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PROTOKÓŁ NR XXIII/2014 

z XXIV Sesji Rady Gminy Smyków 

odbytej w dniu 06 lutego 2014 roku  

XXIV Sesję Rady Gminy Smyków zwołał Przewodniczący Rady Jarosław Pawelec. Obrady sesji Rady 

Gminy rozpoczęły się o godz.12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie. Zawiadomienia o 

sesji z dnia 29 stycznia 2014 r. wysłane zostały do radnych, sołtysów, stanowią załącznik Nr 1. do 

niniejszego protokołu. W obradach sesji uczestniczyło 15 – radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 

załącznik Nr 2. do niniejszego protokołu. W sesji uczestniczyli Sołtysi Gminy Smyków, zgodnie z załączoną 

listą obecności, która stanowi załącznik Nr 3. do niniejszego protokołu. Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Wójt Gminy Smyków – Józef Śliz 

2. Z-ca Wójta Gminy Smyków – Radosław Orzelski 

3. Skarbnik Gminy – Wiesława Lesiak 

4. Prawnik Gminy Smyków -  Mariusz Grunt 

5. Redaktor Naczelny Tygodnika Koneckiego – Wojciech Purtak 

Do punktu 1– go porządku obrad  

Przewodniczący Rady Jarosław Pawelec otworzył sesję i przewodniczył obradom. Przewodniczący powitał 

uczestniczących w sesji radnych, sołtysów oraz gości. Na podstawie listy obecności radnych, stwierdził 

kworum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Na sali było obecnych 14 radnych. Radna 

Agnieszka Kastarynda zgłosiła spóźnienie do Przewodniczącego Rady. 

Do punktu 2-go porządku obrad 

Na sekretarza obrad Radni zgłosili, według kolejności, radnego Jerzego Dudę, który wyraził zgodę na 

przyjęcie funkcji. W głosowaniu jawnym radny Jerzy Duda został wybrany sekretarzem obrad jednogłośnie 

(14 „za”).  

 

Do punktu 3-go porządku obrad 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy mają uwagi do protokołu Nr XXI z XXII 

sesji, Rady Gminy Smyków kadencji 2010 – 2014, odbytej 28 listopada 2013 roku. Protokół był wyłożony 

do wglądu u pracownika obsługującego Radę Gminy przed rozpoczęciem sesji. Radni nie zgłosili żadnych 

uwag do protokołu. Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym Radni 

jednogłośnie (14 za) opowiedzieli się za przyjęciem protokołu Nr XXI z XXII sesji Rady Gminy Smyków, 

odbytej 28 listopada 2013 roku.  

Do punktu 4-go porządku obrad 

Przewodniczący przystąpił do głosowania nad  porządkiem obrad XXIII sesji Rady Gminy Smyków.  

Poprawkę do porządku obrad zgłosił radny Jerzy Duda, mianowicie wnioskował aby z porządku obrad w 

punkcie 9 zdjąć podpunkt f – dotyczący  zmiany zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Smyków dla 

najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest  Gmina 

Smyków.  Radny motywował swoją poprawkę tym iż kierowana przez niego komisja oświaty chciałaby popracować 

nad zmianą Regulaminu według którego przyznawane są stypendia. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie 

zgłoszoną poprawkę. 

W głosowaniu jawnym dotyczącym zmiany porządku obrad udział wzięło 14 radnych.  Za przyjęciem 

poprawki głosowało 14 radnych. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Następnie 

przewodniczący zarządził głosowanie nad porządkiem obrad z przyjętą wcześniej poprawką. W głosowaniu 

jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych. Nikt nie był 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.   
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Ostatecznie porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy Smyków przedstawiał się następująco: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Wybór sekretarza obrad.  

3. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Gminy Smyków. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Informacja wójta o pracy Urzędu Gminy między sesjami.  

6. Sprawozdanie komisji stałych Rady Gminy Smyków z posiedzeń między sesjami.  

7. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy  Smyków na 2014 r.  

