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P r o t o k ó ł   Nr XXXVI/2022 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2022r.  

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) Anna Jaros-Urbaniak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

     w Bliżynie 

6) Grzegorz Jędrzejczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bliżynie 

7) Ewa Kabała – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Bliżynie 

8) Sylwester Koziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie 

9) Mirosław Owczarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrowążku 

10) Anna Podolska – nowa Dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrowążku 

11) Grzegorz Patura – obsługa informatyczna 

12) Anna Kowalik – obsługa Rady 

13) Jacenty Kita – Redaktor Naczelny Samorządowego Informatora Gminy Bliżyn 

14) Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności 

15) Radni zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Zatwierdzony porządek obrad sesji: 

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

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV 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 na temat działalności, gospodarki finansowej oraz sytuacji ekonomiczno-

finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie im. Lecha 

Jędrzejkiewicza w roku 2021 – podjęcie uchwał w sprawie: 

      - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 Samodzielnego Publicznego 

   Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza  w Bliżynie, 

      - oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

   Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie. 

7. Informacja o realizacji podatków i opłat za 2021 rok. 

8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Bliżyn za 2021 rok. 

      a) przedstawienie raportu przez Wójta, 

      b) debata nad raportem, 

      c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn wotum zaufania. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bliżyn 

za 2021 rok i podjęcie uchwał: 

      a) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2021 rok, 

          informacja o stanie mienia komunalnego, 

      b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania 

          budżetu Gminy Bliżyn za 2021 rok, 

      c) opinia Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy  

          o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2021 rok, 

      d) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2021 rok, 
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      e) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bliżyn, 

      f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej, 

      g)  dyskusja, 

      h)  podjęcie uchwał:  

           - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

               z wykonania budżetu za 2021 rok, 

           - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn absolutorium z tytułu wykonania 

               budżetu za 2021 rok. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

      a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bliżyn na lata  

           2022-2035, 

      b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2022 rok, 

      c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bliżyn na rok szkolny 2022/2023, 

      d) zmieniająca Uchwałę Nr XXX/227/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018r.  

          w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, 

      e) zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017r. 

          w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

          komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, 

          określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

11. Zatwierdzenie protokołu Nr 26/2022 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej  

       w dniu 2 czerwca 2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie w zakresie wydatków 

       poniesionych z budżetu gminy na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie za 

       2021 rok. 

12. Informacje, komunikaty i oświadczenia. 

13. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przebieg obrad sesji: 
Ad. 1 

Trzydziestą szóstą w kadencji sesję Rady Gminy Bliżyn otworzył i poprowadził Jacek 

Krzepkowski - Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn.  

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. 

Po przywitaniu wszystkich obecnych Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że  

w obradach sesji uczestniczy 14 radnych na ustawowy skład Rady 15 radnych, w związku  

z czym uchwały podejmowane na sesji są prawomocne.  

Następnie odczytał projekt porządku obrad sesji, do którego Wójt wniósł o wprowadzenie 

dwóch projektów uchwał:  

1) zmieniająca Uchwałę Nr XXX/227/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018r.  

     w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, 

2) zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017r. 

     w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

     komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, 

     określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekty tych uchwał rozpatrzyć w punkcie 10 litera 

d) i e). 

Do porządku obrad sesji nie zgłoszono innych uwag ani wniosków. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad 

projektów uchwał zgłoszonych przez Wójta: 
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1) Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały zmieniającej Uchwałę  

Nr XXX/227/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018r. w sprawie inkasa podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego, w punkcie 10 litera d), głosowało 14 radnych, głosów 

przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 0, w związku z czym wniosek został przyjęty 

przez Radę. 

2) Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały zmieniającej Uchwałę  

Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów  

i wysokości wynagrodzenia za inkaso, w punkcie 10 litera e), 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 przyjętymi wnioskami. 

Za przyjęciem porządku obrad XXXVI sesji Rady Gminy łącznie z przyjętymi wnioskami 

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

z czym porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy łącznie z przyjętymi wnioskami został 

przyjęty przez Radę. 

Ad. 2 

W związku z nie zgłoszeniem uwag do protokołu z obrad XXXV sesji Rady Przewodniczący 

Rady wniósł o jego przyjęcie. 

Za przyjęciem protokołu z obrad XXXV sesji Rady, która odbyła się w dniu 13 maja 2022r. 

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

z czym protokół z XXXV 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 informację o realizacji uchwał podjętych na 

ostatniej sesji (informacje w załączeniu). 

Ad. 4 

W tym punkcie porządku sesja miała charakter uroczysty bowiem pożegnano Panią Ewę Kabałę 

– Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Bliżynie i Pana Mirosława Owczarka – Dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Odrowążku odchodzących na emerytury. Podziękowania  

w imieniu władz samorządowych złożyli: Mariusz Walachnia – Wójt Gminy, Jacek 

Krzepkowski – Przewodniczący Rady oraz Radosław Bułka – Wiceprzewodniczący Rady.  

Pani Ewa Kabała podziękowała wszystkim z którymi pracowała i współpracowała podczas  

35 lat swojej  pracy w szkole w tym 24 jako Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Bliżynie. 

Pan Mirosław Owczarek jako Dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrowążku pracował 20 lat na 

tym stanowisku i również przekazał wiele podziękowań życząc przy tym swojej następczyni 

Annie Podolskiej samych sukcesów. 

W związku z rozstrzygniętymi konkursami na dyrektorów szkół Wójt wręczył akty powołania: 

Annie Podolskiej nowej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrowążku oraz ponownie 

wybranym: Grzegorzowi Jędrzejczykowi – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Bliżynie  

i Panu Sylwestrowi Kozińskiemu – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mroczkowie. 

Także podziękowania skierowano do Pana Adama Misiowca, który zrezygnował z pełnienia 

funkcji sołtysa Górek a pełnił ją przez wiele lat. Do podziękowań dołączył się również Radny 

Szymon Mastalerz. W wyniku wyborów sołtysem w Górkach została wybrana Pani Barbara 

Kornatowska, która z przyczyn zawodowych nie mogła uczestniczyć w sesji. Wybory sołtysa 

odbyły się również w Płaczkowie w wyniku których na tą funkcję została wybrana Elżbieta 

Przybyłowicz. Nowej Pani Sołtys również złożono gratulacje. 
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Ad. 5 
Interpelacje i zapytania złożyli: 

Krzysztof Jurek – interpelacja: 

Proszę o naprawę stopni oraz zainstalowanie dodatkowej poręczy w budynku należącym do 

mienia gminnego przy ul.Kościuszki 88A. Z wejścia tego korzysta wiele starszych osób,  

a mieści się tam placówka banku i punkt przyjęć interesantów Policji oraz kasa GOPS. Ponadto 

nieestetycznie wygląda już zniszczona barierka, którą również uważam za zasadne wymienić. 

