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P r o t o k ó ł   Nr XXVII/2021 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 27 października 2021r.  

w świetlicy OSP w Bliżynie. 

Uczestnikom sesji dokonano pomiaru temperatury. Zabezpieczono maseczki, płyn do 

dezynfekcji rąk oraz rękawiczki. 

W obradach sesji uczestniczyli: 

1) Anna Leżańska - Wicestarosta Powiatu Skarżyskiego 

2) Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

3) Michał Jędrys– Sekretarz Gminy Bliżyn 

4) Beata Ozan – Skarbnik Gminy Bliżyn 

5) Karol Ziemba – obsługa prawna 

6) Paweł Bernatek – obsługa informatyczna 

7) Anna Kowalik – obsługa Rady 

8) Jacenty Kita – Redaktor Naczelny Samorządowego Informatora Gminy Bliżyn 

9) Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności 

10) Radni zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Zatwierdzony porządek obrad sesji: 

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

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI 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 utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gospodarce odpadami za miniony 

    okres 2021 roku: 

     a/ wystąpienie Wójta Gminy, 

     b/ stanowisko Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

     c/ dyskusja, 

     d/ przyjęcie informacji. 

7. 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) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

    d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

         transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, 

    e) zmiany uchwały Nr XXVI/199/2021 Rady Gminy Bliżyn z dnia 23 września 2021r.  

        w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Bliżyn oraz zasad zwrotu 

        poniesionych kosztów pogrzebu. 

8. Zatwierdzenie protokołu Nr 20/2021 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu 

    30 września 2021r. w Urzędzie Gminy Bliżyn w zakresie wydatków poniesionych z budżetu 

    gminy na ochotnicze straże pożarne za 2020 rok. 

9. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

10. Informacje, komunikaty i oświadczenia. 

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przebieg obrad sesji: 

Ad. 1 

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

Krzepkowski – Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn.  
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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.  

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 Przewodniczący Rady odczytał projekt porządku obrad sesji, do którego nie 

zgłoszono żadnych uwag ani wniosków. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem porządku obrad sesji. 

Za przyjęciem porządku obrad sesji łącznie z przyjętymi wnioskami głosowało 14 radnych, 

głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 0, w związku z czym porządek obrad sesji 

został przyjęty przez Radę. 

Ad. 2 

W związku z nie zgłoszeniem uwag do protokołów z obrad XXVI sesji Rady Przewodniczący 

Rady wniósł o jego przyjęcie. 

Za przyjęciem protokołu z obrad XXVI sesji Rady, która odbyła się w dniu 23 września 2021r. 

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

z czym protokół z XXVI 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 informacje o realizacji uchwał podjętych na 

ostatniej sesji (informacje w załączeniu). 

Ad. 4 

Wystąpienia zaproszonych gości: brak chętnych. 

Ad. 5 

Interpelacje w formie pisemnej i ustnej złożyli radni: 

Sławomir Młodawski  
1) Zwracam się za pośrednictwem Pana Wójta z prośbą o wystąpienie do Referatu Planowania 

Przestrzennego, Działu Gospodarki Gruntów i Rolnictwa Gminy Bliżyn w sprawie wszczęcia 

postępowania administracyjnego nad przekształceniem ciągu pieszo-rowerowego od  

ul. Rudowskiego do ul. Kościuszki, którego Gmina jest w samoistnym posiadaniu, by stała się 

prawnym właścicielem tego gruntu. 

2) 1) Zwracam się za pośrednictwem Pana Wójta z prośbą o wystąpienie do Referatu 

Planowania Przestrzennego, Działu Gospodarki Gruntów i Rolnictwa Gminy Bliżyn w sprawie 

właściwego ustalenia przebiegu ul. Zgodnej od skrzyżowania z ul. Wąską w kierunku lasu. 

Obecnie droga przebiega przez działki prywatne. Taki stan rzeczy uniemożliwia podjęcie 

jakichkolwiek prac związanych ze zmianą nawierzchni na tej drodze. 

Aneta Smulczyńska 

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 w sprawie wykonania dokumentacji technicznej 

na remont drogi gminnej w miejscowości Kopcie. Działając w imieniu mieszkańców Kopci, 

zwracam się z prośbą o przedstawienie informacji – kiedy zostanie ogłoszone postępowanie na 

wybór wykonawcy, celem opracowania dokumentacji technicznej na remont drogi gminnej  

w Kopciach? Proszę również o informację na jakim etapie są przygotowania do uruchomienia 

ww. procedury? Nadmieniam, iż przedmiotowe zadanie, ujęte zostało w budżecie Gminy 

Bliżyn na 2021r., a wszelkie opóźnienia w opracowaniu dokumentacji – eliminują miejscowość 

Kopcie z możliwości aplikowania o dofinansowanie remontu drogi w ramach ogłaszanych 



3 

 

konkursów. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o przedstawienie stosownych 

wyjaśnień. 

