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P r o t o k ó ł   Nr XXIX/2021 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2021r.  

w świetlicy OSP w Bliżynie. 

 

W obradach sesji uczestniczyli: 

1) Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

2) Michał Jędrys– Sekretarz Gminy Bliżyn 

3) Beata Ozan – Skarbnik Gminy Bliżyn 

4) Joanna Dudek – obsługa prawna 

5) Paweł Bernatek – obsługa informatyczna 

6) Anna Rokita-Cel – obsługa Rady 

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

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 protokołów z obrad XXVII i XXVIII sesji Rady. 

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

    ostatnich sesjach. 

4. Wystąpienia zaproszonych gości. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Sprawozdanie z realizacji Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół za 2021 rok. 

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) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

        oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, 

    d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

         Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024, 

    e) uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób 

         powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 

         warunki jego funkcjonowania, 

     f) zmiany uchwały Nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 września 2013r.  

         w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bliżyn, 

     g) ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Bliżyn, 

     h) ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 

          sołtysów Gminy Bliżyn, 

     i) ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy Bliżyn, 

     j) metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

         wysokości stawki tej opłaty. 

8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2022-2035: 

    a) przedstawienie projektu uchwały wraz z autopoprawkami, 

    b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, 

    c) opinie Komisji Rady, 

    d) dyskusja, 

    e) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 

        2022-2035. 
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9. Uchwalenie budżetu Gminy Bliżyn na 2022 rok: 

     a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

     b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, 

     c) opinie Komisji Rady, 

     d) stanowisko Wójta w sprawie opinii Komisji, 

     e) dyskusja, 

     f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2022 rok. 

10. Informacje, komunikaty i oświadczenia. 

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przebieg obrad sesji: 

Ad. 1 

Przed rozpoczęciem sesji obecni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej Danieli Domagały – która 

w ostatnim czasie odeszła z szeregu sołtysów. 

Dwudziestą dziewiątą 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.  

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 Wójt 

Gminy pismem z dnia 13 grudnia 2021r. wniósł o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

stawki tej opłaty. Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekt tej uchwały rozpatrzyć  

w punkcie 7 lit. j). 

Do porządku obrad sesji nie zgłoszono innych uwag ani wniosków. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad 

projektu uchwały zgłoszonego przez Wójta: 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

w punkcie 7 lit. j) głosowało 14 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 

0 w związku z czym wniosek został przyjęty przez Radę. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem porządku obrad sesji łącznie 

z przyjętym wnioskiem. 

Za przyjęciem porządku obrad sesji łącznie z przyjętym wnioskiem głosowało 14 radnych, 

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

łącznie z przyjętym wnioskiem został przyjęty przez Radę. 

Ad. 2 

W związku z nie zgłoszeniem uwag do protokołów z obrad XXVII i XXVIII sesji Rady 

Przewodniczący Rady wniósł o ich przyjęcie. 

Za przyjęciem protokołu z obrad XXVII sesji Rady, która odbyła się w dniu 27 października 

2021r. głosowało 14 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 0,  

w związku z czym protokół z XXVII sesji został przyjęty przez Radę. 
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Za przyjęciem protokołu z obrad XXVIII sesji Rady, która odbyła się w dniu 8 listopada 2021r. 

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

z czym protokół z XXVIII 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 

ostatnich sesjach (informacje w załączeniu). 

Ad. 4 

Wystąpienia zaproszonych gości:  

Andrzej Domagała – mąż śp. Danieli Domagały spełniając jej wolę złożył podziękowania 

osobom z którymi przez okres pełnienia funkcji sołtysa współpracowała i które utkwiły w jej 

pamięci. Życzeniem śp. Danieli Domagały było serdeczne i gorące podziękowanie: Wójtowi 

Gminy, Radzie Gminy, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, Wicestaroście Annie 

Leżańskiej, pracownikom Starostwa Powiatowego za 10-letnią współpracę i wsparcie na rzecz 

społeczności sołectwa Płaczków, dziękując jednocześnie wszystkim sołtysom z którymi 

współpracowała dzieląc się swoimi problemami. Szczególne podziękowania pragnęła 

skierować do Przewodniczącego Rady, będącego radnym sołectwa Płaczków Pana Jacka 

Krzepkowskiego: „Jako sołtys żona chodziła dumna, z podniesioną głową, wiedząc że zawsze 

może liczyć na Twoje wsparcie. Szanowała Cię jako człowieka, jednocześnie osobę miłą, 

życzliwą i uczynną, z którą z przyjemnością było dla niej współpracować, wierząc że przeniesie 

się to także na inwestycje dla mieszkańców sołectwa Płaczków, którzy jej wielokrotnie zaufali 

i dla których bardzo się starała.” W ramach podziękowań przekazał pamiątkowy grawer dla 

Wójta, Przewodniczącego Rady i Anny Leżańskiej. 

Przewodniczący Rady podziękował za dobrą współpracę dodając, że nie tak miało wyglądać 

to pożegnanie ale los chciał inaczej. Wręczył mężowi śp. Danieli Domagały pamiątkowe 

podziękowania w imieniu Rady Gminy.  

Ad. 5 

Interpelacje w formie pisemnej i ustnej złożyli radni: 

Krzysztof Jurek 

Interpelacje: 

1) Proszę przedstawić informację (kopie pism) dotyczące mojej interpelacji z dnia 05.05.2021 

w której poruszam sprawę wymiany barier ochronnych na przepuście wodnym sklepionym 

znajdującym się na DK42. Interesuje mnie jakie działania w tej sprawie zostały wykonane i co 

odpowiedziała GDDKiA Oddział w Kielcach, gdyż sprawę uważam za ważną do realizacji ze 

względów bezpieczeństwa pieszych. 

