą pas zieleni od jego wewnętrznej strony. 

Dodatkowo radny poruszył temat zalania ul.Zgodnej i ul.Wąskiej, o którym to problemie 

rozmawiał z Wójtem w ostatni weekend, dlatego zapytał czy w tej sprawie podjęto działania. 

Prosił o odpowiedź ustną, o ile to możliwe. 

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 w imieniu mieszkańców ul. Zgodnej oraz 

swoim, zwracam się z prośbą do Pana Wójta o powstanie progu zwalniającego na drodze 

gminnej łączącej Gostków Dolny z ul. Zgodną na wysokości stacji kolejowej. Z drogi tej 

szczególnie w porze letniej korzystają dzieci jeżdżąc rowerkami i ich rodzice czy dziadkowie. 

Jednak da się zauważyć również kierowców, którzy jeżdżą z dużą prędkością po tej drodze. 

Powstanie tego progu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców. 

2) 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 

samochodem ciężarowym. 

Szymon Mastalerz – zapytanie: 

Podczas zebrania wiejskiego w 2016 roku mieszkańcy Sobótki postanowili przeznaczyć 

coroczny fundusz sołecki na budowę oświetlenia drogowego na brakującym odcinku. Do roku 

2020 trwały prace nad projektem  uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia w 

miejscowości Sobótka w kierunku Mroczków-Kamionka. Uprzejmie proszę o odpowiedź, 

dlaczego inwestycja została zmieniona i budowa oświetlenia rozpoczęła się od miejscowości 

Mroczków-Kamionka i na tą chwilę zakończyła się na granicy z Sobótką. O powyższej zmianie, 

jako mieszkańcy Sobótki zostaliśmy poinformowani jesienią 2020 roku. Sołectwo Mroczków-

Kamionka dopiero we wrześniu 2020r. przeznaczyło część funduszu sołeckiego, przyłączając 

się do tej inwestycji. Należy podkreślić zawrotne tempo realizacji tego funduszu sołeckiego jak 

na nasze gminne warunki. Dopytując dalej, proszę w przybliżeniu wskazać termin na kiedy 

planowana jest budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka. 
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Interpelację tylko w formie pisemnej złożył Radosław Bułka do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej za pośrednictwem Wójta Gminy Bliżyn. 

Zwracam się do wyżej wymienionego o uzupełnienie lustra drogowego usytuowanego  

w zakręcie drogi powiatowej w miejscowości Ubyszów przy byłej szkole podstawowej. 

Okoliczności zniknięcia tego lustra nie są mi znane. Interpelację wnoszę na skutek interwencji 

mieszkańców. Brak w/w lustra wpływa negatywnie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym na 

tym odcinku. 

Odpowiedzi na powyższe udzielił Wójt wyjaśniając, że odpowiedzi na interpelacje udzieli 

pisemnie ale ze względu na poruszone tematy publicznie chciałby się do nich odnieść.  

W przypadku uzupełnienia brakujących płyt na parkingu przy OSP Bliżyn to chodzi bardziej  

o rozbudowę o nowe płyty w tym miejscu. Jest to zasadne ale w budżecie nie ma 

zaplanowanych w tej chwili środków na ten cel. Należałoby w pierwszej kolejności wycenić 

roboty i zabezpieczyć pieniądze. Odnośnie przebudowania zakrętu, który jest ścinany przez 

kierowców należałoby wykonać to z kostki brukowej na całym skrócie ale to również wiąże się 

z zaplanowaniem środków na ten cel. Przepust na ul. Zgodnej został udrożniony. Wykonanie 

progu zwalniającego wymaga przemyślenia pod kątem zasadności i w przypadku podjęcia 

takiej decyzji także zabezpieczenia środków na to zadanie w budżecie gminy z funduszu 

sołeckiego bądź z własnych środków. Wiadomo, że próg zwalniający wykonuje się w trosce o 

bezpieczeństwo mieszkańców ale z drugiej strony powoduje to dyskomfort zamieszkałych w 

pobliżu progu mieszkańców. Dlatego temat ten wymaga przemyślenia. Zostanie wystosowane 

pismo do Zakładu Energetycznego o przesunięcie słupa przy ul.Wąskiej 8. Temat budowy 

oświetlenia w Sobótce pojawił się w 2018 roku. Na przełomie roku 2019/2020 opracowano 

dokumentację i rozpoczęto zadanie. Rozpoczęcie wykonania zadania od Mroczkowa Kamionki 

wiąże się z wydanymi warunkami technicznymi przez Zakład Energetyczny dlatego nie było 

możliwe zasilenie od strony Sobótki.  Inwestycja została wyceniona na 190tys.zł i będzie 

realizowana etapami tak jak to ma miejsce w innych miejscowościach.  