Józef Dąbrowski zwrócił się do Anny Leżańskiej – Wicestarosty o informację w sprawie 

budowy gazociągu w Sorbinie. 

Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielił Wójt informując, że przekształcenie ciągu pieszo-

jezdnego to bardzo skomplikowany temat ze względu na nieuregulowany stan prawny gruntów  

i roszczenia do tych działek osób prywatnych. Temat uregulowania przebiegu ul. Zgodnej to 

również trudna materia ponieważ droga przebiega nie tyle po działkach co budynkach 

prywatnych. Zaplanowana w tym rejonie jest również obwodnica, która na części będzie się 

pokrywać z tą drogą. W zakresie wykonania dokumentacji technicznej na remont drogi  

w Kopciach zostało wysłane zapytanie ofertowe do wykonawców i w przyszłym roku do  

30 czerwca powinno to zostać wykonane. 

Anna Leżańska – Wicestarosta Powiatu Skarżyskiego odnosząc się do zapytania radnego 

Józefa Dąbrowskiego stwierdziła, że zadanie to prowadzi gazownictwo niemniej jednak, jest 

jej wiadomym, że wczoraj ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji na budowę 2,5 km 

gazociągu w Sorbinie. Zaprosiła również chętnych na odbiór drogi Ubyszów-Majdów w dniu 

3 listopada  godz.13-ta. Do wykonania pozostają przejścia dla pieszych: dwa w Odrowążku  

i jedno w Sorbinie, jednakże nikt się nie zgłosił chętny do ułożenia chodnika w tych miejscach. 

Poinformowała również o zamknięciu w najbliższy piątek przejazdu kolejowego na  

ul. Szydłowieckiej w Bliżynie. Zgłosiła również wniosek o opracowanie dokumentacji na 

wykonanie nowego mostu w Wojtyniowie, który jest bardzo zniszczony głównie przez ciężkie 

samochody wywożące drewno z lasu, najprawdopodobniej przy dofinasowaniu nadleśnictwa, 

o które zapytał radny Grzegorz Wróbel. 

Sławomir Młodawski podziękował Wicestaroście Pani Annie Leżańskiej oraz Dyrektorowi 

Zarządu Dróg Powiatowych Panu Czyżowi za wykonanie nakładki drogi asfaltowej od drogi 

krajowej Nr 42 do przejazdu kolejowego.  

Ad. 6 

Informację o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gospodarce odpadami za miniony 

okres 2021 roku przedstawił Wójt (informacja w załączeniu). Poinformował, że obecny 

przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców obowiązuje do końca 

bieżącego roku w związku z czym na następny rok zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Rok 

bieżący w tym zakresie zamknie się deficytem około 50tys.zł ale Wójt nie planuje zwiększenia 

stawki tej opłaty, dopiero po przetargu temat ten będzie analizowany. Zakończona została 

rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie, która docelowo przyjmie ścieki z całej 

gminy. Poinformował również, że gmina otrzymała wstępną deklarację dofinansowania 

budowy sieci kanalizacyjnej Bliżyn-Ubyszów i ma nadzieję, że w następnym naborze będzie 

zaakceptowany wniosek na budowę sieci kanalizacyjnej Gostków-Gilów. W okresie 

sprawozdawczym przeprowadzono kontrolę posesji zamieszkałych jak i terenów nie 

zamieszkałych a także kontrole opróżniania szamb. Podsumowując swoje wystąpienie Wójt 

stwierdził, że biorąc pod uwagę stan czystości w gminie sytuacja w tym zakresie stale się 

poprawia. 

Stanowisko Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

przedstawił Krzysztof Jurek – Przewodniczący Komisji. Odnośnie informacji o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie i gospodarki odpadami Komisja stwierdza, że system gospodarki 

odpadami komunalnymi zaczyna się bilansować, dopłaty do niego zmniejszyły się w stosunku 

do roku poprzedniego. Segregacja śmieci po kontrolach urzędników ulega stałej poprawie  

i utrzymuje się na zadowalającym poziomie. Komisja wnosi o dalsze informowanie 

mieszkańców odnośnie właściwej segregacji odpadów co wpłynie na korzystniejszą obsługę 

systemu gospodarki odpadami. Pozytywnym zjawiskiem jest prowadzona w szkołach edukacja 

w zakresie prawidłowych zachowań ekologicznych. Bardzo duży wpływ na poprawę stanu 
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środowiska naturalnego ma ciągła rozbudowa systemu kanalizacji do którego dołączane są 

kolejne obiekty. W planach jest dalsza rozbudowa kanalizacji obejmująca kolejne sołectwa. 