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2013-2020 

b) zmian w budżecie gminy na 2013 rok 

c) zmiany uchwały Nr 181/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013 roku  

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 

określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

d) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Smyków na 2014 rok 

e) przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii na rok 2014 

f) ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Smyków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2013 

g) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2014 - 2020 

h) uchwalenia  budżetu Gminy Smyków na 2014 rok 
 

 -  
odczytanie projektu uchwały budżetowej,  

 -  
zapoznanie z wnioskami z poszczególnych komisji, 

 
- odczytanie opinii o tych wnioskach Komisji Budżetowej,  

 
- odczytanie opinii RIO w Kielcach o projekcie budżetu,  

 - dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie, 
  - 

głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

 

     10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

     11.  Wolne wnioski.  

     12.  Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Gminy Smyków.  

 

Do punktu 5-go porządku obrad 

 

Przewodniczący poprosił wójta o przedstawienie informacji o pracy Urzędu Gminy między sesjami. 

Informację wójta o pracy Urzędu Gminy pomiędzy sesjami Radni i Sołtysi otrzymali wcześniej na piśmie, 

wraz z zaproszeniami na sesję, załącznik Nr 4. do niniejszego protokołu.  

 

Informacja Wójta z prac Urzędu Gminy pomiędzy sesjami (28.11.2013 r. – 22.12.2013 r.)  

 
 W dniu 11.12.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy odbyła się dyskusja publiczna nad zmianą Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Smyków wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. W dyskusji udział wzięły osoby fizyczne składając przy tym wnioski i uwagi, 

które zostaną przedłożone autorom opracowania. Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje 

ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta 

Gminy Smyków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 

nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.01.2014r. 
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 Kontynuowane są prace przy budowie pierwszego etapu kanalizacji dla północnej części miejscowości 

Smyków.  

 Zakończono realizację przedsięwzięcia pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Smyków w 2013r.” W ramach w/w zadania zdemontowano i unieszkodliwiono na składowisku odpadów 

zawierających azbest „Środowisko i Innowacje” Sp. z o.o. w miejscowości Dobrów 8, gm. Tuczępy  1 497 m² 

- 22,97 Mg płyt falistych cementowo – azbestowych pochodzących z 12 nieruchomości tj. Stanowiska – 3 

nieruchomości, Królewiec – 3 nieruchomości, Zastawie – 1 nieruchomość, Pokoradz – 1 nieruchomość, 

Miedzierza – 1 nieruchomość, Salata – 1 nieruchomość, Smyków – 1 nieruchomość, Przyłogi – 1 

nieruchomość.  

Koszt całkowity zadania wyniósł 10 968,44 zł.  Zadanie było dofinansowane ze środków WFOŚ i GW   w 

Kielcach   w kwocie 3 446,31 zł,  NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 4 923,29 zł . 

  UMOWY 

 W dniu 16 grudnia 2013r. została podpisana umowa  z FHU „ PEWNIAK” Małgorzata Szlechuber , 

Jodłownik 139, 34 – 620 Jodłownik na zakup wraz z dostawą i montażem altany śmietnikowej na potrzebę 

utworzenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedzierzy. Kwota 

wynagrodzenia – 4 900,00 zł 

 W dniu 20.12.2013r. podpisano umowę współpracy z Przedsiębiorstwem  Gospodarki Odpadami MB 

Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, kod pocztowy 25-368. W 

ramach umowy  PGO MB Recykling wyposaży PSZOK  w miejscowości Miedzierza w odpowiednią ilość 

pojemników (kontenerów), spełniających stosowne normy i certyfikowane: 

 na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

 na baterie i akumulatory,  

 pojemniki na świetlówki,  

                 oraz wnosi na rzecz Gminy wynagrodzenie za przejmowane z GPSZOK odpady: 

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wysokości 50 zł za 1 tonę 

- odpadów baterii i akumulatorów w wysokości 300 zł za 1 tonę 

Ponadto PGO MB Recykling  zgodnie z przepisami  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  

Gminy  Smyków, zobowiązuje się przeprowadzić w terminie uzgodnionym z Gminą, zbiórkę zużytego sprzętu 

elektronicznego i elektrycznego bezpośrednio od mieszkańców gminy. 