2) Proszę o informację, czy podjęte zostały działania dotyczące usunięcia zagrożenia dla ludzi 

i mienia tj. kiedy będzie wykonane podcięcie drzew (interpelacja z 24.06.2020) nie będących 

na terenach prywatnych w okolicy Placu Broel-Platerów, a stanowiących bezpośrednie 

niebezpieczeństwo złamu lub wywrotu? Nadmieniam, że taki złam miał już miejsce i jest 

potencjalne ryzyko kolejnych, które mogą zakończyć się mniej szczęśliwie. 

Sławomir Młodawski  

Interpelacje: 

1) Zwracam się z prośbą do Pana Wójta o przekazanie do referatu Nieruchomości i Dróg Urzędu 

Gminy i wykonanie tablicy informacyjnej z nazwą ul. Przechodnia. Obecna tablica jest mało 

widoczna dla szukających nazwy ulicy. 

2) Proszę również o wykonanie naprawy dachu na przystanku dla busów znajdujących się przy 

ul. Kościuszki koło restauracji Stylowa po prawej stronie. Obecny dach jest podrywany przez 

wiatr i powstaje nieszczelność, przez którą przelewa się deszcz, bądź śnieg. 



4 

 

3) Zwracam się z prośbą do p.Wójta o zwrócenie się do firmy energetycznej o wymianę żarówki 

na I słupie przy ul. Towarowej. Wobec krótkich dni, które w tym czasie występują, poprawi to 

bezpieczeństwo dla osób korzystających z ulicy. 

4) Działając w zgodzie z art.23 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi między 

innymi o stałej więzi radnego z mieszkańcami Gminy właśnie w imieniu mieszkańców ulicy 

Szydłowieckiej wnioskuję o udrożnienie wpływu wody z korytka do przepustu – zamulony 

przez piasek i zarośnięty trawą, przy drodze powiatowej Bliżyn – Ubyszów (skrzyżowanie  

z ulicą Zgodną nr 12). Woda płynąc korytkiem po lewej stronie od Ubyszowa wpływa na 

posesję nr 12 oraz rozlewa się po asfalcie. 

5) Zwracam się z prośbą do redaktora Samorządowego Informatora Gminy Bliżyn  

o sprostowanie informacji dotyczących odjazdów pociągów ze st. Skarżysko-Kamienna, które 

ukazały się w artykule Informatora pt. „Kontrowersyjny rozkład jazdy”. Mieszkańcy czytający 

egzemplarz z listopada mają podane nieprawdziwe godziny odjazdów, a może się zdarzyć 

osoba, która weźmie godziny z Informatora i porówna z godzinami rozkładu jazdy i będzie  

w dylemacie – które są prawdziwe. 

Radosław Bułka 

Interpelacja 

Zwracam się z interpelacją wspólną do Wójta Gminy Bliżyn i Zarządu Dróg Powiatowych  

o wyegzekwowanie lepszej jakości świadczonych usług z zakresu zimowego utrzymania dróg, 

w szczególności o poprawę usługi na odcinku Bliżyn-Ubyszów-Majdów. Interpelację 

motywuję licznymi prośbami mieszkańców Ubyszowa, Gostkowa, Majdowa, Łazów  

i Ciechostowic którzy są codziennymi użytkownikami w/w drogi i proszą o poprawę 

bezpieczeństwa na w/w odcinku. 

Jacek Krzepkowski 

Zapytanie  

W dniu 22 lipca 2021 roku złożyłem pismo w sekretariacie Urzędu Gminy Bliżyn w którym 

odniosłem kwestię dokonania kontroli stanu drogi gminnej nr 309011T oraz drogowych 

obiektów inżynieryjnych w pasie tej drogi w miejscowości Płaczków-Piechotne pod względem 

powstałych nieprawidłowości. W piśmie tym zaznaczyłem na jakie elementy należy zwrócić 

uwagę jak również to, aby stwierdzone nieprawidłowości zgłosić do usunięcia firmie która 

wykonywała remont w ramach robót gwarancyjnych. Nadmieniam, że w roku 2020 

przedmiotowa droga była poddana generalnemu remontowi (oficjalne otwarcie 8 październik 

2020 rok). Do chwili obecnej nie otrzymałem pisemnej odpowiedzi, czy taka kontrola miała 

miejsce i co stwierdziła. W związku z tym kieruję zapytanie czy: 

- była reakcja ze strony urzędu na moje pismo, 

- czy dokonano lustracji drogi, przez kogo była dokonana i w jakim terminie, 

- czy ujawniono nieprawidłowości, a jeżeli tak to jakie i czy zostały usunięte, w jakim terminie 

i przez kogo. 

Ponadto Przewodniczący Rady przekazał do wiadomości mieszkańców informację  

o otrzymanej decyzji z nadzoru budowlanego nakazującej rozbiórkę budynku w Płaczkowie  

i uporządkowanie terenu. Także prosił Wójta o informację na jakim etapie są działania 

związane ze zgłoszonym wywozem śmieci koło zalewu.  

Ryszard Adamczyk – sołtys sołectwa Mroczków prosił o interwencję w zakresie braku zasięgu 

telefonii komórkowej oraz braku internetu. 

Sławomir Bernatek – sołtys sołectwa Odrowążek nawiązał do otrzymanego projektu statutu 

sołectwa. Prosił o doprecyzowanie zapisów § 7 mówiącego o współpracy radnego z sołectwem 

poprzez składanie przez radnego raz w roku na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swojej 

działalności oraz doprecyzowanie § 28 mówiącego o zadaniach sołtysa związanych  

z kierowaniem akcją pomocy w razie wypadków losowych lub klęsk żywiołowych o bardziej 

szczegółowe zapisy na czym kierowanie taką akcją miałoby polegać. 
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Powyższą wypowiedź uzupełniła radna Aneta Smulczyńska składając na ręce Sekretarza 

Gminy formularz zgłoszeniowy opinii do projektu statutu sołectwa Odrowążek i Kopci. Ze 

względu na otrzymanie przez sołtysów projektu statutu z opóźnieniem i zakończeniem 

konsultacji w dniu wczorajszym radna widzi potrzebę ich przedłużenia. Uważa, że zgłoszone 

propozycje są godne uwagi. Zdaniem radnej w posiedzeniach rady sołeckiej w poszczególnych 

sołectwach powinni brać udział także radni i taki zapis można doprecyzować w statucie. 