Informację o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gospodarce odpadami za miniony 

okres 2021 roku Komisja przyjęła jednogłośnie (4 głosy za). 

Dyskusja 

Sławomir Młodawski podziękował władzom gminy za wkład i starania w pozyskanie 

dofinansowania z Polskiego Ładu w kwocie 10 mln zł na budowę sieci kanalizacyjnej do 

Ubyszowa  przy wkładzie własnym gminy 500 tys.zł. 

Wójt uzupełnił jeszcze swoją wypowiedź w zakresie przedstawionej informacji dodając, że 

trwająca budowa kanalizacji w kierunku Brześcia jest już ukończona natomiast jeszcze nie 

rozliczona. Trwają dalej prace w rejonie zalewu i polifarbu ale ze względu na napotkane 

trudności w postaci kanałów technologicznych istnieją obawy, że wzrosną koszty realizacji tej 

inwestycji. Wójt uważa za konieczne ustalenie dalszych kierunków do projektowania 

kanalizacji na najbliższe 2-3 lata by być przygotowanym do kolejnych naborów, których jest 

kilka w ciągu roku. 

Krzysztof Jurek nawiązał do kontroli weryfikacji deklaracji pod kątem nowo urodzonych 

dzieci a także pod kątem zgonów, by osoby zmarłe skreślać z tej listy. 

Wójt wyjaśnił, że taka weryfikacja odbywa się na bieżąco. Tygodniowo jest składanych około 

15-20 korekt deklaracji. 

Aneta Smulczyńska nawiązała do dużych kosztów utrzymania przystanków w gminie, które 

rocznie będą sięgać 40 tys.zł. W związku z trwającym nowym postępowaniem przetargowym 

na odbiór odpadów od mieszkańców radna zapytała czy tym postępowaniem nie można objąć 

również utrzymania czystości na przystankach, co znacznie obniżyłoby koszty.  

Wójt wyjaśnił, że nie jest to możliwe ponieważ przetarg dotyczy odbioru odpadów od 

mieszkańców. Wykonawca, który zajmuje się utrzymaniem czystości na przystankach był 

wyłoniony w odrębnym postępowaniu przetargowym. Planowana jest natomiast w tym zakresie 

rezygnacja ze zlecenia tych czynności firmie a wykonywanie ich we własnym zakresie poprzez 

zatrudnienie pracownika do pionu gospodarczego i zakup samochodu używanego. Ponadto 

może nie w 2022 roku  ale w następnym uda się zakupić ciągnik wyposażony w kosiarkę co 

pozwoliłoby wykonać szereg robót w obrębie pasów drogowych, koszenie poboczy, terenu 

wokół zalewu, prac przy altanach, na placach zabaw. Nie było zainteresowania robotami 

publicznymi a zlecanie usług jest bardzo kosztowne. Dlatego należy pomyśleć o wykonywaniu 

tych prac przez pracowników gminy.  

Krzysztof Jurek nawiązując do zakupu kosiarki poddał pod rozwagę zakup urządzenia 

wielofunkcyjnego. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem informacji: 

Za przyjęciem informacji o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gospodarce odpadami 

za miniony okres 2021 roku głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów 

wstrzymujących się – 0, jeden radny nie uczestniczył w głosowaniu, w związku z czym 

informacja została przyjęta przez Radę. 

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 – 0, głosów wstrzymujących 

się – 0, w związku z czym Rada Gminy przyjęła zgłoszony wniosek.  

Ad. 7 a/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

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

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały.  
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Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy na lata 2021-2035 głosowało 14 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów 

wstrzymujących się – 0, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXVII/203/2021 

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.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały.  

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

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

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

z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXVII/204/2021 w sprawie wprowadzenia zmian 

w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok. 

c/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości odczytała 

Beata Ozan – Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury Spraw Społecznych  

i Socjalnych nie zajęła stanowiska (3 głosy wstrzymujące się) w sprawie projektu uchwały. 

Komisja ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – przyjęła projekt 

uchwały wynikiem głosowania: 3 głosy za, 1 przeciwko natomiast Komisja Budżetowo-

Finansowa, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy przyjęła projekt uchwały wynikiem 

głosowania: 2 głosy za, 2 wstrzymujące się. 