Ponadto radny podziękował Wójtowi Gminy za wykonanie progu zwalniającego i wyraził 

zadowolenie z faktu, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wreszcie pozytywnie 

zaopiniowała wymianę barier na przepuście wodnym w Bliżynie. 

Sławomir Młodawski – interpelacje: 

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

więzi radnego z mieszkańcami Gminy, w imieniu mieszkańców ul. Szydłowieckiej, proszę 

Pana Wójta o przekazanie do Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej prośby  

o udrożnienie wpływu wody z korytka do przepustu przy drodze powiatowej Bliżyn-Majdów 

(skrzyżowanie z ulicą Zgodną). Obecnie jest zamulony przez piasek i porośnięty trawą. Woda 

z korytka wpływa na ulicę i posesję nr 12. 

2) Zwracam się z prośbą do Pana Wójta o ustawienie znaku ostrzegawczego w postaci słupków 

U1a na ulicy Zgodnej w kierunku lasu. Jest tam głęboki rów a droga zakręca, szczególnie  

w porze nocnej staje się niebezpiecznie i jadąc pojazdem drogowym można trafić do rowu. 

Mieszkańcy za moim pośrednictwem proszą o stosowne działanie Urzędu Gminy. 

3) Zwracam się z prośbą do Pana Wójta o udrożnienie rowu i rury przy ulicy Zgodnej nr 6 do 

przepustu znajdującego się pod ulicą. Wizja lokalna pracownika Urzędu i wykonawcy sprawiła, 

iż rura jest zamulona, natomiast jest spadek w kierunku przepustu i wystarczy ją i przepust 

oczyścić, np. wodą pod ciśnieniem jednostki OSP. 

4) 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 osób szukających tej ulicy. 

Monika Gruszczyńska – interpelacja: 

Zwracam się z prośbą o rozważenie konieczności wykonania nowych witaczy gminnych. 

Obecne są w bardzo złym stanie technicznym i zagrażają bezpieczeństwu. Ponadto, witacze 

wpływają na estetykę otoczenia i postrzegania gminy przez osoby odwiedzające lub 

przejeżdżające przez nią. 

Aneta Smulczyńska – interpelacje: 

1) Zgodnie z art.24 ust.3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2022 r. poz.559 z późn.zm.) oraz działając w imieniu mieszkańców sołectwa Kopcie kieruję 

do Pana Wójta interpelację w sprawie skoszenia poboczy przy drodze gminnej na terenie 

sołectwa Kopcie. Uprzejmie proszę o wykonanie ww. prac w jak najkrótszym terminie, 

ponieważ wysokie trawy rosnące na poboczach, zagrażają bezpieczeństwu pieszych  

i pozostałych użytkowników drogi. 

2) Zgodnie z art.24 ust.3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2022 r. poz.559 z późn.zm.) oraz działając w imieniu mieszkańców sołectwa Kopcie kieruję 

do Pana Wójta interpelację w sprawie wykonania rowu (ok. 15m) i udrożnienia rowu (ok. 20m) 

przy drodze gminnej, prowadzącej przez miejscowość: Kopcie, tj. na odcinku od posesji nr 4 

do posesji nr 3. Niedrożny rów, skutkuje systematycznym zalewaniem posesji nr 4. Mając na 

uwadze powyższe, uprzejmie proszę o sprawne podjęcie niezbędnych działań. 

Małgorzata Zep 

Zapytanie: 

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy Bliżyn, dotyczącymi uruchomienia 

nowych linii busów oraz wprowadzenia dodatkowych kursów busów dzięki dopłatom z Urzędu 



5 

 

Wojewódzkiego proszę o informację czy wprowadzone kursy będą realizowane także  

w godzinach wieczornych i nocnych, a także informację czy z tytułu dopłat mieszkańcy mogą 

liczyć na obniżenie bardzo wysokich cen biletów, w szczególności dotyczy to osób starszych 

zamieszkujących na terenie Gminy Bliżyn. 

Interpelacje: 

1) W związku z wydłużającym się postępowaniem administracyjnym dotyczącym przejęcia 

gruntów, będącymi drogami w sołectwie Bugaj, w celu projektowania i wybudowania nowej 

drogi dojazdowej do posesji mieszkańców znajdujących się przy drodze „Bugaj pod lasem”, 

proszę o dalsze, szybkie działanie w/w sprawie. Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie 

Gminy Bliżyn na wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku około 300m, który nie nadaje się 

już do remontów cząstkowych. 

2) W związku z wydaniem przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nowej koncesji 

zwiększającej wydobycie ze złoża „Wołów” na wniosek inwestora, a także w związku  

z otrzymaną koncepcją przebudowy drogi powiatowej nr 0444T prowadzącej do miejscowości 

Wołów, która ma być także drogą dojazdową do wyrobiska, proszę o podanie do publicznej 

wiadomości w/w informacji, a także dalsze działanie i wsparcie w tej sprawie dla dobra 

mieszkańców sołectwa Wołów oraz ościennych miejscowości. 

3) Proszę o zamieszczenie w informatorze gminnym oraz na stronie Gminy Bliżyn, informacji 

w języku polskim i ukraińskim, gdzie mają się zgłosić uchodźcy jeżeli zostaną bez 

zakwaterowania. Jaki organ jest właściwy żeby udzielić im pomocy. 

4) Proszę o niezwłoczne wykonanie remontów cząstkowych na drogach gminnych  

i powiatowych znajdujących się na terenie sołectw: Bugaj, Brzeście, Wołów, a także wykonanie 

koszenia poboczy i usunięcie gałęzi krzewów ograniczających widoczność przy w/w drogach. 

Krzysztof Jurek poparł interpelację Radnej Moniki Gruszczyńskiej w sprawie wykonania 

nowych witaczy gminnych. Radny kilka lat temu składał interpelację w tej sprawie, wtedy 

szacowano koszt jednej sztuki na 50 tysięcy zł i uważa, że jest to zasadne dla promocji naszej 

gminy. 

Jacek Krzepkowski – interpelacja: 

W dniu 08.12.2021r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej 

decyzją Nr NB.5162.8.2021 nakazał właścicielowi budynku rozbiórkę budynku mieszkalnego, 

murowanego z częścią handlową, nieużytkowanego, zniszczonego usytuowanego na działce  

w miejscowości Płaczków oraz uporządkowanie terenu. Termin rozpoczęcia rozbiórki 

wyznaczył na 1 luty 2022r. Termin zakończenia rozbiórki wyznaczył na 30 czerwca 2022r. Na 

dzień składania mojej interpelacji właściciel wskazanej nieruchomości nie podjął żadnych 

czynności wskazanych w przedmiotowej decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej. Mając na uwadze, że budynek zagraża 

bezpieczeństwu dla zdrowia i życia mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego (budynek 

znajduje się przy drodze krajowej Nr 42) wnoszę o podjęcie  stosownych działań mających na 

celu wyegzekwowanie od właściciela zapisów zawartych w decyzji Nr 5162.8.2021. 