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt informując, że w sprawie przepustu na krajówce 

zostało wysłane pismo i temat ten będzie dalej monitowany. W tym tygodniu zostanie zawarta 

umowa na wycinkę drzewa na Placu Broel-Platerów. Wykonanie tablicy informacyjnej z nazwą 

ul. Przechodnia będzie zależne od właściciela działki, który musi wyrazić zgodę jej 

umieszczenie. Dach na przystanku koło Stylowej został naprawiony ale zdaniem Wójta 

przystanek ten docelowo powinien zostać wymieniony na nowy. Wymiana żarówek na bieżąco 

zgłaszana jest pracownikowi, który ten temat dalej pilotuje. Udrożnienie przepustu na drodze 

powiatowej Bliżyn – Ubyszów zostanie przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych. Publikując 

rozkłady jazdy pociągów wzorowano się na piśmie skierowanym do PKP. Tylko dwa kursy 

zostały dopasowane dla większości korzystających tj. rano dla uczniów i dla powracających  

z pracy natomiast brakuje kursu o 6 rano do pracy i po 14-tej dla uczniów powracających ze 

szkół. Jeżeli wystąpiły rozbieżności w rozkładzie jazdy to były to korekty minutowe. Z pisma 

otrzymanego od Marszałka i przewoźnika wynika, że na tym etapie rozkłady jazdy pozostają 

bez zmian ale w ciągu roku przy kolejnej zmianie rozważone zostanie ich dostosowanie do 

miejscowych potrzeb. Odnośnie odśnieżania sytuacja w dniu wczorajszym była krytyczna 

przez dwie godziny ale do wieczora została w miarę przywrócona przejezdność. Wójt w tym 

zakresie prosił o zgłaszanie uwag na bieżąco, najlepiej telefonicznie. Temat wysypanych śmieci 

na terenie przy ul. Langiewicza został zgłoszony na policję. Właściciel działki został 

zobowiązany do ich usunięcia, co zostało wykonane. Policji i gminie został przedstawiony 

protokół z przekazania odpadów do Końskich, a były to odpady remontowe. Odnośnie uwag  

w zakresie telefonii komórkowej to sytuacja może się poprawić po uruchomieniu nadajnika  

w Kopciach natomiast awarie związane z brakiem internetu są na bieżąco nadzorowane przez 

firmy prywatne, które przywracają jego dostępność. 

W zakresie uwag do statutów sołectw wyjaśnień udzielił Michał Jędrys – Sekretarz Gminy 

informując, że w drodze zarządzenia Wójta ustalono przeprowadzenie konsultacji statutów  

w formie: 

1) publikacji w BIP i na stronie internetowej gminy, 

2) wyłożenia do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy, 

3) wysłania do sołtysów drogą pocztową. 

Wnioski i opinie można było składać do dnia wczorajszego i raczej nie ma możliwości 

przedłużenia konsultacji ponieważ nie wystąpiły przeszkody w dotarciu do mieszkańców tych 

dokumentów. Przedstawione projekty statutów w dużej mierze bazują na poprzednich statutach 

z tym, że uwzględniono wyroki sądowe dotyczące niewłaściwych zapisów z zakresu kontroli 

gospodarki finansowej oraz trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Unormowania zawarte 

w statutach muszą być zgodne z ustawami i nie można nadawać uprawnień sołtysom 

wykraczających poza ramy ustaw. Ujęte ogólne zapisy dają więcej możliwości stosowania ich 

w praktyce niż uszczegóławianie zapisów. W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne 

wnioski o zmianę zapisów. Kończąc Sekretarz stwierdził, że nie ma potrzeby i możliwości 

wydłużenia terminu konsultacji.  

Odnosząc się do powyższej wypowiedzi Aneta Smulczyńska podkreśliła, że uszczegółowienie 

zapisów wynika z przepisów tak jak i przedłożony projekt statutu opiera się również na 

przepisach. Dlatego zawarcie w § 28 w zadaniach sołtysa kierowania akcją pomocy w razie 

wypadków losowych lub klęsk żywiołowych powinno być uzupełnione, że następuje to poprzez 

wykonywanie zarządzeń Wójta lub uprawnionych służb.  
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Sekretarz Gminy uważa to za rzecz oczywistą ponieważ sołtys samodzielnie nie może 

kierować taką akcją. To Wójt w drodze zarządzenia ustala odpowiedzialnych za wykonanie 

zadań. Dlatego ogólne zapisy są na tyle elastyczne by móc właściwie zareagować na daną 

sytuację, która może się wydarzyć. Także zaproponowane przez radną zapisy w § 9 znajdują 

uregulowania w innych przepisach dlatego ich powielanie nie jest właściwe. 

Aneta Smulczyńska nie do końca zgodziła się z przedstawioną interpretacją dlatego by nie 

przedłużać dyskusji poddała pod rozwagę jej spostrzeżenia radcom prawnym, Wójtowi, 

autorom dokumentu a także radzie, która będzie statuty sołectw zatwierdzać. 

Krzysztof Jurek nawiązał do projektu uchwały o dietach dla sołtysów i zapisu w § 1 punkcie 

2 mówiącym o tym, że sołtysi pełniący mandat radnego również otrzymują dietę przysługującą 

sołtysom, co jego zdaniem nie powinno mieć miejsca. 

Przewodniczący Rady uważa, że temat ten powinien być dyskutowany przy uchwale o dietach 

dla sołtysów. Odnosząc się natomiast do sugestii radnej Anety Smulczyńskiej uważa, że nad 

tymi propozycjami należałoby się pochylić ponieważ odpowiedzialnym za zarządzanie 

kryzysowe jest Wójt jako gospodarz terenu a nie sołtys. Nad tą kwestią należy się zastanowić 

przy opiniowaniu projektu uchwały. 