Dyskusja 

Aneta Smulczyńska zgłosiła wniosek do projektu uchwały w zakresie poprawek w dwóch 

pozycjach: 

1) w § 1 pkt 2b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej zaproponowaną w projekcie uchwały kwotę 19 zł zastąpić 18,20 zł, 

byłby to wzrost o 50 groszy w stosunku do kwoty obowiązującej 17,70 zł. 

2) w § 1 pkt 2e) od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

zaproponowaną w projekcie uchwały kwotę 5 zł zastąpić kwotą 4 zł, czyli byłby to wzrost  

o 50 groszy w stosunku do obowiązującej stawki w chwili obecnej 3,50 zł. Propozycje radnej 

wynikają z konsultacji z mieszkańcami i ich trudnej sytuacji finansowej dlatego uważa, że 

stawki należy ustalić na takim poziomie, by mieszkańcy byli w stanie je regulować.  

Grzegorz Wróbel złożył wniosek formalny o głosowanie uchwały w sprawie określenia 

stawek podatku od nieruchomości w całości, bez poprawek. Uzasadnił to tym, że podatki nie 

był podnoszone w ubiegłym roku a wydatki są ogromne, rosną koszty usług. Jako radny nie 

chciałby żeby dochodziło do sytuacji, że droga nie zostanie odśnieżona, posypana i z tego tytułu 

pojawią się skargi od mieszkańców. 

Wójt podkreślił fakt, że wszyscy radni chcą inwestycji szczególnie w najbliższym czasie 

związanych z rozbudową kanalizacji w kolejnych sołectwach. Biorąc pod uwagę rok przyszły 

uległy zmniejszeniu subwencje i dotacje i tak o 775 tys. zł będzie mniejsza subwencja 

wyrównawcza a o 225 tys. zł dochody z tytułu udziału w podatkach. Radni otrzymali 

zestawienie stawek podatkowych z sąsiednich gmin i w tych dwóch pozycjach, o których 
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mówiła radna, we wszystkich gminach poza Zagnańskiem stawki są wyższe. W roku ubiegłym 

stawki podatku od nieruchomości w naszej gminie nie zostały podniesione i na skutek tego 

gmina straciła 1.300 tys. zł tytułem mniejszej subwencji a drugie tyle z tytułu braku dochodów 

z racji niskich podatków. Wójt podał przykład wzrostu podatku w skali roku od budynku 

mieszkalnego o pow. 100 m2, który wynosi 6 zł, od podwórka 1000 m2  - 60 zł. Ponadto 

podatnicy posiadający budynki gospodarcze czy garaże wykorzystywane do działalności 

rolniczej są zwolnieni z płacenia podatku od tych budynków natomiast ci, którzy byliby 

zobowiązani do jego zapłacenia rocznie od 30 m2 zapłacą około 40 zł więcej. Z informacji 

przedłożonej Radzie o realizacji podatków za rok ubiegły wynika, że mieszkańcy płacą solidnie 

podatki, umorzeń jest tylko kila bądź kilkanaście w roku. Większe problemy są z uiszczeniem 

opłaty za odpady komunalne, bo tu stawki są dość wysokie. Poza tym w naszej gminie jest 

niska cena za wodę, ścieki. Dlatego Wójt zwrócił się do radnych, szczególnie tych, którzy chcą 

inwestycji w swoich okręgach wyborczych o wzięcie tych argumentów pod rozwagę. 

Szymon Mastalerz nawiązał do roku ubiegłego, kiedy to z powodu pandemii stawki 

podatkowe nie zostały podniesione. Radny zdaje sobie sprawę z tego, że te stawki należy 

podnieść ale nie tak wysoko, szczególnie w tych dwóch pozycjach, jak zaproponował pan Wójt. 

Dlatego prosił o poparcie wniosków radnej Anety .Smulczyńskiej by Rada Gminy nie przeszła 

do historii jako Rada najwięcej podnosząca stawki podatkowe w skali roku. 

Sławomir Młodawski zwrócił uwagę, jak były podnoszone stawki podatkowe od 2017 roku. 

W punkcie 1c) stawki wynosiły 11, 12, 14 groszy natomiast obecnie proponuje się stawkę  

20 groszy, niby 6 groszy ale stanowi to wzrost o 40%.  Podobna sytuacja ma miejsce w punkcie 

2e), gdzie w 2017 stawka wynosiła 3 zł, w 2020 i 2021 - 3,50 zł a obecnie proponuje się również 

wzrost o 40%. Radny widzi potrzebę podwyższenia podatku ale nie w tak dużym stopniu. 