Ponadto Przewodniczący Rady prosił o koszenie poboczy i sprawdzenie urządzeń 

zamontowanych na placach zabaw. 

Odnosząc się do powyższych interpelacji i zapytań Wójt poinformował, że na bieżąco postara 

się udzielić odpowiedzi na nie w zakresie w jakim ma wiedzę w tym momencie natomiast radni 

otrzymają oczywiście odpowiedzi na piśmie. W sprawie zamontowania poręczy Wójt dokona 

rozeznania tematu, który możliwy jest do wykonania w miarę szybko. Interpelacja radnego 

Sławomira Młodawskiego dotycząca udrożnienia przepływu wody przy drodze powiatowej 

zostanie przekazana do Powiatu. Pozostałe interpelacje radnego dotyczące zamontowania 

słupków ostrzegawczych, udrożnienia rowu przy ul. Zgodnej i wykonanie tablicy 

informacyjnej z nazwą ul. Przechodnia są również możliwe do wykonania. Temat witaczy 

gminnych przewija się od kilku lat. Zadanie to zostało najczęściej skreślone na etapie tworzenia 
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projektu budżetu z powodu braku środków ale być może uda się je zrealizować w ramach 

programów pozyskując środki zewnętrzne. Opóźnienie w koszeniu poboczy wynika z realizacji 

zadania we własnym zakresie, które wiązało się najpierw z zakupem ciągnika, następnie  

z zakupem modułu koszącego, wystąpiły również pewne usterki ale do końca czerwca koszenie 

poboczy przy drogach gminnych powinno zostać zakończone. Także większe place zabaw  

i boiska będą również koszone przez gminę. Po zatrudnieniu pracownika, rozwiązaniu 

problemów sprzętowych takie prace jako koszenie, udrożnienie rowów czy sprzątanie 

przystanków będą wykonywane na bieżąco. W sprawie uruchomienia kursów busów zostały 

podpisane umowy z 3 przewoźnikami w zakresie dopłat do kursów nierentownych. 

Uruchomione zostały 4 kursy w stronę Sołtykowa, 3 do Kopci i 2 do Rędocina. Częstotliwość 

tych kursów jest nieco mniejsza w soboty i w niedziele. Jeżeli chodzi o ceny biletów to gmina 

nie ma możliwości ingerencji ze względu na obowiązujący w tym zakresie wolny rynek. 

Postępowanie dotyczące komunalizacji mienia prowadzi Starosta Skarżyski. Decyzje Starosty 

dotyczące działek drogowych w Brześciu i w Bugaju zostały uchylone i sprawa trafiła do 

ponownego rozpatrzenia. Bez skomunalizowania działek drogi te nie mają szans na remont.  

W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji Starosty będzie możliwe zlecenie opracowania 

dokumentacji na wykonanie drogi w Bugaju i wystąpienie o dofinansowanie ponieważ jest to 

dość długi odcinek i bez środków zewnętrznych nie możliwy do wykonania. Biorąc pod uwagę 

przebudowę drogi w Wołowie to gmina będzie ten wniosek opiniować ponieważ jest to temat 

związany z koncesją na wydobycie piasków i postara się, aby to było jak najkorzystniejsze dla 

mieszkańców. Jeżeli chodzi o uchodźców to poruszony przypadek nie nadaje się do dyskusji 

publicznej a gmina i GOPS ma pełną wiedzę na temat ich zakwaterowania. W sprawie 

wykonania decyzji rozbiórki domu urząd wyśle ponaglenie pisemne w tej sprawie do nadzoru 

budowlanego ponieważ gmina nie ma narzędzi do wykonania tej decyzji, uprawnienia w tym 

zakresie posiada nadzór budowlany. 

Odnosząc się do udzielonej odpowiedzi na interpelacje Małgorzata Zep prosiła, aby w sprawie 

uchodźców ukazała się informacja w Informatorze gdzie mają się zgłosić w nagłych sytuacjach, 

żeby były podane numery telefonów by zapobiec zbędnemu zamieszaniu. Odnośnie drogi  

w Bugaju radna prosiła o remont cząstkowy tej drogi na odcinkach najbardziej zniszczonych 

ponieważ zarówno projektowanie drogi jak i oczekiwanie na decyzję Starosty może rozciągnąć 

się w czasie. 

W powyższych sprawach głos zabrał Michał Jędrys – Sekretarz Gminy, który wyjaśnił, że 

wspólnie z Wójtem podejmują działania by Starosta wydał pozytywne decyzje w zakresie 

komunalizacji działek. Dzięki tym staraniom sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia i nie 

dotyczy tylko drogi pod lasem w Bugaju ale szeregu innych dróg w tym sołectwie. Nakładka 

na odcinku drogi, o który prosi radna została wyceniona przez wykonawcę remontów 

cząstkowych dróg w gminie na kwotę 90tys.zł a w funduszu sołeckim jest tylko  

16 tys. zł na ten cel, więc to trochę za mało by móc wykonać nakładkę. Droga ta będzie 

oczywiście naprawiana w miarę posiadanych środków by zachować jej przejezdność. Jeżeli 

chodzi o kwestię uchodźców to każdy uchodźca, który trafił do gminy musiał mieć nadany 

numer PESEL i został zaopatrzony we wszystkie informacje, broszury w języku ukraińskim, 

polskim i rosyjskim. Takie materiały gmina otrzymywała od Wojewody i je przekazywała 

uchodźcom. Przytoczona przez Radną sytuacja ociera się trochę o patologię dlatego nie należy 

czynić z tego afery. Odpowiednimi informacjami dysponuje GOPS, na terenie gminy są 

wyznaczone miejsca do awaryjnego przyjęcia uchodźców. Wojewoda dysponuje również 

szerokim zakresem adresów i miejsc w których uchodźców można zakwaterować. Także OSP 

Bliżyn i Sorbin dysponują samochodami, które ewentualnie gdyby zaistniała taka potrzeba, 

mogą przewieźć uchodźców na miejsce. 

Małgorzata Zep dodała, że interweniowała telefonicznie u dzielnicowego, Pani Kierownik 

GOPS, Pana Wójta w sprawie uchodźców, było tam troje dzieci, w tym jeden chłopiec 
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niepełnosprawny i nie do niej należy ocena sytuacji pod kątem wspomnianej patologii. Prosiła 

natomiast aby informacja ukazała się w języku polskim i ukraińskim by w przyszłości zapobiec 

niepotrzebnym incydentom. 