W tym punkcie porządku obrad z przyczyn usprawiedliwionych obrady sesji opuścił radny 

Wiesław Gregiel. 

Ad. 6 

Przystępując do rozpatrzenia sprawozdania z realizacji Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół 

w Gminie Bliżyn za 2021 rok Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni 

otrzymali sprawozdania, Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych 

pozytywnie oceniła realizację zadań ujętych w Kompleksowym Planie, pozostałe komisje 

również nie wniosły uwag, w związku z tym zapytał, czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos. 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania 

nad przyjęciem sprawozdań: 

Za przyjęciem sprawozdań z realizacji Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Bliżyn 

za 2021 rok, głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 0,  

w związku z czym sprawozdania zostały przyjęte 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 Przewodniczącego Rady głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, 

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

Ad. 7 

a/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

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

posiedzeniach komisji rady zauważono błąd w załączniku nr 3 do uchwały – objaśnieniach 

polegający na wpisaniu miejscowości „Górki” zamiast miejscowości „Gostków”, co słusznie 

należy poprawić.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały.  

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem poprawki w załączniku Nr 3 

do uchwały. 

Za przyjęciem poprawki w załączniku Nr 3 – Objaśnieniach zmian wartości przyjętych  

w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2035 Gminy Bliżyn polegającej na zmianie 

błędnie użytej w objaśnieniach nazwy miejscowości „Górki” na miejscowość „Gostków” 

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

z czym poprawka została przyjęta przez Radę. 
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Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały łącznie  

z przyjętą poprawką: 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy na lata 2021-2035 łącznie z przyjętą poprawką głosowało 12 radnych, głosów 

przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 1, w związku z czym Rada Gminy podjęła 

Uchwałę Nr XXIX/210/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy na lata 2021-2035 łącznie z przyjętą poprawką. 

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 

Aneta Smulczyńska zwróciła uwagę na zmiany w budżecie 2021 roku dotyczące 

wygospodarowania środków w wysokości 100tys.zł na zakup samochodu z przeznaczeniem na 

realizację zadań związanych z pielęgnacją zieleni i utrzymaniem czystości w gminie oraz kwoty 

prawie 23 tys.zł na zakup wyposażenia do obsługi zieleni i bieżącej obsługi gminy. Radna jest 

przekonana, że zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany we wszystkich sołectwach, także  

w Odrowążku i Kopciach. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały.  

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

głosowało 12 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 1, w związku  

z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/211/2021 w sprawie wprowadzenia zmian 

w budżecie gminy Bliżyn na 2021 rok. 

c) 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 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 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

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

z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/212/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

d) 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024 odczytał Michał 

Jędrys – Sekretarz Gminy. 
Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024 głosowało 13 radnych, 

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

Uchwałę Nr XXIX/213/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024. 
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e) 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego 

określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania odczytał Michał Jędrys 

– Sekretarz Gminy. 
Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego 

określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania głosowało 13 radnych, 

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

Uchwałę Nr XXIX/214/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu 

Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

f) 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Bliżyn  

z dnia 30 września 2013r.  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bliżyn odczytał Michał 

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

uchwały. 

Dyskusja  
Monika Gruszczyńska skierowała zapytanie do radcy prawnego odnośnie zapisu punktu 5  

w § 38 dotyczącego Młodzieżowej Rady Gminy, czy w sytuacji braku takiej rady zapisy są 

konieczne. 

Joanna Dudek – Radca Prawny wyjaśniła, że nic nie stoi na przeszkodzie by takie 

uregulowania znalazły się w statucie. 

Monika Gruszczyńska zapytała jeszcze radcę o opiniowanie projektów uchwał przez radcę 

prawnego. Zdaniem radnej właściwszym rozwiązaniem byłoby zapisanie jeden raz a nie dwa 

opiniowania przez radcę projektów uchwał poprzez połączenie zapisu punktu 3 i 7, że projekty 

uchwał winny być zaopiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego oraz inne 

organy lub instytucje, jeżeli taka opinia jest wymagana przez przepisy szczególne.  

Joanna Dudek – Radca Prawny wyjaśniła, że zapisy są czytelne w formie zapisanej  

w projekcie uchwały dodając, że finalny projekt jest sprawdzany i podpisywany przez radcę 

pod względem stylistycznym i prawnym. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Bliżyn  

z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bliżyn głosowało 12 radnych, 

głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 1, w związku z czym Rada Gminy podjęła 

Uchwałę Nr XXIX/215/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/195/2013 Rady Gminy 

Bliżyn z dnia 30 września 2013r.  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bliżyn. 

g) 

Projekt uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady 

Gminy Bliżyn odczytał Michał Jędrys – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Dyskusja 
Aneta Smulczyńska złożyła wniosek formalny dotyczący korekty stawek procentowych 

wymienionych w paragrafie 3 poprzez ich zmniejszenie w każdej pozycji o 2% w związku  

z czym zaproponowała nowe brzmienie § 3 o treści:  

§ 3. Radnym ustala się miesięczną dietę w wysokości zgodnej z podstawą wynikającą z § 2: 
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1) przewodniczący rady gminy 41% (a nie 43%), 

2) wiceprzewodniczący rady gminy 36% (a nie 38%), 

3) przewodniczący komisji rady gminy 31% (a nie 33%), 

4) zastępca przewodniczącego komisji rady gminy 26% (a nie 28%), 

5) pozostali radni rady gminy nie wymienieni w pkt 1-4 23% (a nie 25%). 