Należy wziąć pod uwagę dobro mieszkańców, o którym mówiła radna Aneta Smulczyńska bo 

to oni wybrali radnych i będą ich oceniać dlatego radny prosił o poparcie jej wniosku. 

Jacek Krzepkowski zgadza się z tym, że kwestia podniesienia podatków jest trudną kwestią  

i żaden radny nie chciałby ich podnosić. Jednakże należy zwrócić uwagę, że większość 

dochodów gminy to wpływy z podatków. Tak jak pan Wójt powiedział gmina przymierza się 

do budowy kanalizacji ale koszty niesamowicie rosną. To dobrze, że gmina otrzymała 10 mln 

zł na kanalizację ale należy zabezpieczyć również wkład własny. Zdaniem Przewodniczącego 

podwyżka podatków nie będzie aż tak dokuczliwa jak np. stawka opłaty za śmieci. Porównał 

także opłaty za ścieki, które w naszej gminie wynoszą 3,60 zł za 1 m3  i tak mieszkańcy 

posiadający kanalizację płacą za 10 m3 ścieków – 36 zł, a mieszkańcy rzetelnie opróżniający 

szamba 120-150 zł. Dlatego należy dążyć do budowy kanalizacji w dalszych sołectwach by 

ludzie mniej płacili z tego tytułu. Ponadto należy zwrócić uwagę na wzrost kosztów w każdej 

dziedzinie a z tym związane są zwiększone wydatki gminy, dodatkowo Wójt mówił  

o zmniejszonej subwencji. Gmina dotuje GOPS, dopłaca do mieszkańców przebywających  

w domach opieki, dotuje edukację, a na to potrzebne są środki. Dobrym rozwiązaniem jest 

obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem dróg ale wiąże się to z zakupem sprzętu. Do 

inwestycji należy zabezpieczyć wkład własny. Na pewno znajdą się mieszkańcy, którym trudno 

będzie zapłacić podatek ale istnieje możliwość zwrócenia się do Wójta o jego umorzenie. 

Dlatego Przewodniczący zwrócił się do radnych o zagłosowanie nad projektem uchwały, który 

przygotował Pan Wójt. 

Monika Gruszczyńska stwierdziła, że jako przewodnicząca Komisji Budżetowej ma trudne 

zadanie do wykonania. Nie ulega wątpliwości, że podatki należy podnieść. Rozumie zarówno 

argumentację jednej strony, która wnioskuje o niższe stawki jak również argumentację Wójta. 

W związku z tym radna zaproponowała przerwę w obradach by pan Wójt się zastanowił ile 

może iść na kompromis. Dodała, że wzrost stawek w tych dwóch newralgicznych pozycjach  

o 1,30 zł i 1,50 zł prowadzi do wniosku aby systematycznie podnosić podatki. Zwróciła także 

uwagę na niesprawiedliwe obciążenie jednej grupy podatników posiadających podwórka  
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gdzie domy stoją puste. Dlatego radna uważa, że należałby może podnieść stawkę od 

powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w punkcie 2a) co bardziej równomiernie 

rozłożyłoby skutki podwyżki. 

Odnosząc się do wypowiedzi radnych Wójt stwierdził, że gminy sąsiednie na dzień dzisiejszy 

mają znacznie wyższe podatki a jeszcze w miesiącu listopadzie te stawki będą podwyższać.  

W tych dwóch stawkach zaproponowanych do obniżenia i tak nie dorównamy do stawek 

sąsiednich gmin bo w naszej gminie są one i tak na niskim poziomie. Skutek zaproponowanej 

podwyżki podatków przez Wójta to kwota 200 tys. zł w skali roku. Wójt uważa, że starując  

w wyborach, także radni, nie nosili się z zamiarem tylko administrowania gminą, gaszenia 

światła czy zbierania podatków ale po to, by po sobie coś zostawić i zrobić. Dodał, że nie 

podniesienie podatków to utrata subwencji około 1 mln zł. Także ulegną zmniejszeniu dochody 

z tytułu udziału w podatkach. Związane to jest z podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 

30 tys. zł. Gmina nie odzyska tych dochodów, które de facto trafią do kieszeni podatników. 

Także emeryt czy osoby nisko zarabiające średnio otrzymają 100-200 zł więcej miesięcznie  

a wzrost podatków średnio obciąży podatników 60-200 zł rocznie. Dlatego podwyżka 

podatków zdaniem Wójta nie będzie aż tak odczuwalna dla mieszkańców. 