GOPS  

Spotkanie ze św. Mikołajem  

 W dniu 02.12.2013 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej naszego urzędu została zorganizowana 

uroczystość z okazji dnia Św. Mikołaja. Na uroczystość zaproszono 37 rodzin wraz z dziećmi. Św. Mikołaj 

wręczył słodkie upominki dla 66 dzieci, na łączną kwotę  3 tys. zł.  

 

Szósty uroczysty „Wieczór wigilijny”  

 W dniu 19.12.2013 r. już po raz siódmy został zorganizowany uroczysty „Wieczór Wigilijny” dla osób starszych, 

samotnych z terenu gminy. Niezmiennie miejscem uroczystości była Szkoła Podstawowa w Królewcu.  Organizatorzy 

zadbali, aby na wigilijnym stole nie zabrakło tradycyjnych potraw.   

Ponadto Ośrodek realizuje bieżące zadania wynikające z realizacji swoich zadań statutowych 

 

INNE  

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono: 

Sołectwo Królewiec – gra zręcznościowa piłkarzyki – 920,00 zł oraz zabawki edukacyjne – 88,00 zł 
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Sołectwo Miedzierza – gra zręcznościowa piłkarzyki – 920,00 zł, projektor multimedialny wraz   

z ekranem – 1 968,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 325,00 zł oraz zabawki edukacyjne – 690,00 zł 

 W dniu 10 grudnia 2013r. w biurze ŚBRR PROW podpisano umowę na realizację Operacji pn.: „Budowa 

obiektów malej architektury – plac zabaw w miejscowości  Matyniów, Adamów, Trawniki" w ramach  

działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa  i  rozwój wsi”. Wartość dofinansowania 

 zgodnie umową to 133 339,00 zł.  

 Dnia 16 grudnia  2013r. zostało wypłacone stypendium szkolne dla 244 uczniów zamieszkałych w gminie 

Smyków. Stypendium zostało wypłacone na łączną kwotę  90 069 zł. Jednemu uczniowi miesięcznie 

przyznana został kwota  93,00 zł  
 

 Na potrzeby wyposażenia OSP Królewiec zakupiono pompę pożarniczą NIAGARA, wartość  zakupu  

5076,00 zł,  dofinansowano  zakup  kwotą  2000 zł  pochodzącą od  firm  ubezpieczeniowych. 

 

 Jednostka  OSP  Przyłogi  otrzymała  dotację  z Zarządu  Wojewódzkiego  OSP  w  Kielcach   

w kwocie 5000 zł. Środki te w całości  zostały wykorzystane na zakup i montaż  bramy wjazdowej do garażu 

oraz na zakup dwóch  grzejników, armatury – celem wykonania  instalacji  CO  w  garażu. 
 

 

Ponadto Urząd Gminy funkcjonuje i wykonuje swoje zadania wynikające z bieżących potrzeb mieszkańców 

gminy, jednostek organizacyjnych administracji samorządowej, rządowej województwa i kraju.  

 

Do punktu 6-go porządku obrad 

 

Sprawozdanie komisji stałych Rady Gminy Smyków z posiedzeń między sesjami.  

 

Głos zabrał przewodniczący komisji planowania budżetu, finansów, rolnictwa i leśnictwa radny 

Robert Śliz, poinformował  radę iż komisja obradowała 30.12.2013 roku o godz. 8.00. Członkowie komisji 

zapoznali się z następującymi projektami uchwał: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Smyków na lata 2013-2020, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  oraz projektu uchwały w 

sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Smyków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2013. Komisja nie wnosi uwag do tych projektów uchwał. Komisja zapoznała się również z projektami uchwał w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2014 – 2020 oraz uchwalenia  budżetu 

Gminy Smyków na 2014 rok. Żaden z członków Komisji do tych projektów uchwał nie wnosi uwag. Komisja 

pracowała również nad Planem Pracy Komisji na 2014 rok i taki plan został wypracowany. Członkowie Komisji 

dyskutowali nad bieżącą działalnością gminy. Komisja nie zgłasza żadnych wniosków,  również żaden wniosek nie 

wpłynął do komisji od innych komisji, dotyczący budżetu na 2014 rok. 