Szymon Mastalerz uważa, że oświetlenie jest budowane w Mroczkowie a nie w Sobótce. Jeżeli 

jednak zachodziła taka konieczność to przynajmniej należało o tym fakcie poinformować 

mieszkańców. 

Ad. 6 

Informację o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie 

gminy za 2020 rok odczytał Tomasz Jarosz – Komendant Powiatowy Policji  

w Skarżysku-Kam. (informacja w załączeniu). Komendant na wstępie zaznaczył, że teren 

gminy Bliżyn podzielony został na dwa rejony, które obsługują dzielnicowi Emil Sadza  

i Maciej Miernik. Przybliżył statystyki w zakresie ilości służb, interwencji, liczby i rodzajów 

przestępstw, wypadków drogowych. Podkreślił liczne, dodatkowe obowiązki które miały 

miejsce w 2020 roku a wynikające z pandemii. Związane były z tym kontrole osób 

przebywających na kwarantannie. Dodał, że w 2020 roku gmina Bliżyn przekazała kwotę 

2.500zł na służby ponadnormatywne. 

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych przedstawiła  Dorota 

Cukrowska – Przewodnicząca Komisji. Komisja analizując przedłożoną informację przez 

Komendę Powiatową Policji w Skarżysku-Kam. stwierdza, że stan bezpieczeństwa, 

przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie gminy w 2020 roku uległ poprawie. 

Komisja składa podziękowania dzielnicowym obsługującym naszą gminę. 

Komisja przyjmuje do wiadomości przedstawioną informację (4 głosy za). 

Dyskusja 

Sławomir Młodawski poprosił o poinformowanie mieszkańców o dniach i godzinach przyjęć 

w punkcie przy ul. Kościuszki. 

Emil Sadza – dzielnicowy poinformował, że punkt na piętrze nad bankiem czynny jest w każdą 

środę w godzinach od 16-tej do 17-tej. W minionym roku zgłosiło się  około 50 osób. 
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Krzysztof Jurek zapytał, jaka jest procedura przy zatrzymaniu kierowcy, czy policjant 

powinien okazać prędkość nakładając mandat i czy na prośbę - życzenie kierowcy policjant 

powinien ponownie się przedstawić. 

Komendant wyjaśnił, że w obydwu przypadkach taki obowiązek istnieje a radny dodał, że 

jemu nie udało się tego wyegzekwować. 

Wójt podziękował za współpracę z policją, a w szczególności z dzielnicowymi, którzy są 

lubiani i szanowani  przez mieszkańców naszej gminy.  

Jacek Krzepkowski zwrócił się do policji o zaplanowanie kontroli miejsc integracji 

społecznych w sołectwach poprzez ujęcie ich w dyslokacji służb, szczególnie w porze 

wieczorowo-nocnej. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem informacji. 

Za przyjęciem informacji o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego 

na terenie gminy za 2020 rok głosowało 14 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów 

wstrzymujących się – 0,w związku z czym informacja została przyjęta przez Radę. 

Ad. 7 

Informację o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2020 rok przedstawił Roman Białek 

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam. (informacja w załączeniu). Dyrektor 

stwierdził, że rok ubiegły był jednym z trudniejszych w ostatnim czasie ze względu na 

pandemię. Nastąpił wzrost liczy bezrobotnych. W przypadku gminy Bliżyn to o ponad  60 osób 

więcej w stosunku do roku 2019 a ogólna liczba bezrobotnych wynosi 632 osoby. Udało się 

zaktywizować 140 osób, 15 osób skierowano do prac interwencyjnych, wiele osób korzystało 

ze staży ale po ich odbyciu często wracały z powrotem do statystyk bezrobotnych. Dlatego 

należy przyznać, że skarżyski rynek pracy jest trudny i stanowi wyzwanie zarówno dla 

bezrobotnych jak i urzędu pracy.  

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych przedstawiła  Dorota 

Cukrowska – Przewodnicząca Komisji. Komisja analizując informację o stanie bezrobocia na 

terenie gminy Bliżyn za 2020 rok stwierdza, że w dalszym ciągu utrzymuje się wysokie  

bezrobocie – 632 osoby. W porównaniu do roku 2019 nastąpił wzrost liczby bezrobotnych  

o 64 osoby. Niepokojącym faktem jest to, że stopa bezrobocia w powiecie skarżyskim jest 

najwyższa wśród powiatów województwa świętokrzyskiego. Dla porównania w naszym 

województwie wynosi 8,3 %, w kraju 6,1%. Jednym z czynników mających wpływ na wzrost 

bezrobocia może być pandemia koronawirusa. Komisja przyjęła informację o stanie bezrobocia 

za 2020 rok (4 głosy za). 