Radna dodała, że na posiedzeniu komisji skarg i budżetowej analizowany był projekt budżetu 

gminy na 2022 rok w którym ograniczono wydatki na funkcjonowanie przedszkoli, zimowe 

utrzymanie dróg czy oświetlenie uliczne. Również podwyżki diet radnych i sołtysów oraz 

wynagrodzenia Wójta nie mają w pełni zabezpieczenia w zaplanowanych środkach w związku 

z czym kwota na przewidywane podwyżki w wysokości 10% dla pracowników nie wystarczy 

by mogli je uzyskać w takiej wysokości. A konsekwencje podwyżek cen ponoszą wszyscy, 

także pracownicy. Oszczędność roczna z tytułu zmniejszenia diet w zaproponowanej 

wysokości to kwota 15.460zł, którą można przeznaczyć na podwyżki dla pracowników, którzy 

wykonując sumiennie szereg obowiązków dbają o rozwój gminy, obsługę interesantów  

i zasługują na docenienie. 

Sławomir Młodawski zgodził się z wypowiedzią radnej dodając, że analizując oświadczenia 

majątkowe radnych to dieta radnego jest dodatkiem do wynagrodzenia z zakładu pracy bądź do 

emerytury, jest ona drugim bądź czasami trzecim dochodem radnego. Radny zdaje sobie 

sprawę, że podniesienie diet jest zgodne z prawem ale nie w takiej wysokości. Uważa, że 

przydałoby się trochę pokory, skromności bo radnym, wójtem, burmistrzem, prezydentem czy 

posłem się bywa ale człowiekiem jest się do końca życia. 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach celem przygotowania wniosku radnej 

Anety Smulczyńskiej pod głosowanie. 

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad zgłoszonym 

wnioskiem przez radną Anetę Smulczyńską. 

Za przyjęciem nowego brzmienia § 3 o treści: 

„§ 3. Radnym ustala się miesięczną dietę w wysokości zgodnej z podstawą wynikającą z § 2: 

1) przewodniczący rady gminy 41%, 

2) wiceprzewodniczący rady gminy 36%, 

3) przewodniczący komisji rady gminy 31%, 

4) zastępca przewodniczącego komisji rady gminy 26%, 

5) pozostali radni rady gminy nie wymienieni w pkt 1-4 23%.” 

głosowało 2 radnych, głosów przeciwko – 10, głosów wstrzymujących się – 1, w związku  

z czym wniosek nie został przyjęty przez radę. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały w wersji 

zaproponowanej przez Wójta. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych 

Rady Gminy Bliżyn głosowało 8 radnych, głosów przeciwko – 4, głosów wstrzymujących się 

– 1, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/216/2021 w sprawie ustalania 

zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Bliżyn. 

h) 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla sołtysów Gminy Bliżyn odczytał Michał Jędrys – Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Dyskusja 
W związku z przyjęciem uchwały podnoszącej diety dla radnych Krzysztof Jurek uważa zapis 

punktu 2 w § 1 za zbyteczny. Radny zgłaszał uwagi na komisji ale nie spotkały się one ze 

zrozumieniem. Połączenie funkcji radnego i sołtysa daje dodatkowe wynagrodzenie radnemu, 

co nie powinno mieć miejsca. Także uważa za niewłaściwy zapis punktu 3 w § 2 mówiącego  
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o wskazaniu środka lokomocji przez Wójta w delegacji wystawianej sołtysowi. Radny nie 

zgłosił wniosków w poruszonych sprawach a jedynie prosił o ich uwzględnienie podczas 

kolejnej zmiany uchwały. 

Odnośnie drugiej części wypowiedzi Jacek Krzepkowski uważa zapis za prawidłowy bo to 

zawsze pracodawca wskazuje rodzaj środka lokomocji w delegacji służbowej. 

Wójt uznał za niewłaściwą formę używania zwrotu wynagrodzenia dla sołtysów. Jest to dieta. 

W naszej gminie obecnie nie ma przypadku połączenia funkcji radnego i sołtysa ale praca 

radnego i sołtysa ma zupełnie odmienny charakter. Dlatego słychać sygnały od wielu sołtysów 

zastanawiających się nad dalszym pełnieniem tych funkcji i rezygnacji z bycia sołtysem. 

Krzysztof Jurek wyjaśnił, że nie neguje podwyżek dla sołtysów tylko w przypadku połączenia 

tych funkcji uważa, że należy wyeliminować dodatkowe środki dla radnego. 

Sławomir Młodawski zwrócił się z apelem do sołtysów o uczestnictwo w sesjach rady 

ponieważ mimo wysyłanych im zawiadomień notorycznie nie uczestniczą w obradach, co 

uważa za lekceważenie obowiązków. 

Aneta Smulczyńska włączając się w dyskusję dotyczącą zaangażowania sołtysów i analizując 

nowy projekt statutu sołectwa nie znalazła zapisu dotyczącego ich udziału w sesjach. Dlatego 

składając propozycje zmian zaproponowała by sołtysi w miarę możliwości uczestniczyli  

w obradach sesji, szczególnie gdy te dotyczą spraw sołeckich. Jednocześnie podkreśliła duże 

zaangażowanie i dobrą współpracę z sołtysami z jej okręgu wyborczego czyli Odrowążka  

i Kopci, którzy często biorą udział w sesjach rady. Sołtysi ci interesują się sprawami gminy, 

radna zawsze może na nich liczyć, konsultują wspólnie wiele spraw dotyczących sołectw 

szukając kompromisowego rozwiązania problemów. Dlatego z jej punktu widzenia sołtysi 

zasługują na podwyżkę diet. 

Jacek Krzepkowski również poparł powyższą wypowiedź widząc zaangażowanie sołtysowej  

z własnego podwórka. Sołtys często staje się mediatorem w wielu sprawach między 

mieszkańcami a radnymi dlatego praca sołtysa nie jest łatwa i może dojść do sytuacji, że nie 

będzie chętnych do pełnienia tej funkcji. 