Ad. 6 

Informację na temat działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. 

Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie w roku 2021 przedstawiła Anna Jaros-Urbaniak – 

Dyrektor SP ZOZ w Bliżynie (informacja w załączeniu). Działalność SP ZOZ opiera się na 

kontrakcie zawartym ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Kontrakty zostały zawarte na podstawową opiekę zdrowotną, specjalistykę z zakresu 

ginekologii i położnictwa oraz stomatologię. W poradni ogólnej przyjęto prawie 25 tysięcy 

pacjentów, w poradni dla dzieci ponad 700 pacjentów, w poradni stomatologicznej ponad 2.700 

pacjentów i w poradni ginekologicznej udzielono ponad 2.400 porad. W gabinecie szczepień 

zbadano i zaszczepiono przeciwko covidowi 4270 osób. W minionym roku zakupiono 

komputery, serwer z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne do korespondencji 

elektronicznej ponieważ ośrodek szykuje się już do całkowitego udostępnienia informacji  

o stanie zdrowia pacjentów.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady nie wniosły uwag do informacji oraz 

projektów uchwał w zakresie działalności merytorycznej jak i finansowej. 

Dyskusja – brak chętnych. 

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.  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie 

odczytała Beata Ozan - Skarbnik Gminy. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

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

się – 0, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVI/254/2022 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie. 
Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie odczytała 

Beata Ozan - Skarbnik Gminy. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

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

się – 0, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVI/255/2022 w sprawie 

oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie. 

Ad. 7 

Informację o realizacji podatków i opłat za 2021 rok przedstawił Mariusz Walachnia – Wójt 

Gminy (informacja w załączeniu). W informacji, którą otrzymali radni szczegółowo opisano 

we wszystkich rodzajach podatków i opłat ich naliczenia, ściągalność czy zaległości. Stawki 

podatkowe na rok 2021 nie zostały podniesione. Należy podkreślić, że ściągalność podatków 

utrzymywała się na poziomie zadawalającym. Największym problemem i obciążeniem dla 

mieszkańców były opłaty za odpady komunalne. Stawka 20zł mimo że została obniżona jest 

dużym wyzdatkiem dla gospodarstw domowych dlatego wpływa więcej wniosków  
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o umorzenie. W takich sytuacjach nie umarza się całości kwot tylko stosuje się częściowe 

umorzenia. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady nie wniosły uwag do przedłożonej 

informacji. 

Dyskusja  
Sławomir Młodawski podziękował mieszkańcom za wpłaty podatku, którzy pomimo trudnej 

sytuacji finansowej i pandemicznej regulowali podatki na bieżąco przez co wzbogacali dochody 

budżetu gminy. Podziękował również Wójtowi za pomaganie podatnikom w trudnych 

sytuacjach poprzez dokonywanie umorzeń.. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem informacji. 

Za przyjęciem informacji o realizacji podatków i opłat za 2021 rok głosowało 14 radnych, 

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

przyjęta przez Radę. 

Ad. 8 

Raport o stanie gminy Bliżyn za 2021 rok przedstawił Mariusz Walachnia – Wójt Gminy 

Bliżyn (raport w załączeniu). Raport ten jest przygotowywany po raz trzeci, jest dokumentem 

obrazującym stan gminy w wielu dziedzinach życia. Wójt szczegółowo omówił działalność 

gminy w poszczególnych obszarach zaprezentowanych w raporcie. Podkreślił, że w roku 2021 

gdyby nie zgony związane z pandemią, gmina zanotowałaby po raz pierwszy od wielu lat 

dodatni bilans zmian liczby mieszkańców. W gminie zameldowało się ponad 70 nowych osób 

a związane to jest głównie z budową nowych domów. Jest duże zainteresowanie zakupem 

działek na terenie naszej gminy. Poziom bezrobocia w gminie spada ale jest on i tak wysoki na 

tle krajowym. Dochody gminy w roku 2021 sięgały prawie 40 mln zł. W gminie stosowana jest 

od lat polityka niskich podatków, jednakże należy zwrócić uwagę na to, że gmina dwukrotnie 

traci dochody z tego powodu: raz, że nie uzyskuje ich z tytułu zmniejszenia górnych stawek 

ustalonych przez Ministerstwo Finansów a dwa, że subwencja o tą kwotę pozostaje 

pomniejszona. W podatku od osób prawnych nastąpił znaczny wzrost dochodów z racji 

przekształcenia jednego podmiotu w spółkę. Największe pozycje w wydatkach budżetowych 

to pomoc społeczna i oświata. Subwencja oświatowa z budżetu państwa pokrywa tylko w 50% 

koszty funkcjonowania oświaty, pozostałą kwotę dokłada gmina. Największą inwestycją 

realizowaną w roku 2021 była kanalizacja Bliżyn, Wojtyniów, Brzeście, teren nad zalewem za 

kwotę ponad 2 mln zł. Dużą popularnością nadal cieszy się fundusz sołecki, jednakże 

niepokojącym zjawiskiem jest spadek dofinansowania z budżetu państwa. Odnosząc się do 

zadłużenia gminy to ono systematycznie spada, wynosi 37,37%, gmina spłaca szybciej 

zaciągane kredyty ale z uwagi na inflację  i wzrost stóp procentowych w tym roku znacznie 

wzrosną koszty obsługi długu. Gmina za 2021 rok osiągnęła rekordową nadwyżkę budżetową 

w wysokości ponad 4 mln zł. Także w gospodarce komunalnej, biorąc pod uwagę dochody  

z tytułu opłat za odbiór odpadów rok 2021 zamknął się delikatną nadwyżką, ale żeby to nie 

okazało się złudne bo umowa obowiązuje tylko do końca roku i w związku z tym musi być 

przeprowadzony kolejny przetarg. Wójt podziękował Sekretarzowi, Skarbnikowi za 

opracowanie raportu, który jest bardzo pomocny w ocenie sytuacji naszej gminy a także 

podziękował za rok ubiegły radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu , bo jest to wspólna praca 

na rzecz gminy. 

Debata w sprawie przedstawionego raportu o stanie gminy. 

Jacek Krzepkowski stwierdził, że mimo pandemii gmina funkcjonowała na dobrym poziomie, 

udało się pozyskać pieniądze na duże inwestycje, chodzi o kanalizację, której oczekują 

mieszkańcy gminy. 