Dyskusja 

Aneta Smulczyńska poprosiła Dyrektora o przedstawienie możliwości wsparcia bezrobotnych, 

które obecnie oferuje Urząd Pracy. 

Roman Białek wyjaśnił, że jedną z form pomocy osobom bezrobotnym są środki w wysokości 

25 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ubiegłym roku skorzystało z tej formy 

pomocy 11 bezrobotnych z terenu gminy Bliżyn. Ponadto jeżeli osoby bezrobotne znajdą 

pracodawcę, który zechce stworzyć miejsce pracy to na refundację kosztów zatrudnienia 

bezrobotnego pracodawca może otrzymać 25 tys. zł. W ubiegłym roku 8 pracodawców 

otrzymało taką pomoc. Inne formy pomocy to roboty publiczne, staże, prace interwencyjne.  

W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski poparte najdłuższymi deklaracjami 

zatrudnienia. Trwałość zatrudnienia jest priorytetem dla Urzędu Pracy. 

Radosław Bułka nawiązał do wysokości środków, które może otrzymać bezrobotny na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. 25 tys. zł. Radny uważa, że kwota ta jest za mała 

dlatego zapytał kto decyduje o wysokości tych środków i czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby 

ich przyznanie mniejszej ilości osób ale za to w większej wysokości np. 50 tys. zł.  
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Roman Białek wyjaśnił, że leży to w kompetencjach Urzędu Pracy. Maksymalna kwota jaką 

można przyznać to sześć przeciętnych wynagrodzeń. Jednakże działania urzędu idą w tym 

kierunku by ta pomoc dla bezrobotnych nie szła w dziesiątki tysięcy złotych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem informacji. 

Za przyjęciem informacji o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2020 rok  głosowało 

14 radnych, głosów przeciwko - 0 głosów wstrzymujących się – 0, w związku z czym 

informacja została przyjęta przez Radę. 

Ad. 8 

Informację z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok przedstawiła Beata Żak – 

Przewodnicząca Gminnej Komisji (informacja w załączeniu). W roku 2020  z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych korzystało 20 podmiotów i z tego tytułu gmina pozyskała 

środki w wysokości 110.204,37 zł. Rozwiązywaniem problemów alkoholowych zajmuje się na 

szczeblu lokalnym Gminna Komisja, która prowadziła 4 sprawy w oparciu o procedurę 

Niebieskie karty – przemoc w związku z nadużywaniem alkoholu. Ze względu na pandemię 

nie było możliwe zorganizowanie wyjazdu dzieci na kolonie a także inne formy wsparcia były 

również realizowane tylko w miarę możliwości. W gminie działa Punkt Konsultacyjny dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy.  W punkcie zatrudniony jest 

psycholog, terapeuta  uzależnień i pedagog, którzy pełnią dyżury.  

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych przedstawiła  Dorota 

Cukrowska – Przewodnicząca Komisji. Komisja dokonała analizy informacji z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 i uważa, że w dalszym ciągu należy prowadzić 

profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym i docenia zaangażowanie stowarzyszeń i parafii we 

współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odnośnie realizacji 

zadań publicznych gminy dotyczących działań profilaktycznych. Komisja ponawia 

konieczność zaadoptowania pomieszczeń na poddaszu ośrodka zdrowia dla potrzeb Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w celu pracy indywidualnej z klientem ze względu na ochronę 

danych osobowych oraz tematy podejmowane przez specjalistów: terapeutów i psychologa  

w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oraz Ofiar 

Przemocy. Komisja pozytywnie ocenia realizację Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020  

(4 głosy za). 

Dyskusja 

Krzysztof Jurek zapytał, czy w tym roku zostanie uruchomione dofinansowanie wyjazdu 

dzieci na kolonie. 

Beata Żak wyjaśniła, że w chwili obecnej działania te są wstrzymane. Wszystko będzie 

zależało od sytuacji pandemicznej w kraju. Dodała, że zorganizowanie wyjazdu na kolonie to 

zadanie długofalowe. Chcąc wysłać dzieci w lipcu na kolonie już teraz należałoby ogłosić 

konkurs.  Ze względu na pandemię obecnie takich działań nie podjęto. 