Radosław Bułka zgadza się z radnymi, że to mieszkańcy wybrali radnych i będą oceniać 

decyzje przez nich podejmowane ale też powierzyli radnym pewną odpowiedzialność za 

utrzymanie płynności finansowej gminy, która obecnie jest nieco zagrożona.. Radny przychyla 

się do sugestii Przewodniczącego Rady i Wójta, bo jest członkiem Komisji Infrastruktury, gdzie 

prawie na każdym posiedzeniu jest mowa o modernizacjach dróg, budowie kanalizacji, której 

dzięki funduszom unijnym może w najbliższym czasie uda się zrealizować całkiem sporo. Będą 

potrzebne projekty, obecnie na samą aktualizację map dla kanalizacji Gostków-Gilów 

zabezpieczono środki w wysokości 50 tys. zł ale dzięki temu  jak gmina uzyska dofinansowanie 

to kilkaset mieszkańców skorzysta z kanalizacji. Koszty utrzymania przydomowych 

oczyszczalni, wywozu ścieków są dużo większe niż wydatki osób korzystających z kanalizacji 

dlatego inwestowanie w budowę kanalizacji przyniesie skutek wymierny na przestrzeni lat. 

Dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku zmniejszą się dochody gminy z tytułu udziału  

w tych podatkach. Koszt roczny 66 zł od 100m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 

to koszt niewielki. Dlatego radny przychyla się do wypowiedzi Przewodniczącego Jacka 

Krzepkowskiego o przegłosowanie uchwały w formie przygotowanej przez Wójta. 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, żeby przygotować wnioski pod 

głosowanie. 

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Rady poinformował o zasadach głosowania nad 

złożonymi wnioskami a mianowicie zgodnie z § 42 Statutu Gminy Bliżyn w głosowaniu 

jawnym porządek głosowania jest następujący: 

1) głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu uchwały w całości, w razie zgłoszenia 

takiego wniosku, 

2) głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie uchwały w całości, w razie zgłoszenia takiego 

wniosku, 

3) głosowanie nad poprawkami wg kolejności ustalonej przez Przewodniczącego,  

4) głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych 

poprawek. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad wnioskiem 

radnego Grzegorza Wróbla o przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości w całości w wersji przygotowanej przez Wójta, dyskutowanej na 

komisjach rady. Dodał, że jeżeli ten wniosek przejdzie to bezzasadne jest głosowanie nad 

pozostałymi wnioskami. 
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Za przyjęciem wniosku o przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości w całości głosowało 8 radnych, głosów przeciwko – 5, głosów 

wstrzymujących się – 1.  

W związku z przyjęciem powyższego wniosku Przewodniczący Rady przystąpił do 

głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

głosowało 8 radnych, głosów przeciwko – 5, głosów wstrzymujących się – 1, w związku z czym 

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXVII/205/2021 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

d/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej odczytał 

Michał Jędrys – Sekretarz Gminy. 

Dyskusja  
Aneta Smulczyńska poprosiła Wójta, Sekretarza Gminy o wyjaśnienie odnośnie uruchomienia 

dodatkowych kursów. Na posiedzeniu komisji była mowa o problemach z wcześniej 

uzgodnionym rozkładem jazdy a mieszkańcy o tym właśnie rozkładzie zostali poinformowani 

na spotkaniach sołeckich. 

Wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy informując, że w momencie uzgadniania zasad 

wprowadzenia nowych kursów na liniach z przewoźnikami podczas spotkań gmina 

deklarowała pozyskanie środków od Wojewody w ramach funduszu przewozów i oczekując, 

że w ramach dofinansowania zostaną uruchomione w części kursy w okresie kiedy mogą one 

być najmniej rentowne ale potrzebne społecznie. Na tym etapie przewoźnicy nie wnosili do 

takich uzgodnień żadnych zastrzeżeń. Kiedy jednak doszło już do złożenia przez przewoźników 

rozkładów jazdy na kursy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wówczas przewoźnicy 

wyłączyli godziny wieczorne uzasadniając to nieopłacalnością ich uruchomienia w tych 

godzinach. Stoi to w sprzeczności z ustaleniami poczynionymi wcześniej bowiem wstępne 

umowy były zupełnie inne. Chodziło o to, aby te kursy, gdzie obłożenie jest duże 

zrekompensowały przewoźnikom straty kiedy przewóz staje się nie efektywny ekonomicznie. 

Dlatego podjęto decyzję, że do końca roku będą uruchomione linie według złożonych 

propozycji rozkładów jazdy przez przewoźników natomiast od nowego roku podpisanie 

ewentualnych umów na przedłużenie świadczenia tych kursów uzależnione będzie od 

przejazdów w godzinach wyznaczonych przez gminę. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały a następnie przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały.  