Aneta Smulczyńska nawiązując do raportu spodziewała się troszeczkę aktywniejszej dyskusji 

ale skoro jej nie ma to ją rozpoczęła. Raport dosyć szczegółowo przedstawia sytuację naszej 

gminy. Z raportu wynika, że budżet ubiegłoroczny zamknął się nadwyżką w kwocie ponad  
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4 milionów zł ale dodała, że nasza gmina boryka się z wieloma problemami. Wójt wspomniał 

o sytuacji demograficznej, o starzejącym się społeczeństwie, wspomniał również o zadłużeniu, 

które sięga około 15 milionów złotych, i z tym zadłużeniem Pan Wójt, radni obecni i następni 

będą się borykać do roku 2035, bo na dzień dzisiejszy takie są prognozy spłaty tego zadłużenia. 

Nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Rady o pozyskiwanych środkach w ramach 

programu Polski Ład, radna wyraża zadowolenie z faktu, że gmina aplikuje o te środki, że te 

środki są przyznawane na rozwój infrastruktury głównie kanalizacyjnej naszej gminy. Jest ona 

potrzebna we wszystkich miejscowościach naszej gminy ale jednocześnie jako radna, która 

reprezentuje sołectwa: Odrowążek i Kopcie, po raz kolejny chciałaby przypomnieć o tym, że 

te tereny również wymagają dofinansowania, wymagają realizowania nowych inwestycji. 

Radna zdaje sobie sprawę z tego, że kanalizacja musi iść szeregowo i po kolei ale ma taką 

nadzieję, że być może w kolejnej kadencji uda się zrealizować takie zadania w tych 

miejscowościach dlatego prosiła Wójta, Radnych by nie zapominali o tych obszarach. Ale 

zanim taki rozwój nastąpi Radna zwróciła uwagę na takie drobne działania, które można 

podejmować bez kolosalnych pieniędzy, bez  milionów tak jak w przypadku drogich inwestycji. 

Nawiązała przy tym do  zgłaszanej na ostatniej sesji interpelacji w sprawie wykonania znaków 

z numerami ulic w sołectwie Kopcie. Według dokonanego rozeznania jedna taka tablica 

kosztuje około 300zł więc w skali sołectwa byłyby to wydatki rzędu 1.500zł. Jednak odpowiedź 

na interpelację jest dla radnej niezadawalająca, bo ze względu na brak środków należy czekać 

rok czasu  na zrealizowanie takich drobnych przedsięwzięć. Również rok temu radna składała 

interpelację w sprawie udrożnienia rowów i do tej pory nic w tym temacie nie zostało zrobione. 
Takich przykładów radna mogłaby przytaczać więcej, takich drobnych rzeczy do wykonania 

nie koniecznie kosztownych dlatego apelowała by przynajmniej takich rzeczy nie odwlekać w 

nieskończoność bo przy odrobinie dobrej woli można je wykonać a tym samym pomóc 

mieszkańcom w ich codziennym funkcjonowaniu. Radna poruszyła również temat kursów 

busów. Gmina w tym zakresie korzysta z dofinansowania Wojewody ale mieszkańcy zwracają 

uwagę, że  kursy tych busów nie do końca są dostosowane do ich potrzeb. Problemem nadal 

pozostają kursy w godzinach nocnych. Są mieszkańcy naszej gminy, którzy pracują  

w zakładach na nocną zmianę, mają problem żeby z pracy wrócić do domu. Problem ten 

pozostaje nierozwiązany od czasu kiedy komunikacja miejska przestała funkcjonować na 

terenie naszej gminy. Kolejną sprawę, którą poruszyła radna to problem gospodarki odpadami, 

opłat ponoszonych przez mieszkańców za śmieci. Obecna umowa z wykonawcą usługi 

obowiązuje do końca roku. Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą tak w kraju jak i na świecie 

zachodzą obawy, czy te ceny nie wzrosną a patrząc na budżety mieszkańców naszej gminy, 

często osób starszych, samotnych, którzy dużą kwotę swoich dochodów muszą wydać na 

zakupy leków, zakupy opału, opłaty za odbiór odpadów stanowią dla nich dosyć istotny  

i poważny wydatek. Mieszkańcy niejednokrotnie zgłaszają ten problem i pytają czy nie dałoby 

się aby za te opłaty były niższe. To również jest wyzwanie dla radnych na kolejny rok 

funkcjonowania. Kończąc swoją wypowiedź radna apelowała, aby zwracać uwagę na takie 

drobne sprawy, drobne działania, których realizacja przyczynia się do poprawy sytuacji  

i życia mieszkańców naszej gminy.  

Do powyższej wypowiedzi odniósł się Wójt podkreślając, że rzeczywiście drobne sprawy są 

załatwiane w gminie ale do tego celu służy właśnie fundusz sołecki. Na przykład kopanie 

rowów czy tego typu znaki były w wielu miejscowościach finansowane właśnie z tego 

funduszu. W miejscowości Kopcie na ogół były sprawy grubsze, czyli oświetlenie, projekty  

i one pochłaniały w całości ten fundusz. Na przykład sołectwo Nowki przez 3-4 lata tylko 

przeznaczało z funduszu sołeckiego środki na kopanie rowów i ich odtwarzanie. Jeśli chodzi  

o temat rowów to sytuacja ulegnie poprawie w całej gminie ponieważ usługi te będą 

wykonywane we własnym zakresie. Wójt obiecał wrócić do tematu znaków bo być może kwota 

1.500zł nie jest duża ale fundusz rezerwowy, którym dysponuje Wójt jest już na dzień dzisiejszy  
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w 80% wykorzystany. Dodał, że z przedstawianych sprawozdań przez Wójta wynika, że do 

funduszu sołeckiego są często dodawane brakujące kwoty aby jakiś zakres prac zrealizować. 
Jeśli chodzi jeszcze o Kopcie to w przyszłym tygodniu będzie opracowany projekt tej drogi  

i nic nie stoi na przeszkodzie, aby zadanie to zgłosić w ramach następnej edycji Polskiego Ładu.  

Monika Gruszczyńska nawiązując do powyższej dyskusji odnośnie raportu o stanie gminy, 

zgłosiła tylko jedną uwagę, że ten raport ukazuje charakterystykę obecnej sytuacji, natomiast 

radnej brakuje takich elementów ewentualnie co można zrobić albo w którym kierunku należy 

zmierzać aby tą sytuację poprawić. Pan Wójt wspomniał, że jest bardzo duże zainteresowanie  

mieszkańców również z innych gmin nabywaniem działek na terenie naszej gminy. Z tego co 

radnej wiadomo sąsiednie gminy często wychodzą naprzeciw takim właśnie potencjalnym 

inwestorom i zamieszczają bazę nieruchomości zabudowanych lub niezabudowanych od osób 

prywatnych dlatego radna zapytała, czy ewentualnie taka baza mogłaby być stworzona w naszej 

gminie aby ułatwić tym ludziom poszukiwanie terenów. 