Monika Gruszczyńska podziękowała sołtysom za ich ciężką pracę ale jednocześnie jako 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej chciałaby się usprawiedliwić dlaczego wstrzyma się od 

głosu przy tej uchwale. Chodzi o trzy uchwały będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji 

dotyczące podwyżek, których w pełni nie akceptuje. Uważa, że taką postawą nie skrzywdzi 

sołtysów biorąc pod uwagę podwyżkę inkasa związaną ze znacznymi podwyżkami podatków. 

Grzegorz Wróbel uważa pracę sołtysów na niewdzięczną. Prowizja sołtysów wzrośnie ale 

zauważalny jest również wzrost cen. Podziękował również sołtysowej z jego sołectwa za pracę 

i uważa, że sołtysi niemal społecznie wykonują swoje obowiązki. 

Sławomir Młodawski stwierdził, że również będzie odmiennie głosował nad tą uchwałą 

kierując się kryteriami o których mówiła radna Monika Gruszczyńska. 

Nawiązując do udziału sołtysów w sesjach Wójt uważa, że pandemia spowodowała a nawet 

wymusiła pewne ograniczenia w tym zakresie. Dodał, że obrady sesji są transmitowane i każdy 

sołtys może w nich uczestniczyć w trybie on-line przez co może na bieżąco śledzić poruszaną 

tematykę na sesjach. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych dla sołtysów Gminy Bliżyn głosowało 11 radnych, głosów przeciwko – 

0, głosów wstrzymujących się – 2, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę  

Nr XXIX/217/2021 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych dla sołtysów Gminy Bliżyn. 

i) 

Projekt uchwały w sprawie ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy Bliżyn odczytał Radosław 

Bułka – Wiceprzewodniczący Rady. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Dyskusja 

Aneta Smulczyńska złożyła wniosek formalny z tą samą argumentacją co przy dietach 

radnych, żeby nie myśleć tylko o sobie ale również o pracownikach, którzy angażują się  

w wykonywaniu swoich obowiązków. Wniosek formalny dotyczy zmiany § 1, ust.1 pkt a)  

i b) uchwały polegający na zmianie kwot w: 

1) § 1 ust.1 pkt a) z 10.000,00zł na 9.000,00zł, 

2) § 1 ust.1 pkt b) z 3.000,00zł na 2.500,00zł. 

Radna dodała, że uwzględniając jej propozycje wynagrodzenie miesięczne Wójta wynosiłoby 

16.750zł, a z projektu uchwały stanowi kwotę 18.900zł. Różnica stanowi kwotę 2.150zł co  

w skali roku stanowiłoby 25.800zł, które można przeznaczyć na podwyżki dla pracowników. 

Kwota podwyżki dla Wójta stanowiłaby i tak wysoką kwotę bo 6.570zł i spełniałaby ramy 

obowiązującego rozporządzenia. 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach celem przygotowania wniosku radnej 

Anety Smulczyńskiej pod głosowanie. 

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad zgłoszonym 

wnioskiem przez radną Anetę Smulczyńską. 

Za przyjęciem wniosku dotyczącego zmiany § 1 ust.1 pkt a) i b) uchwały polegającej na zmianie 

kwot w: 

1) § 1 ust.1 pkt a) z 10.000,00zł na 9.000,00zł, 

2) § 1 ust.1 pkt b) z 3.000,00zł na 2.500,00zł. 

głosowało 6 radnych, głosów przeciwko – 7, głosów wstrzymujących się – 0, w związku z czym 

wniosek nie został przyjęty przez radę. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały w wersji 

zaproponowanej przez radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy Bliżyn głosowało  

8 radnych, głosów przeciwko – 4, głosów wstrzymujących się – 1, w związku z czym Rada 

Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/218/2021 w sprawie ustalania wynagrodzenia Wójta 

Gminy Bliżyn. 

j) 

Projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 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 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty głosowało 13 radnych, głosów 

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

Uchwałę Nr XXIX/219/2021 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2022-2035 

odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. Omówiła również autopoprawki do projektu 

uchwały. W związku z uchwalaniem wieloletniej prognozy finansowej w miesiącu grudniu 

uchwała ta wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku, dlatego też takie brzmienie nadaje 

się § 7 uchwały. Ponadto w związku ze zmianą przepisów o dochodach jednostek 

samorządowych zmienił się sposób wyliczenia wskaźników. W naszym przypadku przyjęto  
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7-letni okres wyliczeniowy a nie 3-letni jak przyjęto w wersji początkowej. Z tego też powodu 

proponuje się nadanie nowego brzmienia załącznikowi Nr 1 – Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, gdzie oprócz wskaźników nic się nie zmienia, kwoty pozostają te same.  

Następnie Pani Skarbnik odczytała opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: 

1) Uchwałę Nr143/2021 z dnia 8 grudnia 2021r. o projekcie uchwały Rady Gminy Bliżyn  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 2022 rok i lata następne, 

2) Uchwałę Nr 144/2021 z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu 

budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bliżyn na 2022 rok. 

Opinie te są pozytywne i stanowią załączniki do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały łącznie z autopoprawkami. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem zgłoszonych autopoprawek 

przez Wójta: 

1) Za nadaniem nowego brzmienia załącznikowi nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do 

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2022-

2035 o treści załączonej do pisma Wójta Gminy znak: FNB 301.1.2022 z dnia 3 grudnia 2021r.  

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

z czym autopoprawka została przyjęta przez Radę. 