Monika Gruszczyńska zapytała, czy Gminna Komisja ma jakieś pomysły na wydanie 

zgromadzonych oszczędności powstałych w związku z ograniczonymi działaniami ze względu 

na pandemię. Nawiązała do tematu poruszonego na posiedzeniu Komisji Budżetowej  

a mianowicie zatrudnieniu w szkołach psychologa, który wspierałby dzieci, które ze względu 

na naukę zdalną, ciężko znoszą brak kontaktu z rówieśnikami i pobyt w domach. Zapytała 

również czy środki uzyskane z zezwoleń można by przeznaczyć na działania inwestycyjne. Od 

dłuższego czasu jest mowa o adaptacji pomieszczeń na poddaszu w ośrodku zdrowia. 

Beata Żak wyjaśniła, że środki nie mogą być przeznaczane na prace inwestycyjne natomiast 

temat zatrudnienia psychologa w szkołach należy rozeznać. W ubiegłym roku można było 
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pewne działania prowadzić w ramach walki z covid natomiast w roku bieżącym nie do końca 

jest to wiadome.  

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem informacji. 

Za przyjęciem informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok głosowało  

14 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się - 0 w związku z czym 

informacja została przyjęta przez Radę. 

Ad. 9 

Informację z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za lata 2019-2020 przedstawiła Monika Łukomska – 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie (informacja w załączeniu). 

W gminie Bliżyn istnieje zjawisko przemocy. Są prowadzone sprawy w których 

wykorzystywana jest procedura i dokumentacja „Niebieskie Karty”. Do Zespołu 

Interdyscyplinarnego w roku 2019 wpłynęło 12 Niebieskich Kart, a w roku 2020 – 10.  

W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych 

oraz ofiar przemocy w rodzinie w roku 2019 udzielono 37 porad dla 11 rodzin natomiast  

w roku 2020 udzielono 16 porad dla 4 rodzin. Ponadto w 2020 roku Zespół Interdyscyplinarny 

włączył się w ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele 

troski. Nie pozwól mu się rozsypać.” W ramach tej kampanii przygotowane były krótkie filmy 

animowane dla uczniów szkół podstawowych. 

Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych przedstawiła  Dorota 

Cukrowska – Przewodnicząca Komisji. Komisja analizując informację z realizacji Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

za lata 2019-2020 przy udziale Moniki Łukomskiej – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bliżynie stwierdziła mniejszą ilość porad konsultacyjnych w roku 2020  

w porównaniu z rokiem 2019. Ten stan nie świadczy o poprawie sytuacji w rodzinach 

dotkniętych przemocą ale wynika z ograniczonego kontaktu ze względu na obostrzenia. 

Komisja przyjęła bez uwag informację z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za lata 2019-2020 (4 głosy 

za). 

Dyskusja 

Grzegorz Wróbel zapytał, czy „Niebieskie Karty” były przyznawane tylko mężczyznom czy 

również i kobietom. 

Monika Łukomska wyjaśniła, że był przypadek że kobiecie również założono „Niebieską 

Kartę”. 

Genowefa Supernat poruszyła temat przemocy w rodzinach patologicznych gdzie są zabierane 

dzieci do domów dziecka bądź są umieszczane w rodzinach zastępczych. W związku z tym 

radna zapytała kto ponosi koszty z tym związane. 

Monika Łukomska wyjaśniła, że koszty te ponosi gmina, które kształtują się różnie 

procentowo w poszczególnych latach ale szerzej to przedstawi w informacji na kolejną sesję  

o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem informacji. 

Za przyjęciem informacji z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za lata 2019-2020  głosowało 14 

radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się - 0 w związku z czym informacja 

została przyjęta przez Radę. 

Z przyczyn usprawiedliwionych obrady sesji opuścił Radny Wiesław Gregiel. 

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektów uchwał Jacek Krzepkowski - 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o odstąpienie od odczytywania uzasadnień  

i załączników do projektów uchwał. 
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Za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów 

wstrzymujących się – 0, w związku z czym wniosek został przyjęty przez Radę. 

Ad. 10 a/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

na lata 2021-2035 odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. 

Dyskusja 

Aneta Smulczyńska nawiązała do jednej ze zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

i w zmianach do budżetu dotyczącej zimowego utrzymania dróg. Po stronie dochodowej  

i wydatkowej na ten cel dodaje się 100 tys. zł na drogi powiatowe oraz 50 tys. zł z wolnych 

środków na drogi gminne celem zabezpieczenia wydatków z tego tytułu w miesiącu lutym. Pani 

Skarbnik na posiedzeniu komisji informowała, że faktury w miesiącu styczniu opiewały na 

kwotę 86 tys. zł za zimowe odśnieżanie dróg powiatowych i 90 tys. zł za drogi gminne. Łączny 

koszt za miesiąc styczeń to kwota 176 tys. zł. W związku z tym, że mieszkańcy zadają pytania 

na temat świadczenia tych usług  radna zwróciła się do Wójta o podanie ile kilometrów dróg 

powiatowych i gminnych jest objętych zimowym odśnieżaniem, w jakich standardach, jakie 

kwoty płacone są za akcję czynną i bierną. Wiadomo, że wykonawca usług był wyłoniony  

w drodze postępowania przetargowego i była to jedyna oferta niemniej jednak ze względu na 

liczne zapytania mieszkańców prosi o przybliżenie warunków świadczenia tych usług. 