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 

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

z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXVII/206/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  

o charakterze użyteczności publicznej. 

e/ 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/199/2021 Rady Gminy Bliżyn z dnia  

23 września 2021r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Bliżyn oraz 

zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu odczytał Michał Jędrys – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały.  
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Dyskusja 

Jacek Krzepkowski stwierdził tylko, że nadzór Wojewody zauważył „bełkot prawny”  

i zakwestionował zapis uchwały, o czym informował przy podejmowaniu uchwały na 

poprzedniej sesji. 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały.  

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/199/2021 Rady Gminy Bliżyn  

z dnia 23 września 2021r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę 

Bliżyn oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu, głosowało 14 radnych, głosów 

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

Uchwałę Nr XXVII/207/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/199/2021 Rady Gminy 

Bliżyn z dnia 23 września 2021r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez 

Gminę Bliżyn oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu. 

Ad. 8 

Protokół Nr 20/2021 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu 30 września 

2021r. w Urzędzie Gminy Bliżyn w zakresie wydatków poniesionych z budżetu gminy na 

ochotnicze straże pożarne za 2020 rok odczytał Wiesław Gregiel – Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej. 

Dyskusja 

Sławomir Młodawski nawiązał do wysokich wydatków związanych z zużyciem prądu i gazu 

w strażnicach. Należy szukać przyczyn takiej sytuacji, nie należy tylko ich upatrywać  

w ciężkiej zimie. Radny uważa, że nie może być takiej sytuacji, że wydatki za półrocze są takie 

same jak wydatki całoroczne. W związku z tym zwrócił się o uzupełnienie protokołu o wydatki 

na poszczególne jednostki OSP. 

Wójt wyjaśnił, że przyczyną na pewno był ciężki okres ostatniej zimy bo było to również 

odczuwalne przy zimowym odśnieżaniu dróg ale ma to również związek z podwyżką cen gazu 

czy energii w instytucjach. Wójt przyznał, że w OSP w Sorbinie wystąpiło niedopilnowanie ze 

strony gospodarza, prezesa tej jednostki bo tam funkcjonuje ogrzewanie elektryczne. Niestety 

nie było ono wyłączane ale obecnie jest uzgodnione, że zwiększone ogrzewanie będzie 

związane ze spotkaniami się tam odbywającymi a w pozostałym czasie będzie tylko 

podtrzymywane by nie zamarzło. Wójt zapewnił, że zostanie zwrócona uwaga na jednostki 

gdzie wystąpi zwiększone zużycie gazu czy energii. 

Jacek Krzepkowski stwierdził, że na posiedzeniach komisji w tym również komisji 

budżetowej były analizowane przyczyny wzrostu. 

Aneta Smulczyńska podkreśliła, że w roku 2019 i 2020 też była zima i też były wydatki za 

energię i gaz ale tak jak radny Sławomir Młodawski zauważył, że w I półroczu 2021r. 

skonsumowana została kwota wydatków porównywalna z całym rokiem 2020 i 2019. Radna 

dodała, że z jednej strony szukamy środków na inwestycje, podnosimy podatki a z drugiej nie 

jest prowadzona właściwa kontrola wydatków. Kontrola odbywa się dopiero na etapie 

weryfikacji faktur za prąd i gaz przez Panią Skarbnik. Dlatego radna prosiła, aby te kwestie 

były wnikliwie analizowane.  

Jacek Krzepkowski przychylił się do wniosku radnej aby wzmóc kontrole ze strony gminy jak 

również komendanta gminnego odpowiedzialnego za straże. 

W nawiązaniu do powyższej dyskusji, która skupia się nad kwotowymi wydatkami za gaz  

i energię w strażnicach Krzysztof Jurek uważa, że może w tym protokole powinno znaleźć się 

faktyczne zużycie energii, gazu i dopiero wtedy można porównywać wielkości wydatków  

i dyskutować nad przyczynami ich wzrostu. 

Jacek Krzepkowski prosił, aby na następne posiedzenia komisji przed sesją były 

przygotowane takie zestawienia w rozbiciu na poszczególne jednostki OSP. 

W uzupełnieniu wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Radosław Bułka 

dodał, że temat ten był wnikliwie analizowany na posiedzeniu tej komisji. Nawet poddawany 
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był w wątpliwość sens montażu fotowoltaiki i wykonania termomodernizacji skoro zużycie za 

I półrocze jest takie samo jak za cały rok. Dlatego zdaniem radnego należy zwiększyć kontrolę 

nad zużyciem gazu czy prądu w jednostkach OSP i włączać ogrzewanie wtedy kiedy jest ono 

naprawdę potrzebne. 

