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P r o t o k ó ł  Nr XXVIII/2021 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 8 listopada 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) Beata Ozan – Skarbnik Gminy 

4) Grzegorz Patura – obsługa informatyczna 

5) Anna Kowalik – obsługa rady gminy 

6) Krzysztof Krzepkowski – Prezes OSP w Nowym Odrowążku 

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)  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok, 

    b) uchwalenia  rocznego  programu  współpracy  Gminy  Bliżyn  z  organizacjami 

         pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  

         publicznego na rok 2022. 

3. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg obrad sesji: 

Ad.1 
Dwudziestą ósmą 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 dwóch 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 12 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. 

Za przyjęciem porządku obrad sesji głosowało 12 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 12 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących 

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

Ad. 2  a/ 

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. 
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Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwko – 1, głosów wstrzymujących 

się – 0, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXVIII/208/2021 w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok. 

b/ 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bliżyn  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 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 12 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących 

się – 0, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXVIII/209/2021 w sprawie 

uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2022. 

W związku z przyznaniem środków na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Nowym Odrowążku głos zabrał Krzysztof Krzepkowski – Prezes tej jednostki.  

W imieniu swoim i druhów ochotników z Nowego Odrowążka podziękował za okazaną pomoc, 

wsparcie i hojność przy zakupie samochodu dla ich jednostki. Nie było łatwo pozyskać 

wymaganą kwotę. W czasie starań o nowy wóz wsparciem byli: Wójt Gminy Mariusz 

Walachnia, Sekretarz Gminy Michał Jędrys, Komendant Zdzisław Kuźdub oraz Poseł na Sejm 

Mariusz Gosek. Dzięki wspólnym staraniom udało się pozyskać środki z następujących 

instytucji: z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 390tys.zł, z Ministerstwa 

Sprawiedliwości – 100tys.zł, ze Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej – 20 tys.zł,  

z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach – 20tys.zł, z Urzędu Gminy Bliżyn – 217.680zł oraz 

wkład własny jednostki w kwocie 10tys.zł, na który składają się przede wszystkim wpłaty od 

sponsorów, z przyjaznych firm, darowizna z Nadleśnictwa Suchedniów oraz wpłaty na portalu 

zrzutka.pl, który jednostka założyła. Wyraził zadowolenie, że firma Moto-Truck wygrała 

przetarg i zaoferowała kwotę 757.680zł. Zaprosił na uroczyste przekazanie samochodu, które 

nastąpi w najbliższym czasie. Dodał, jednostka OSP Nowy Odrowążek w roku ubiegłym 

pozyskała z różnych instytucji w kraju pieniądze w wysokości około 500tys.zł na wyposażenie 

i środki ochrony indywidualnej, na remonty a w tym roku kwotę ponad 20tys.zł. Jednostka 

organizuje różne licytacje, akcje, ostatnio zorganizowała licytację dla chorego Olivera ze 

Skarżyska-Kam., gdzie nagrodą była przejażdżka starym, zabytkowym starem. Także jednostka 

również stara się pomagać w miarę możliwości. 

Jacek Krzepkowski podziękował druhom i prezesowi OSP za działania związane  

z pozyskaniem środków i upór w dążeniu do celu, tym bardziej, że jednostka się odmładza. 

Krzysztof Krzepkowski dodał, że w tym roku przeszkolonych zostało 12 osób, które 

ukończyło kursy podstawowe. 

Ad. 3 

Obrady sesji trwały od godz. 1535 do godz. 1550. 

Dwudziestą ósmą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Jacek Krzepkowski – Przewodniczący 

Rady dziękując wszystkim za udział. 

 

Protokolant 

 

 

Anna Kowalik 