Wójt wyjaśnił, że temat jest złożony a ze względu na brak dokumentów na sesji z tym 

związanych przedstawi ogólne zasady. Do przetargu  przystąpiła faktycznie tylko jedna firma, 

osobne wyliczenia dotyczą dróg powiatowych i gminnych. Kwota z przetargu to 77 zł za km 

akcji czynnej na dobę oraz 20% tej kwoty za gotowość w akcji biernej. Suma faktur to ilość dni 

akcji czynnej i biernej razy liczba kilometrów. Wójt dodał, że drogi gminne są utrzymywane  

w II standardzie tj. odśnieżanie po całości dróg natomiast posypywanie materiałem solno-

piaskowym na wzniesieniach, zakrętach i łukach dróg. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe  to 

udało się po wielu latach część dróg powiatowych zaliczyć do I standardu utrzymania, który 

polega na odśnieżaniu i posypywaniu tych dróg po całości. Są to cztery drogi: Bliżyn-Ubyszów-

Majdów, Mroczków-Rędocin, Bliżyn-Sorbin-Odrowążek oraz droga w kierunku Kucębowa.  

W ostatnich latach planowano 200 tys. zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych i 130 tys. zł 

na drogi powiatowe. Nigdy nie przekroczono tych kwot a nawet powstawały oszczędności.  

W miesiącu styczniu i lutym b.r. wystąpiła „prawdziwa” zima w związku z czym także koszty 

były  duże. Gmina kontrolowała jakość odśnieżania dróg, jednakże dwukrotnie wystąpiły tak 

duże i ciągłe opady, że po wykonaniu usługi przez wykonawcę nie było widać śladu jej 

realizacji. Pomimo że wykonawca był zobowiązany do doprowadzenia drogi do przejezdności 

w ciągu 6 godzin od ustąpienia opadów, to nie był w stanie przy posiadanym sprzęcie temu 

sprostać tak jak byśmy tego oczekiwali. 

Aneta Smulczyńska podała koszty odśnieżania dróg powiatowych w I standardzie, które 

wynoszą 160 zł za km w akcji czynnej i 32 zł w akcji biernej. Radna chciała zwrócić uwagę, 

bazując na uwagach mieszkańców, że droga Bliżyn-Odrowążek oraz Odrowążek-Szałas nie 

była posypywana na całej długości. Dlatego skierowała prośbę do pracowników Urzędu Gminy 

aby w przyszłości weryfikować jakość wykonywanych usług. 

Jacek Krzepkowski zwrócił się do Pani Skarbnik o podanie wartości wydatków z tytułu  

zimowego utrzymania dróg za miesiąc styczeń i luty b.r. 

Beata Ozan wyjaśniła, że za miesiąc luty nie ma jeszcze faktur natomiast za styczeń  faktura 

za drogi gminne opiewała na kwotę 90 tys.zł natomiast za powiatowe prawie 86 tys. zł. 

Dodatkowo w miesiącu grudniu 2020 zapłacono za usługi na drogach powiatowych kwotę 

28.500 zł. Łącznie do tej pory na drogach powiatowych wydatkowano kwotę 114.458 zł. 

dlatego brakuje środków na miesiąc luty i w uzgodnieniu z powiatem dodaje się na ten cel 

kwotę 100 tys. zł. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały.  
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Za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy na lata 2021-2035 głosowało 12 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów 

wstrzymujących się – 1, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXII/162/2021 

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 

2021-2035. 

b/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok 

odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. Omówiła również zmiany wprowadzone przez 

Wójta do projektu uchwały pismem z dnia 1 marca 2021r. Zmiany dotyczą programu „Wspieraj 

Seniora” a polegają na dodaniu w załączniku Nr 1 i Nr 2 działu 852 – Pomoc społeczna z kwotą 

17.904zł. W uzasadnieniu do projektu uchwały dodaje się zapis, że wprowadza się środki na 

zadanie realizowane ze środków COVID pod nazwą „Wspieraj Seniora” z kwotą 17.904zł  

w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Świętokrzyskim. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. Ponadto w dniu dzisiejszym zostały omówione zmiany zaproponowane przez Wójta 

do projektu uchwały.  