 

Kolejny zabrał głos radny Dariusz Szczepańczyk, przewodniczący komisji rewizyjnej. Poinformował 

radę, iż komisja obradowała 30.12.2013 roku. Komisja pracował nad budżetem na 2014 rok, nie wnosi 

żadnych uwag ani wniosków do projektu uchwały budżetowej. Komisja opracowała i przyjęła plan pracy 

Komisji na 2014 rok. 

 

Jako trzecia głos zabrała radna Renata Skrzyniarz, przewodnicząca komisji przemysłu, gospodarki 

terenowej, budownictwa i ochrony środowiska. Kierowana przez nią komisja zebrała się 30.11.2013 r.  

W posiedzeniu komisji uczestniczył pełen skład. Przewodnicząca przedstawiła plan posiedzenia komisji,  

który został przyjęty jednogłośnie. Komisja zapoznała się z protokołem z XII posiedzenia komisji.  

W kolejnym punkcie obrad komisji jej członkowie zajęli się projektem uchwały w sprawie uchwalenia  

budżetu Gminy Smyków na 2014 rok.  Po obszernych wyjaśnieniach Pani skarbnik Wiesławy Lesiak i wójta 
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Józefa Śliza na ten temat Komisja oceniła ten projekt pozytywnie i nie wnosi do niego żadnych uwag. 

Komisja opracowała i przyjęła jednogłośnie plan pracy komisji na 2014 rok. Radni pracujący w tej komisji 

nie zgłosili żadnych wniosków. 

 

Jako kolejny głos zabrał radny Grzegorz Lesiak,  przewodniczący komisji bezpieczeństwa 

publicznego, ochrony przeciwpożarowej i komunikacji. Kierowana przez niego komisja zebrała się 30 

listopada 2013 roku w pełnym składzie. Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. W obradach 

uczestniczył Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Pawelec. Członkowie Komisji wnikliwie zajęli się 

projektem uchwały w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Smyków na 2014 rok ze szczególnym uwzględnieniem 

punktów dotyczących tej komisji. Szczególnie ważnym jest punkt dotyczący budowy użyteczności kulturalno - 

społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów. Łączne nakłady na tę inwestycję wynoszą  

1 milion sto zł, na działalność podstawową funkcjonowania jednostek OSP 74 tys.  24 zł. Komisja pozytywnie projekt 

uchwały budżetowej na 2014 rok. Komisja opracowała i przyjęła jednogłośnie projekt planu pracy komisji na 2014 

rok. Na tym komisja zakończyła swoje obrady. 

 

Ostatni  zabrał głos przewodniczący komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych radny 

Jerzy Duda, który poinformował że posiedzenie kierowanej przez niego komisji odbyło się 30 listopada 

2013 roku. Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia  budżetu 

Gminy Smyków na 2014 rok. Członkowie komisji zapoznali się również z projektem uchwały w sprawie przyjęcia  

Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 

rok 2014. Nie było żadnych zastrzeżeń do tego projektu uchwały. Komisja zapoznała się również z projektem 

uchwały w sprawie zmiany zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Smyków dla najzdolniejszych uczniów  szkół 

podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Smyków. Tutaj komisja miała 

wątpliwości i chciałaby popracować nad samym regulaminem przyznawania stypendium, dlatego komisja wnioskuje 

o zdjęcie z porządku obrad tego punktu i przeniesienie na inny termin. Komisja opracowała i przyjęła plan pracy 

komisji na 2014 rok. Na tym obrady komisji zakończono. 

 

Do punktu 7 - go porządku obrad 

 

Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Smyków na 2014 r.  

 

Ponieważ podczas obrad poszczególnych komisjach plany pracy tych komisji były szczegółowo omawiane i przyjęte 

jednogłośnie, radny Szczepańczyk zgłosił wniosek aby przyjąć te plany bez ponownego szczegółowego 

odczytywania. Wszyscy radni mieli te plany w swoich materiałach. Przewodniczący poddał pod głosowanie 

zgłoszony wniosek. Głosowali wszyscy zebrani na sali radni (15) – dojechała radna Agnieszka Kastarynda. Za 

przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec tego 

przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Planów Pracy Komisji Stałych na 2014 rok. Głosowali wszyscy zebrani 

na sali radni (15). Za przyjęciem Planów Pracy Komisji  głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. 