Do powyższych uwag odniosła się również Genowefa Supernat – Członek Komisji 

Rewizyjnej informując, że Komisja w końcowym zdaniu protokołu wniosła o szczegółowe 

wyliczenia w poszczególnych jednostkach w porównaniu z I półroczem. Biorąc pod uwagę 

podwyżki cen gazu to najprawdopodobniej większe wystąpiły w miesiącu lipcu i październiku 

dlatego na koniec roku będzie w tym zakresie szczegółowa informacja.  

Wójt dodał, że zostanie przygotowane zestawienie zarówno dla straży jak i szkół oraz urzędu 

gminy, które będzie stanowić pełniejszą informacją. Jeżeli chodzi natomiast o podwyżki to dla 

instytucji były one wprowadzone od 1 stycznia. Biorąc natomiast pod uwagę indywidualnych 

odbiorców to jest zupełnie inna historia bo w tym przypadku ceny są regulowane a w przypadku 

instytucji są one narzucane przez operatorów. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z kontroli Komisji 

Rewizyjnej.  

Za przyjęciem protokołu Nr 20/2021 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu 

30 września 2021r. w Urzędzie Gminy Bliżyn w zakresie wydatków poniesionych z budżetu 

gminy na ochotnicze straże pożarne za 2020 rok głosowało 11 radnych, głosów przeciwko – 0, 

głosów wstrzymujących się – 3, w związku z czym protokół został przyjęty przez Radę. 

Ad. 9 

Wójt przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych (informacja  

w załączeniu). 

Przewodniczący Rady poinformował również, że Wojewoda Świętokrzyski w wyniku analizy 

oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodniczącego stwierdził uchybienia w stosunku do 

oświadczenia Przewodniczącego Rady. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. 

zgłosił uwagi do oświadczeń złożonych przez Dorotę Cukrowską i Jacka Krzepkowskiego. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich nie stwierdził nieprawidłowości w analizowanym 

oświadczeniu majątkowym. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił informację o złożonych oświadczeniach przez 

radnych (informacja w załączeniu). 

Ad. 10 

Informacje, komunikaty, oświadczenia: 

Przewodniczący Rady poinformował, że Szkoła Podstawowa w Bliżynie zaprasza radnych na 

uroczystość pasowania, która odbędzie się w dniu 28 października 2021r. o godzinie 10-tej. 

Poinformował również o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

stwierdzającym nieważność uchwały dotyczącej zespołu interdyscyplinarnego, z którym 

można się zapoznać się w biurze Rady. Przewodniczący Rady poprosił o sprawdzenie nagrania 

z sesji 23 września 2021r. umieszczonego na stronie internetowej gminy, które po około  

5 minutach poprawnego odtworzenia zawiesza się. Dlatego prosi o właściwe jego 

opublikowanie. 

Aneta Smulczyńska poinformowała radnych i mieszkańców gminy o trwających 

przygotowaniach do uruchomienia środków europejskich w naszym regionie w ramach nowej 

pespektywy finansowej Unii Europejskiej. 30 września rozpoczęte zostały konsultacje 

społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 

Świętokrzyskiego. Spotkania odbywają się w każdym powiecie i podmioty z terenu Powiatu 

Skarżyskiego w tym również z naszej gminy będą mogły uczestniczyć w spotkaniu, które 

zostanie zorganizowane 8 listopada o godzinie 10-tej w sali herbowej Starostwa Powiatowego. 

W spotkaniu tym mogą również uczestniczyć mieszkańcy naszej gminy, jest możliwy udział  

w formie stacjonarnej jak również poprzez platformę Webex. Radna postara się, aby stosowne 
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informacje zostały przekazane do Urzędu Gminy i jeżeli Pan Wójt wyrazi zgodę to będzie je 

można zamieścić na stronie internetowej gminy wraz z linkiem do spotkania. Radna zachęcała 

do udziału w tym spotkaniu zarówno w formie stacjonarnej jak i on-line ponieważ zespołowi, 

który pracuje nad założeniami projektu programu regionalnego zależy, aby ten udział 

podmiotów, mieszkańców w procesie konsultacji był jak największy, bo im silniejszy będzie 

głos społeczeństwa tym mocniejsza będzie pozycja negocjacyjna Zarządu Województwa  

w uzgodnieniach z Komisją Europejską. 

Ad. 11 

Obrady sesji trwały od godz. 930 do godz. 1150. 

Dwudziestą siódmą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Jacek Krzepkowski – 

Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za udział. 

 

Protokolant 

 

 

Anna Kowalik 