2) Za nadaniem nowego brzmienia § 7 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2022-2035 o treści: „§ 7. Uchwała wchodzi w życie od  

1 stycznia 2022 roku.” głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących 

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

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały łącznie  

z przyjętymi autopoprawkami. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 

2022-2035 łącznie z przyjętymi autopoprawkami głosowało 11 radnych, głosów przeciwko – 

0, głosów wstrzymujących się – 2, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę  

Nr XXIX/220/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 

2022-2035 łącznie z przyjętymi autopoprawkami. 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2022 rok odczytała Beata 

Ozan – Skarbnik Gminy. Odczytała również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Kielcach o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bliżyn na 2022 rok (Uchwała Nr 142/2021 

z dnia 8 grudnia 2021r.). Opinia ta jest pozytywna i stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady w dniach od 13 do 17 

grudnia 2021r. odbyły posiedzenia i wydały na piśmie opinie o projekcie uchwały budżetowej 

na 2022 rok. Poprosił Przewodniczących Komisji o ich przedstawienie. 

Opinie Komisji kolejno przedstawili: 

1) Dorota Cukrowska - Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych z dnia  

15 grudnia 2021 roku - Komisja dokonała analizy projektu budżetu Gminy Bliżyn na 2022 rok 

przy udziale Skarbnika Gminy. Komisja zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bliżyn na 2022 rok. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Bliżyn na 2022 rok (4 głosy za). 

2) Krzysztof Jurek – Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

z dnia 13 grudnia 2021r. -  Komisja dokonała analizy projektu budżetu Gminy Bliżyn na 2022 

rok przy udziale Skarbnika Gminy. Komisja zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bliżyn na 2022 rok. 

Z przedstawionego projektu budżetu wynika, iż nastąpił znaczny wzrost kosztów 

funkcjonowania całej Gminy. Wpływ na to ma zmieniające się prawo podatkowe, rosnące płace 
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minimalne, sytuacja epidemiologiczna co przekłada się na wzrost cen świadczonych usług na 

rzecz Gminy. Pozytywnym aspektem przedłożonego budżetu są wykazane inwestycje 

polegające na budowie kanalizacji i jej projektowaniu w kierunku innych miejscowości.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Bliżyn na 2022 rok (4 głosy za,  

1 wstrzymujący się). 

3) Szymon Mastalerz – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 16 grudnia 2021r. - Komisja 

dokonała analizy projektu budżetu Gminy Bliżyn na 2022 rok przy udziale Skarbnika Gminy. 

Komisja zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  

o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bliżyn na 2022 rok. Odnosząc się do projektu budżetu 

gminy na 2022 rok Komisja dostrzega wzrost wydatków w związku z pogłębiającą się inflacją 

co może przełożyć się na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację 

bieżących zobowiązań. W związku ze zmniejszoną subwencją oświatową zaistniała 

konieczność ograniczenia poszczególnych wydatków bieżących, które zostaną uzupełnione po 

otrzymaniu ostatecznych wielkości kwot subwencji w trakcie roku budżetowego. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Bliżyn na 2022 rok (2 głosy za,  

3 wstrzymujące się). 

4) Genowefa Supernat – Komisji Rewizyjnej z dnia 14 grudnia 2021r. - Komisja dokonała 

analizy projektu budżetu Gminy Bliżyn na 2022 rok przy udziale Skarbnika Gminy. Komisja 

zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie 

uchwały budżetowej Gminy Bliżyn na 2022 rok. Zadłużenie gminy na 31.12.2021r. wyniesie 

14.924.000zł co stanowi 37,83% w stosunku do planowanych dochodów ogółem. Zgodnie  

z zaplanowanym budżetem na 2021 rok zadłużenie stanowiło 42,73%. Porównując zadłużenie 

na początek i koniec roku 2021 zauważa się jego spadek o 4,9%, na co wpływ ma wcześniejszy 

wykup obligacji w kwocie 400.000zł. Gmina w 2022 roku nie planuje zaciągnięcia nowych 

kredytów, w związku z czym zadłużenie ulega zmniejszeniu. Budżet na 2022 rok jest budżetem 

deficytowym, który zostanie pokryty z dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji 

z Ministerstwa Finansów, które wpłynęły w grudniu 2021 roku. W budżecie większość 

inwestycji dotyczy kanalizacji w związku z otrzymaniem dodatkowych środków dla gmin, 

których odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej jest mniejszy od 60%.  

W budżecie na 2022 rok ujęto zadanie dotyczące budowy wodociągu i kanalizacji Bliżyn-

Ubyszów finansowane w 95% z Polskiego Ładu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

budżetu gminy Bliżyn na 2022 rok (4 głosy za). 

5) Monika Gruszczyńska – Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego  

i Gospodarki Gminy z dnia 17 grudnia 2021r. - Komisja dokonała analizy projektu budżetu 

Gminy Bliżyn na 2022 rok przy udziale Skarbnika Gminy. Komisja zapoznała się z pozytywną 

opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały budżetowej Gminy 

Bliżyn na 2022 rok. Komisja zauważa, że w budżecie gminy na 2022 rok ujęto jedynie 

niezbędne do funkcjonowania urzędu i jednostek organizacyjnych wydatki, które są wyższe 

w stosunku do roku 2021. W wyniku ograniczenia wydatków bieżących zrezygnowano  

z organizacji imprez kulturalnych oraz sportowych. W związku z przeprowadzoną mediacją  

w trakcie roku budżetowego konieczne będzie zabezpieczenie dodatkowych środków 

finansowych na wypłatę odszkodowania dla wykonawcy termomodernizacji i remontów  

w placówkach oświatowych. Niemniej jednak w budżecie zaplanowano środki finansowe na 

najbardziej oczekiwane przez mieszkańców inwestycje związane z kanalizacją. W planowanym 

budżecie nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań natomiast zabezpiecza się środki 

na wykup obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z harmonogramem. 