Wójt wyjaśnił, że temat ten wymaga rozeznania bo w dniu dzisiejszym nie może odpowiedzieć 

na to pytanie czy jest to sytuacja do końca prawidłowa ale to sprawdzi natomiast Monika 

Gruszczyńska dodała, że z takimi ogłoszeniami spotkała się na stronie gminy Stąporków. Wójt 

kontynuując swoją wypowiedź odniósł się do prognoz przyszłościowych, które ujęte są  

w dokumentach strategicznych natomiast nie będzie ich w raporcie o stanie gminy. Obecna 

strategia rozwoju gminy obowiązuje do roku 2024, także niedługo będzie opracowywana 

kolejna na dalsze lata, będzie też kolejna strategia przygotowana pod kątem Miast Północy, 

kończy się również program rewitalizacji. Także biorąc pod uwagę pomysły i możliwości na 

przyszłość pod kątem oczekiwań mieszkańców te plany będą opracowywane na dalsze lata. 

Doprecyzowując swoją wypowiedź Monika Gruszczyńska zgodziła się z tym, że czym innym 

są dokumenty strategiczne, które pokazują wizję rozwoju a czym innym jest raport o stanie 

gminy. Raport ten bardzo dobrze się czyta i dużo wniosków można z niego wyciągnąć, tylko 

radnej chodzi o to, aby się zastanowić właśnie teraz tak na bieżąco przy opracowywaniu 

kolejnych dokumentów strategicznych w którym kierunku ta gmina ma się rozwijać i jak można 

wyjść temu naprzeciw.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn wotum zaufania odczytał 

Radosław Bułka – Wiceprzewodniczący Rady. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów  wstrzymujących 

się – 2, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVI/256/2022 w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn wotum zaufania.  

Ad. 9 

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2021 rok, sprawozdania 

finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego głos zabrał Mariusz Walachnia – 

Wójt Gminy (sprawozdania w załączeniu). Na wstępie Wójt stwierdził, że wiele informacji 

zawartych jest w raporcie, który przed chwilą przedstawiał powtarza się w sprawozdaniu. 

Budżet roku 2021 był rekordowy bo prawie 40 mln zł. Z racji pandemii były obawy co do 

wykonania dochodów ale gmina otrzymywała z budżetu państwa środki rekompensujące utratę 

dochodów jak również środki na zadania kanalizacyjne. Biorąc pod uwagę wzrost cen były 

obawy co do przetargów ale udało się w ramach posiadanych środków je rozstrzygnąć. Dzięki 

dofinansowaniu z budżetu państwa mogą być realizowane w gminie duże inwestycje 

kanalizacyjne takie jak: Ubyszów, Gostków czy Gilów. Wójt podziękował radnym za 

współpracę, za wskazanie kierunków działań inwestycyjnych, Sekretarzowi i Skarbnikowi, 

pracownikom Urzędu za wkład pracy przy realizacji budżetu a także sołtysom, którzy również 

wykonują ciężką prace w ramach zbierania podatków.  

Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach  

z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2021 rok odczytała Beata Ozan - Skarbnik Gminy. 
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Stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy  

o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2020 rok przedstawiła Monika 

Gruszczyńska – Przewodnicząca Komisji. Komisja odnosząc się do realizacji budżetu za 

2021 rok stwierdza, że dochody gminy zostały wykonane w 101,19% planu natomiast wydatki 

w 90,18%. Należy stwierdzić, że realizacja strony dochodowej jak i wydatkowej przebiegała 

prawidłowo w oparciu o przyjęty plan. Pozytywną opinię o sprawozdaniu wydała Regionalna 

Izba Obrachunkowa w Kielcach. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami 

budżetowymi w 2021 roku stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 4.379.917,03zł. Na koniec 

2021 roku gmina posiadała zadłużenie na kwotę 14.924.000zł z tytułu emisji obligacji, co 

stanowi 37,37% w stosunku do wykonanych dochodów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 

mimo pandemii dobrze zostały wykonane dochody w zakresie wpływów z tytułu podatku od 

nieruchomości, które były wyższe w stosunku do planu o blisko 103tys.zł. Zaległości z tytułu 

podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych stanowią kwotę ogółem 

2.183.043,86zł i zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 

111.138,39zł. Ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wynika, że gmina 

podejmowała czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych. 

Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z realizacji 

budżetu za 2021 rok a także projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok (4 głosy za,  

1 wstrzymujący się). 
W związku z powyższym Komisja przychyla się do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Bliżyn z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok (4 głosy 

za, 1 wstrzymujący się). 

Opinię Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2022r. w sprawie wykonania budżetu gminy 

odczytała Genowefa Supernat – Członek Komisji Rewizyjnej.  

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła i dokonała analizy: 

1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bliżyn, 

2) sprawozdania finansowego, 

3) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach, 

4) informacji o stanie mienia komunalnego, 

5) informacji o realizacji podatków i opłat lokalnych, 

6) informacji o podjętych działaniach względem dłużników alimentacyjnych. 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu gminy Bliżyn za 2021 rok 

oceniła jego realizację następująco: 

1) dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach 39.465.311,06zł zostały wykonane  

w wysokości 39.938.788,81zł, co stanowi 101,2% planu rocznego. 

Należy zaznaczyć, że poniżej 90% założeń planowych zrealizowano dochody: 

- w dziale 600 – Transport i łączność – w 77,48% na co wpływ miały otrzymane środki na 

zimowe odśnieżanie dróg powiatowych w kwocie 29.643zł na podstawie wystawionych faktur 

od wykonawcy, plan nie został wykorzystany ze względu na sprzyjające warunki 

atmosferyczne, 

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w 53,82 %  na co 

wpływ miało nie wykorzystanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20.000zł na 

zakup samochodu OSP Nowy Odrowążek spowodowane brakiem możliwości finansowania  

z kilku źródeł, 

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – w 72,44% w związku z mniejszym niż planowano 

otrzymaniem środków na promowanie szczepień i prowadzenie dowozów mieszkańców na 

szczepienia przeciw Covid-19. 

Powyżej ogólnego wskaźnika wykonano dochody budżetu: 
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- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  – w 108,69% 

w związku z większymi wpływami z tytułu podatków od nieruchomości oraz podatku od 

czynności cywilnoprawnych niż planowano. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w 102,98% w związku z oprocentowaniem środków 

na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w miesiącu grudniu 2021 roku, z tytułu 

zwrotu środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych szkół w kwocie 705,46zł oraz 

w związku z otrzymaniem większej kwoty z tytułu wynajmu budynku pod przedszkole po 

podpisaniu aneksu. 

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan zrealizowano  

w 103,35% w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych kosztów na rozbudowę 

kanalizacji w miejscowości Wojtyniów. 

W ramach planowanych dochodów gminy: 

1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 36.567.424,87zł zostały wykonane w kwocie 

37.030.667,75zł co stanowi 101,27% planu oraz 92,72% struktury dochodów ogółem, 

2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 2.897.886,19zł zostały wykonane w kwocie 

2.908.121,06zł, czyli w 100,35%. 