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem zmian do projektu uchwały  

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok zgłoszonych przez 

Wójta w piśmie znak: FNB.3021.1.2021 z dnia 1 marca 2021r.: 

1) w załączniku nr 1 – Zmiany  w planie dochodów budżetu Gminy Bliżyn w 2021 roku  

w tabeli wprowadza się: 

dział 852 Pomoc społeczna z kwotą „17.904,00” 

rozdział 85295 Pozostała działalność z kwotą „17.904,00” 

paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł z kwotą „17.904,00” 

2) w załączniku nr 2 – Zmiany w planie wydatków Gminy Bliżyn w 2021 roku w tabeli 

wprowadza się: 

dział 852 Pomoc społeczna z kwotą  „17.904,00” 

rozdział 85295 Pozostała działalność z kwotą „17.904,00” 

paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników z kwotą „11.500,00” 

paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne z kwotą „2.008,00” 

paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z kwotą „282,00” 

paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z kwotą „3.400,00” 

paragraf 4300 Zakup usług pozostałych z kwotą „300,00” 

paragraf 4410 Podróże służbowe z kwotą „414,00”. 

Zmiany w załączniku Nr 1 i Nr 2 powodują zwiększenie podliczenia razem  

o kwotę 17.904,00zł. 

3) w uzasadnieniu do uchwały dodaje się zapis: „Wprowadza się środki na zadanie realizowane 

ze środków COVID pod nazwą „Wspieraj Seniora” z kwotą 17.904zł w związku z podpisaniem 

umowy z Wojewodą Świętokrzyskim.” 

Zapis ten proponuje się wprowadzić po wyjaśnieniach dotyczących zimowego odśnieżania 

dróg gminnych. 

Za przyjęciem powyższych zmian do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  

w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok zgłoszonych przez Wójta w piśmie znak: 

FNB.3021.1.2021 z dnia 1 marca 2021r. w wersji odczytanej przez Przewodniczącego Rady 

głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się - 0 w związku  

z czym zmiany do projektu uchwały zostały przyjęte przez Radę. 
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Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały łącznie  

z przyjętymi zmianami.  

Za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok 

łącznie z przyjętymi zmianami głosowało 12 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów 

wstrzymujących się – 1, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXII/163/2021 

w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok łącznie 

z przyjętymi zmianami. 

c) 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej odczytała Beata Ozan – Skarbnik 

Gminy. W trakcie odczytywania projektu uchwały poprosiła o poprawienie w § 2 roku „2020” 

rokiem „2021”, o co zwrócił się Wójt w piśmie z dnia 25 lutego 2021r. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały i nie wniosły do niej uwag. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem poprawki do projektu 

uchwały. 

Za przyjęciem poprawki do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

polegającej na zastąpieniu w § 2 roku „2020” rokiem „2021” głosowało 13 radnych, głosów 

przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 0, w związku z czym poprawka została przyjęta 

przez Radę. 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały łącznie  

z przyjętą poprawką.  

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej łącznie z przyjętą poprawką 

głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 0 w związku  

z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXII/164/2021 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej łącznie z przyjętą poprawką. 

d) 

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Kielcach skargi Prokuratury Okręgowej w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Bliżyn  

nr XIV/71/2011 odczytał Michał Jędrys – Sekretarz Gminy. Omówił również skargę  

i propozycję odpowiedzi na nią. Złożona skarga dotyczy uchwały podjętej w 2011 roku, której 

zarzucono brak opublikowania w dzienniku urzędowym jako aktu prawa miejscowego  

i w związku z tym wejścia w życie w ciągu 14 dni od jej opublikowania. Ponadto 

zakwestionowano zakres osób, które są powoływane w skład Zespołu Interdyscyplinarnego  

a chodzi tu o kuratorów sądowych i prokuratorów. W odpowiedzi na skargę zgadzamy się  

z faktem braku publikacji uchwały w dzienniku urzędowym i z tym, że nie zostali przewidziani 

jako członkowie zespołu kuratorzy sądowi natomiast nie zgadzamy się z uczestnictwem 

prokuratorów w zespole, którzy mogą sami zgłosić swój akces do pracy w tym zespole. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały i nie wniosły do niej uwag. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Kielcach skargi Prokuratury Okręgowej w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Bliżyn  

nr XIV/71/2011 głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXII/165/2021 w sprawie przekazania 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Okręgowej  

w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Bliżyn nr XIV/71/2011. 
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e) 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

odczytał Michał Jędrys – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały i nie wniosły do niej uwag. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 0, w związku  

z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXII/166/2021 w sprawie wprowadzenia zmian  

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 

f) 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym 

przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej odczytał Michał 

Jędrys – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały i nie wniosły do niej uwag. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym 

przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej głosowało  

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

Gminy podjęła Uchwałę Nr XXII/167/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej 