Przewidywana kwota długu na koniec roku 2022 będzie wynosić 13.496tys.zł uwzględniając 

wcześniejszy wykup obligacji w roku 2021. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 

gminy Bliżyn na 2022 rok (3 głosy za, 1 wstrzymujący się). 
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Głos w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok zabrał Mariusz Walachnia – Wójt 

Gminy. Stwierdził, że budżet na 2022 rok jest rzeczywiście trudnym budżetem, wymagającym 

dużego nakładu i starań by móc go zrealizować. Otrzymano środki na budowę kanalizacji 

Bliżyn-Ubyszów a także dodatkowe środki na kanalizację 2 mln 200 tys.zł, dzięki którym 

wprowadzono projekty kanalizacyjne w trzech kierunkach. Mimo spadku dochodów z tytułu 

wpływów z udziału w PIT oraz wzrostu wydatków bieżących związanych ze zwiększeniem 

kosztów utrzymania na budżet 2022 roku należy spojrzeć optymistycznie. Wójt ma nadzieję, 

że w dalszych naborach uda się również pozyskać środki na budowę kanalizacji w Gilowie i 

Gostkowie. Podkreślił, że bez środków otrzymanych z Polskiego Ładu wielomilionowe 

inwestycje nie byłyby możliwe do zrealizowania. W związku ze znacznym wzrostem kosztów 

usług podjęto decyzję o zakupie sprzętu by móc pewne usługi wykonywać we własnym 

zakresie. Podniesienie podatków nie powinno znacznie obciążyć mieszkańców ponieważ 

podatki są i tak niższe niż w sąsiednich gminach. W gminie obowiązuje najniższa w 

województwie stawka ceny wody i za ścieki. Także symbolicznie bo o 1 zł obniżono stawkę za 

odbiór odpadów. Dlatego komfort życia mieszkańców nie powinien się pogorszyć przez finanse 

z tytułu obciążeń gminy. W trakcie roku powinna pojawić się nadwyżka budżetowa oraz 

uzupełnienie subwencji o około 600tys.zł i z tych środków będą wyrównywane braki. 

Przedstawiony radzie budżet daje możliwość rozwoju gminy w związku z czym Wójt zwrócił 

się do Rady o jego przyjęcie. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2022 rok głosowało 

11 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 2, w związku z czym Rada 

Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/221/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn 

na 2022 rok. 

Ad. 10 
Informacje, komunikaty i oświadczenia: 

Monika Gruszczyńska podziękowała Wójtowi, Przewodniczącemu Rady, koleżankom  

i kolegom Radnym, sołtysowi za wsparcie i udział w pogrzebie jej taty. 

Sławomir Młodawski podziękował mieszkańcom za rozsądne podchodzenie do tematu 

pandemii i stosowania się do obostrzeń. Podziękował również mieszkańcom, szczególnie z jego 

okręgu wyborczego za sumienne odprowadzanie opłat: podatku od nieruchomości, opłat za 

wodę, ścieki i wywóz odpadów. Podziękowania również skierował do tych mieszkańców, 

którzy przekazują radnemu swoje uwagi i spostrzeżenia, które dalej w formie interpelacji są 

przekazywane do władzy wykonawczej gminy. Szczególne podziękowania należą się Panu 

Tadeuszowi Kaźmierczakowi za koszenie i utrzymanie ciągu pieszego w okresie wiosenno-

letnim od ul. Rudowskiego do ul. Kościuszki. Za pozyskanie 12 mln zł z Polskiego Ładu przez 

gminę podziękowania należą się Wójtowi i Sekretarzowi Gminy. Wyraził podziękowania dla 

Anny Leżańskiej, Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Krajowych za pozytywne reakcje 

na jego interpelacje i Dyrekcji Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej za 

modernizację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych na drodze krajowej i na drodze 

powiatowej Bliżyn-Majdów. Modernizacja przystanków kolejowych na Brzasku, Gilowie, 

Sołtykowie i stacji Bliżyn to widoczna poprawa estetyki tych obiektów i dojścia podróżnych 

do pociągu zaś przywrócenie ruchu pasażerskiego na linii nr 25 od Tomaszowa do Skarżyska-

Kamiennej to zasługa Prezydenta RP, Ministerstwa Infrastruktury, Spółki PKP PLK, Urzędów 

Marszałkowskich Województwa Łódzkiego i Świętokrzyskiego oraz władz lokalnych 

poszczególnych gmin, za co również należą im się podziękowania. Na zakończenie swojej 

wypowiedzi złożył wszystkim życzenia świąteczne. 

Jacek Krzepkowski odniósł się do pojawiających się mylnych i wprowadzających 

mieszkańców w błąd opinii o wykonanym chodniku Płaczków-Pięty przy drodze krajowej. 
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Wynika z nich, że chodnik wybudowano w lesie, poza rowem, w krzakach, że nie powinien 

tam powstać. Przewodniczący wyjaśnił, że sam zabiegał o ten chodnik przy współpracy innych 

osób i jego wykonanie poprawiło bezpieczeństwo pieszych a w żaden sposób nie obciążyło 

budżetu gminy Bliżyn ponieważ zostało wykonane z zupełnie innych środków. Ponadto 

nawiązał do konsultacji statutów sołectw i wypowiedzi Anety Smulczyńskiej przyznając jej 

rację, że za zarządzanie kryzysowe odpowiada Wójt jako gospodarz terenu a nie sołtys i rada 

sołecka, na których nie można zrzucić tej odpowiedzialności. Przewodniczący zwrócił się 

również do radnych o wyznaczenie dyżurów w przyszłym roku.  

Odnosząc się do komentarzy dotyczących wybudowanego chodnika Płaczków-Pięty 

Genowefa Supernat stwierdziła, że nie wie skąd biorą się takie opinie, o których mówił 

Przewodniczący bo mieszkańcy Pięt i Sołtykowa są bardzo zadowoleni z wykonanego 

chodnika. 

Kończąc obrady sesji Przewodniczący Rady złożył wszystkim najlepsze życzenia świąteczne. 

Ad. 11 
Obrady sesji trwały od godz.1110 do godz.1445. 

Dwudziestą dziewiątą sesję Rady Gminy Bliżyn w obecnej kadencji zamknął Jacek 

Krzepkowski – Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za udział. 

 

 

Protokolant 

 

 

Michał Jędrys 


