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P r o t o k ó ł  Nr XXV/2021 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 22 lipca 2021r.  

w świetlicy OSP w Bliżynie. 

Uczestnikom sesji dokonano pomiaru temperatury. Zabezpieczono maseczki, płyn do 

dezynfekcji rąk oraz rękawiczki. 

 

W obradach sesji uczestniczyli: 

1) Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

2) Michał Jędrys – Sekretarz Gminy Bliżyn 

3) Donata Wesołowska – obsługa prawna UG 

4) Paweł Bernatek – obsługa informatyczna 

5) Anna Kowalik – obsługa rady gminy 

6) Jacenty Kita – Redaktor Naczelny Samorządowego Informatora Gminy Bliżyn 

7) radni zgodnie z załączoną listą obecności 

8) sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Zatwierdzony porządek obrad sesji: 

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

2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

    a) zmiany uchwały Nr XXIV/184/2021 Rady Gminy Bliżyn z dnia 24 czerwca 2021r.  

         w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bliżyn na rok szkolny 

         2021/2022, 

    b) zmiany uchwały Nr XXIV/186/2021 Rady Gminy Bliżyn z dnia 24 czerwca 2021r. 

         w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

         deklaracji o dochodach, 

    c)  udzielenia pomocy finansowej, 

    d)  udzielenia w 2021 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 

         lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

    e)  zawarcia porozumienia międzygminnego, 

    f)  wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bliżyn dla 

        zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 

3. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg obrad sesji: 

Ad.1 
Dwudziestą piątą w kadencji sesję Rady Gminy Bliżyn otworzył i poprowadził Jacek 

Krzepkowski – Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn. 

Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy w związku z koniecznością 

rozpatrzenia i podjęcia uchwał. 

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.  

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.  

Następnie odczytał projekt porządku obrad sesji, do którego nie zgłoszono żadnych uwag ani 

wniosków, w związku z czym przystąpił do głosowania nad jego przyjęciem. 
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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. 

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektów uchwał Przewodniczący Rady zgłosił 

wniosek o odstąpienie od odczytywania uzasadnień i załączników do projektów uchwał. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących 

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

Ad. 2  

a/ 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/184/2021 Rady Gminy Bliżyn z dnia  

24 czerwca 2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bliżyn na rok 

szkolny 2021/2022  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 – 0, głosów wstrzymujących 

się – 0, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXV/188/2021 w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXIV/184/2021 Rady Gminy Bliżyn z dnia 24 czerwca 2021r.  

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bliżyn na rok szkolny 

2021/2022. 
b/ 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/186/2021 Rady Gminy Bliżyn z dnia  

24 czerwca 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach 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 – 0, głosów wstrzymujących 

się – 0, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXV/189/2021 w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXIV/186/2021 Rady Gminy Bliżyn z dnia 24 czerwca 2021r.  

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach. 
c/ 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej odczytał Michał Jędrys - Sekretarz 

Gminy. 
Przewodniczący Rady poinformował, że komisje rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Dyskusja 
Sławomir Młodawski uznał udzielenie pomocy finansowej na budowę drogi za zasadne  

i dodał, że miło jest popierać uchwały, które służą społeczeństwu. Mieszkańcy Ubyszowa  

a także korzystający z tej drogi na pewno będą zadowoleni, że wreszcie droga w kierunku 

Majdowa zostanie wykonana. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

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

się – 0, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXV/190/2021 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej. 
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d/ 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków 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 – 0, głosów wstrzymujących 

się – 0, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXV/191/2021 w sprawie 

udzielenia w 2021 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

e/ 

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 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 – 0, głosów wstrzymujących 

się – 0, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXV/192/2021 w sprawie 

zawarcia porozumienia międzygminnego. 
f/ 

Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Bliżyn dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 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 – 0, głosów wstrzymujących 

się – 0, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXV/193/2021 w sprawie 
wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bliżyn dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 

Ad. 3 

Obrady sesji trwały od godz. 1505 do godz. 1525. 

Dwudziestą piątą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Jacek Krzepkowski – Przewodniczący 

Rady dziękując wszystkim za udział. 

 

Protokolant 

 

 

Anna Kowalik 

 
 

 