Energii Elektrycznej. 

g) 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2021 roku odczytał Michał 

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

uchwały i nie wniosły do niej uwag. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2021 roku głosowało  

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

Gminy podjęła Uchwałę Nr XXII/168/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Bliżyn w 2021 roku. 

h) 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji odczytał Szymon Mastalerz – 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jako pierwszą Rada rozpatrzyła petycję 

z dnia 11 grudnia 2020r. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały i nie wniosły do niej uwag. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji głosowało 13 radnych, głosów 

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

Uchwałę Nr XXII/169/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji. 

i) 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji odczytał Szymon Mastalerz – 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jako drugą Rada rozpatrzyła petycję  

z dnia 14 grudnia 2020r. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały i nie wniosły do niej uwag. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji głosowało 13 radnych, głosów 

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

Uchwałę Nr XXII/170/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji. 

j) 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz komisji 

stałych na 2021 rok odczytał Radosław Bułka – Wiceprzewodniczący Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały i nie wniosły do niej uwag. Poinformował również, że w planie pracy Rady Gminy  

w I kwartale zaplanowano informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bliżynie oraz ocenę zasobów pomocy społecznej za 2020r. W związku z tym, że druki 

dotyczące oceny zasobów pomocy społecznej pojawiają się najczęściej dopiero w połowie 

kwietnia to temat ten może zostać zrealizowany dopiero w II kwartale b.r. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz 

komisji stałych na 2021 rok głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów 

wstrzymujących się – 0, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXII/171/2021 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz komisji stałych na 2021 

rok. 

Ad. 11 

Przechodząc do punktu 11 porządku obrad to jest sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez gminę Bliżyn za rok 2020, które otrzymali wszyscy radni, 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie.  

Jednocześnie poinformował, że komisje nie wniosły uwag do sprawozdania. 

W związku z tym, że nie było chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do 

głosowania nad przyjęciem sprawozdania. 

Za przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Bliżyn 

za rok 2020 głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 0,  

w związku z czym sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę. 

Ad. 12 

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad sesji to jest sprawozdań z działalności 

Komisji Rady za 2020 rok, które otrzymali wszyscy radni Przewodniczący Rady zapytał, czy 

ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie.  
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W związku z tym, że nie było chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do 

głosowania nad przyjęciem sprawozdań. 

Za przyjęciem łącznie sprawozdań z działalności wszystkich komisji rady za 2020 rok 

głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 0, w związku  

z czym sprawozdania zostały przyjęte przez Radę. 

Ad. 13 

Informacje, komunikaty, oświadczenia: 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 21 stycznia 2021r. wpłynęła z Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Kielcach Uchwała Nr 12/2021 IV Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie opinii o prawidłowości 

planowanej kwoty długu Gminy Bliżyn. IV Skład Orzekający RIO w Kielcach pozytywnie 

zaopiniował planowaną kwotę długu Gminy Bliżyn wynikającą z zobowiązań zaciągniętych 

ujętych w WPF na lata 2021-2035. Poinformował dalej, że powyższa uchwała RIO została 

opublikowana w BIP-ie i otrzymali ją wszyscy radni, w związku z czym nie zachodzi potrzeba 

jej odczytywania. Nie było również chętnych do zabrania głosu w tej sprawie. 

Jacek Krzepkowski złożył najlepsze życzenia paniom z  okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. 

W tym punkcie porządku obrad głos zabrał również radny Sławomir Młodawski, który 

przekazał trzy informacje i jedno oświadczenie. Pierwsza informacja dotyczyła dnia 1 marca 

który jest Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Ten dzień został ustanowiony przez Sejm 

RP w 2011r.  1 marca 1951r. w więzieniu na Mokotowie po pokazowym procesie zostali 

zamordowani strzałem w tył głowy członkowie IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność  

i Niezawisłość”. Śmierć ponieśli wówczas: Łukasz Ciepliński, Adam Lazarowicz, Mieczysław 

Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory, Karol Chmiel. Ich ciała zostały 

zakopane w nieznanym miejscu. Radny przekazał, że gmina Bliżyn też miała swoich 

wyklętych. Część z nich brała udział w ataku na więzienie UB w Kielcach pod dowództwem 

ówczesnego kapitana Antoniego Hedy „Szarego”. Niektóre osoby zostały zamordowane przez 

reżim komunistyczny, część z obawy przed represjami zmuszona była do emigracji, część 

doczekała wolnej Polski. Radny przedstawił nazwiska i imiona żołnierzy wyklętych, którzy 

pochodzili z naszej gminy a byli to: por. Wacław Borowiec „Niegolewski”, Marian Kuliński 