Największy udział w strukturze dochodów mają dochody z tytułu subwencji stanowiące aż 

12.597.510zł tj. 31,54% dochodów ogółem oraz dotacje celowe i unijne stanowiące kwotę 

12.101.868,70zł tj.30,3% dochodów. Dodatkowo w ostatnich dniach grudnia 2021 roku 

otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 990.750zł, które stanowi przychody roku 

2022 i wykorzystane będzie w roku bieżącym. 

Dochody własne stanowią 35,68% wszystkich dochodów i wynoszą 14.248.660,11zł. 

Największe kwoty w dochodach własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych i prawnych 6.301.463,11zł oraz podatki od nieruchomości, rolny i leśny od osób 

fizycznych i prawnych, które wynoszą 2.144.687,24zł. 

Realizacja ważniejszych dochodów własnych gminy w 2021 roku przedstawia się następująco: 

- podatek od nieruchomości plan w kwocie 1.658.716 zł zrealizowano w kwocie 1.721.059,68zł 

co stanowi 103,76% planu i w stosunku do roku ubiegłego jest większy o kwotę 102.931,59zł,  

- podatek rolny wykonano w kwocie 59.101,47 zł co stanowi 101,97 % i w porównaniu z rokiem 

ubiegłym jest mniejszy o kwotę 72,42 zł, 

- podatek leśny na plan w kwocie 360.000 zł zrealizowano w kwocie 364.526,09zł  tj. 101,26% 

i w stosunku do roku poprzedniego był wyższy o kwotę 5.735,59 zł, 

- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę 50.765zł tj. 101,53% planu  

i w stosunku do roku ubiegłego wpływy były niższe o 4.131,90 zł, 

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano na kwotę 6.096.183zł  

i w stosunku do roku ubiegłego były wyższe o kwotę 693.677zł, 

- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano na kwotę 363.190,35zł tj. 110,89% 

planu i w stosunku do roku ubiegłego były wyższe o kwotę 177.935,90zł, 

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 205.280,11zł 

i w stosunku do planu wykonano je w 241,51% a w stosunku do roku ubiegłego były wyższe  

o 194.475,99zł, 

- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane na kwotę 

100.000zł zrealizowano w 124,25% co stanowi kwotę 124.253,88zł i w stosunku do roku 

ubiegłego były wyższe o 14.049,51 zł, dodatkowo po raz pierwszy otrzymano dochody z tytułu 

sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za I półrocze 2021 roku w kwocie 

12.187,90zł, 

- podatek od spadków i darowizn na plan 24.000zł otrzymano 36.641,02zł co stanowi 152,67% 

i w stosunku do roku ubiegłego był wyższy o 13.495,02zł. 
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Stan zaległości na koniec 2020 roku stanowił kwotę 2.294.182,25zł, natomiast na koniec roku 

2021 wynosił 2.183.043,86zł co oznacza ich spadek o 5,09% głównie w wyniku przedawnienia 

się zaległości z lat ubiegłych. Kwota zaległości wobec wykonania dochodów budżetu za 2021 

rok stanowi 5,47% i jest mniejsza w stosunku do roku ubiegłego o 1,12%. 

Kwota zaległości od dłużników alimentacyjnych na koniec 2021 roku wynosi 1.941.199,17zł, 

jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 25.706,88zł i stanowi 88,92% wszystkich 

zaległości Gminy według stanu na 31.12.2021r. 

Stan zaległości na koniec 2021 roku bez uwzględnienia funduszy alimentacyjnych wynosi 

241.844,69 zł i w porównaniu z rokiem 2020 zmniejszył się o 136.845,27zł. 

Na bieżąco prowadzone są postępowania upominawcze a także wystawiane są tytuły 

wykonawcze oraz kierowane wnioski do sądu o nakazy zapłaty. 

2) Wydatki budżetu wynoszące po zmianach 39.429.553zł wykonano w wysokości 

35.558.871,78 zł co daje 90,18 % wykonania. 

W 2021 roku podobnie jak w latach wcześniejszych prowadzono politykę oszczędnościową,  

w związku z czym poniżej 90%  wykonano wydatki w następujących działach: 

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w 76,85% wykonania, oszczędności powstały 

w wykupach gruntów, 

- w dziale 710 – Działalność usługowa - w 52,49% niskie wykonanie planu wynikało z małej 

ilości złożonych wniosków na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 

braku komisji urbanistycznej w 2021 roku, 

- w dziale 720 – Informatyka - wykonanie w 76,18% na co wpływ miało rozwiązanie umowy 

na licencję części oprogramowania w Urzędzie, 

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie planu 

w 78,65% w wyniku nie wykorzystania rezerwy na zarządzanie kryzysowe, 

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego - w 85,60% na co wpływ miało niskie 

oprocentowanie kredytów i mniejsze koszty odsetek od wyemitowanych obligacji, 

- w dziale 758 – Różne rozliczenia – plan w wysokości 25.855,72zł nie został wykonany  

i stanowił zwrot środków z Urzędu Wojewódzkiego za rok 2019 oraz niewykorzystaną rezerwę 

Wójta, 

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – wykorzystanie w 45,52% w związku  

z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi ze względu 

na ogłoszony stan pandemii, 

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  – wykonanie w 67,89% 

wynika głównie z wprowadzenia w grudniu 2021 roku środków na zadanie kanalizacyjne  

w związku z otrzymaniem dodatkowej subwencji na zadania inwestycyjne w kwocie 

2.200.963zł oraz w związku z nie wystawieniem faktury za odbiór odpadów komunalnych za 

miesiąc grudzień przez wykonawcę. 

Struktura najwyższych wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się następująco: 

- dział 855 – Rodzina – kwota 10.229.602,25zł tj. 28,77%, 

- dział 801 – Oświata i wychowanie - kwota 9.424.118,47zł tj. 26,5%, 

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 5.312.348,68zł tj. 14,94%, 

- dział 750 – Administracja publiczna – kwota 3.618.098,07zł tj. 10,17%, 

- dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 2.834.159,09zł tj. 7,97%, 

wydatków ogółem. 

W ramach planowanych wydatków budżetu gminy: 

- wydatki majątkowo-inwestycyjne na plan 5.258.867,76 zł zostały wykonane w kwocie 

2.933.007,53 zł, co stanowi 55,77% planu rocznego, co w strukturze wydatków ogółem daje 

8,24%, 

- wydatki bieżące na plan 34.170.685,24zł  zostały wykonane w kwocie 32.625.864,25 zł,  

tj. w 95,48% planu rocznego, co stanowi 91,75 % w strukturze wydatków ogółem.  
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Komisja nie stwierdziła w zakresie wydatków budżetowych przekroczeń planu  

w poszczególnych działach. 

Przychody budżetu zaplanowane w kwocie 1.264.241,94zł zrealizowano na kwotę 

2.254.991,94zł co stanowi 178,37% poprzez uzyskanie wolnych środków z roku ubiegłego  

w kwocie 1.689.588,20zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków na rachunku 

bieżącym budżetu oraz z rozliczenia środków unijnych w łącznej kwocie 565.403,74zł. 

Rozchody budżetu stanowiły kwotę 1.300.000zł i przeznaczone były na wykup obligacji 

komunalnych zgodnie z harmonogramem 900.000zł oraz wcześniejszy wykup obligacji z roku 

2022 w kwocie 400.000zł.  

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 

4.379.917,03 zł planowana kwota nadwyżki wynosiła 35.758,06zł. 

Na koniec 2021 roku gmina posiadała zadłużenie na kwotę 14.924.000 zł z tytułu emisji 

obligacji, co stanowi 37,37 % w stosunku do wykonanych dochodów i względem roku 

ubiegłego jest niższe o 9,25%. 

W roku 2021 według rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zostało 

przeprowadzone jedno postępowanie o wartości powyżej 130.000 zł, które zostało zakończone 

podpisaniem umowy. Postępowanie to prowadzone było w oparciu o ustawę – Prawo zamówień 

publicznych i zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji 

przetargowej w Urzędzie Gminy Bliżyn do prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień 

publicznych. Zamówienia o wartości do 130.000 zł prowadzone były w oparciu o zarządzenie 

Wójta Gminy w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość 

szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000 zł. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Komisja uznała, że realizacja strony dochodowej jak  

i wydatkowej przebiegała prawidłowo i pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za 

2021 rok. 

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Bliżyn z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

Następnie Genowefa Supernat – Członek Komisji Rewizyjnej przedstawiła wniosek Komisji 

Rewizyjnej z dnia 19 maja 2022r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu 

wykonania budżetu za 2021 rok. Wniosek ten Komisja przyjęła jednogłośnie (5 głosów za). 

Odczytała również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Opinia ta jest pozytywna i stanowi załącznik do protokołu. 

Dyskusja odnośnie przedstawionych sprawozdań, opinii RIO, opinii i wniosku Komisji 

Rewizyjnej. 

Jacek Krzepkowski zwrócił uwagę na wysokie zadłużenie alimentacyjne, które sięga 1.400 

tys. zł. Dodał, że jest to bolączka gminy ale niewiele można w tej sytuacji zdziałać, nie można 

tych osób zaangażować na przykład do prac gminnych.  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2021 rok odczytała Genowefa Supernat – Członek Komisji 

Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów  wstrzymujących 

się – 2, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVI/257/2022 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2021 rok. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2021 rok odczytała Genowefa Supernat – Członek Komisji Rewizyjnej. W trakcie 

odczytywania projektu uchwały Genowefa Supernat prosiła o wykreślenie w uzasadnieniu do 

uchwały błędnie wpisanego na jego końcu zwrotu „Na podstawie”. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy wystąpiła  

z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bliżyn z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Bliżyn za 2021 rok. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów  wstrzymujących 

się – 2, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVI/258/2022 w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi udzielonego absolutorium i ogłosił przerwę  

w obradach. 

Ad. 10 

a/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Bliżyn na lata 2022-2035 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Bliżyn na lata 2022-2035 głosowało 14 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów 

wstrzymujących się– 0, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVI/259/2022 

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bliżyn na 

lata 2022-2035. 

b/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2022 rok 

odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. W trakcie odczytywania projektu uchwały Pani 

Skarbnik prosiła o poprawienie w § 1 ust.4 uchwały zapisu na końcu zdania dotyczącego 

załącznika, zapisano błędnie „do niniejszego zarządzenia” a powinno być „do niniejszej 

uchwały”. 

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 2022 rok 

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

z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVI/260/2022 w sprawie wprowadzenia zmian 

w budżecie Gminy Bliżyn na 2022 rok. 

c/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bliżyn na rok 

szkolny 2022/2023 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 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bliżyn 

na rok szkolny 2022/2023 głosowało 14 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów 

wstrzymujących się– 0, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVI/261/2022 

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

2022/2023. 
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d/ 

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/227/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 

2018r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego odczytała Beata Ozan – 

Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetowa i Infrastruktury pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały.  

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały.  

Za przyjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/227/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 

27 marca 2018r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego głosowało  

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

z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVI/262/2022 zmieniającą Uchwałę  

Nr XXX/227/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018r. w sprawie inkasa podatku 

od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

e/ 

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia  

25 sierpnia 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru 

opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso odczytała 

Beata Ozan – Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetowa i Infrastruktury pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały.  

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały.  

Za przyjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 

25 sierpnia 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru 

opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso głosowało 

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

z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVI/263/2022 zmieniającą Uchwałę  

Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Ad. 11 

Protokół Nr 26/2022 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu 2 czerwca 2022r. 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie w zakresie wydatków poniesionych z budżetu gminy 

na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie za 2021 rok odczytał Wiesław Gregiel 

– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad zatwierdzeniem protokołu z kontroli 

Komisji Rewizyjnej.  

Za zatwierdzeniem protokołu Nr 26/2022 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej  

w dniu 2 czerwca 2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie w zakresie wydatków 

poniesionych z budżetu gminy na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie za 2021 

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

z czym protokół został przyjęty przez Radę. 

Ad. 12 

Informacje, komunikaty i oświadczenia: 
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Jacek Krzepkowski podziękował radnym: Dorocie Cukrowskiej, Krzysztofowi Jurkowi  

i Szymonowi Mastalerzowi za udział w poczcie sztandarowym w uroczystościach rozstrzelania 

polskich patriotów na Brzasku oraz zaprosił radnych do udziału w organizowanej w sobotę 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie nocy świętojańskiej i puszczaniu wianków. 

Krzysztof Jurek podziękował w imieniu osoby obdarowanej, jednego ze strażaków, który 

zmaga się z chorobą nowotworową za przekazaną mu pomoc finansową oraz wsparcie ze strony 

Radnych, Wójta i Sekretarza Gminy.  

Sławomir Młodawski w związku z obchodzonym w dniu dzisiejszym Dniem Ojca złożył 

najlepsze życzenia obecnym na sesji ojcom jak również wszystkim ojcom naszej gminy. 

Ad. 13 

Obrady sesji trwały od godz. 1010 do godz. 1350. 

Trzydziestą szóstą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Jacek Krzepkowski – Przewodniczący 

Rady dziękując wszystkim za udział. 

 

Protokolant 

 

 

Anna Kowalik 

 

 

 