”Wicher”, Tadeusz Ciuk „Trzask”, Tadeusz Ołownia „Brzoza”, Czesław Dzioba „Piżmowicz”, 

Franciszek Macherzyński „Achilles”, Józef  Zbroja „Lewy”, Mieczysław Ciura „Cygan”, 

Henryk Szmidt  „Zmierzch”, Marian Janduła  „Randis”, Henryk Borowiec  „Ptak”, Antoni 

Kopeć „Judasz”, Ryszard Chrzanowski „Kos”, Bogdan Chmielewski, Józef Borowiec „Hak”, 

Mieczysław Majcher, Józef Wrona „Merkury”, Zygmunt Pisarek „Kwiatek”, Karol Borowiec 

„Wroński”, Marian Łyżwa „Płatnik”, Stefan Świątek „Jurand”, Wacław Krzepkowski  

„Wrzos”, Władysław Okła „Kuna”, Zbigniew Polakowski „Wilk”, Zdzisław Borowiec 

„Krysia”, Franciszek Kurowski „Sokół”, Ireneusz Kądziela, Jan Zmysłowski  ”Orzeł II”, 

Antoni Zmysłowski „Orzeł I”, Józefa Życińska „Zośka”, Aleksander Życiński „Wilczur”, 

Kazimierz Adamczyk „Lipa”,  Edward Mączka. Ostatnim żołnierzem wyklętym który zginął  

a było to w październiku 1963r. był Józef Franczak „Lalek”. Na jego przykładzie został 

zrealizowany  film „Wyklęty”. Drugą informacją radnego była uwaga skierowana do Redaktora 

informatora samorządowego, który w ostatnim numerze na stronie tytułowej zamieścił błędne 

nazwisko nowego skarbnika powiatu. Jest nią Urszula Wrona  a nie Urszula Nowak, która czuje 

się zniesmaczona tym faktem. Radny podziękował także Dyrekcji Dróg Krajowych  

w Starachowicach za poprawę obrzeży chodnika  przy ul. Kościuszki. Przechodząc natomiast 

do oświadczenia radny wrócił do obrad poprzedniej sesji, która odbyła się w dniu 28 grudnia 

2020r. na której był uchwalany budżet gminy na 2021 rok. Stwierdził, że podczas tej sesji 

Przewodniczący Rady, który w mniemaniu radnego czuje do niego słabość  wbija mu szpilę  

w czułe miejsce. Po głosowaniu nad przyjęciem budżetu Pan Przewodniczący dodaje dwa 

zdania w swoim komentarzu: jak można wstrzymać się nad budżetem skoro na cele 
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inwestycyjne na okręg Bliżyn przeznacza się kwotę 2.283.358 zł a na pozostałe okręgi  

484 tys. zł. Radny przypomniał, że sołectwo Bliżyn składa się z trzech okręgów wyborczych a 

ich granice zostały ustalone w obwieszczeniu Wójta z dnia 17 sierpnia 2018r. Okręg Nr 1 

reprezentuje radna Dorota Cukrowska, okręg nr 2 – Sławomir Młodawski, a okręg nr 3 – 

Krzysztof Jurek. Radny w swoim okręgu nie znalazł znaczących inwestycji na 2021rok 

wykonywanych przez gminę, co zresztą ma miejsce od początku kadencji. W Statucie Gminy 

Bliżyn w rozdziale – Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Rady w § 22 pkt 3 dotyczącym 

prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady nie ma wzmianki o dodawaniu dwóch zdań 

jak również o komentowaniu wyników głosowania przez prowadzącego obrady. Zwrócił się do 

Przewodniczącego aby zaprzestał traktowania jego osoby jak niepotrzebnego gościa w tej 

Radzie bo to mieszkańcy powierzyli mu mandat i będzie im służył jak Bóg pozwoli. To że 

radny ma inne zdanie wobec projektów uchwał  to jest prawem demokracji, która wobec jego 

osoby jest Przewodniczącemu obca. 

Jacek Krzepkowski uważa, że wszystkich radnych traktuje jednakowo i nikomu nie wbija 

szpili. Podziwia radnego za odczytanie tak pięknego przemówienia, szkoda tylko że radny 

skoro poczuł się urażony nie odniósł się do przedstawionej kwestii na poprzedniej sesji  

a dopiero dzisiaj.  

Ad. 14 

Obrady sesji trwały od godz.1305 do godz.1555. 

Dwudziestą drugą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Jacek Krzepkowski – Przewodniczący 

Rady dziękując wszystkim za udział. 

 

Protokolant 

 

 

Anna Kowalik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