 

Do punktu 8 - go porządku obrad 

 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Jako pierwszy głos zabrał radny Gustaw Przygodzki, która zwrócił się z prośbą do wójta o zabezpieczenie 

zdewastowanych przystanków, oraz remont drogi w Muszczarzu. Również o remont drogi w Stanowiskach 



6 

 

– Dąbrówki poprosił radny Robert Śliz, chodzi o zabezpieczenie ubytków w jezdni na tej drodze. Wniosek  

o poprawę drogi w miejscowości Świnków i poprawę drogi do Pokoradza od strony Rozgółu do posesji pana 

Małeckiego zgłosiła radna Zofia Wanat.  Więcej wniosków i pytań nie było.  

 

Do punktu 9 - go porządku obrad 

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 

Do punktu 9 „a” porządku obrad 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Smyków na lata 2013-2020. Pani skarbnik Wiesława Lesiak udzieliła szczegółowych objaśnień 

radnym i sołtysom. Pytań nie było. Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.  

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem projektu uchwały wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały 

głosowali wszyscy zebrani na sali radni (15 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr 191/XXIII/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na 

lata 2013-2020 stanowi załącznik Nr 6. do niniejszego protokołu.  

 

Do punktu 9 „b” porządku obrad 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Pytań nie 

było. Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem 

projektu uchwały wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy zebrani na sali radni 

(15 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 192/XXIII/2013 Rady Gminy 

Smyków w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  stanowi załącznik Nr 7. do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 9 „c” porządku obrad 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 181/XX/2013 Rady Gminy 

Smyków z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Szczegółowych wyjaśnień do tej uchwały udzielił wójt Józef Śliz. Poinformował radnych, iż wcześniej 

odbył spotkanie z sołtysami ( na spotkaniu nie była obecna sołtys Cisownika, Pani Kazimiera Opala,  

z powodów rodzinnych) na, którym wyjaśnił sołtysom powód zmiany inkasenta, którym dotychczas był 

pracownik Urzędu Pan Kazimierz Błoński. Na wymienionym spotkaniu sołtysi wyrazili zgodę na bycie 

inkasentami i dlatego jest prośba aby rada przyjęła w/w uchwałę. Kilka słów wyjaśnienia powiedział 

również prawnik Pan Mariusz Grunt. 

Pytań nie było. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem 

projektu uchwały wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy zebrani na sali radni 

(15 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 193/XXIII/2013 Rady Gminy 

Smyków w sprawie zmiany uchwały Nr 181/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013 roku  

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia 

inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik Nr 8. do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 9 „d” porządku obrad 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Smyków na 2014 

rok. Ponieważ podobnie jak plany pracy komisji stałych plan pracy rady był omawiany na komisjach, nie 

było również pytań do projektu tej uchwały.  Przystąpiono więc do głosowania nad projektem uchwały.  

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem projektu uchwały wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały 

głosowali wszyscy zebrani na sali radni (15 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr 194/XXIII/2013 Rady Gminy Smyków w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy 

Smyków na 2014 rok  stanowi załącznik Nr 9. do niniejszego protokołu. 
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Do punktu 9 „e” porządku obrad 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014. Pytań nie było. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem projektu 

uchwały wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy zebrani na sali radni (15 za). 

Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 195/XXIII/2013 Rady Gminy Smyków  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii na rok 2014 stanowi załącznik Nr 10. do niniejszego protokołu 

 

Po przyjęciu powyższej uchwały o głos poprosił prawnik Mariusz Grunt w sprawie projektu uchwały 

w sprawie zmiany zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Smyków dla najzdolniejszych uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Smyków, który to projekt został zdjęty  

z porządku obrad i odesłany do dalszego procedowania w odpowiednich komisjach. Pan Mariusz Grunt zasugerował 

radzie aby rozważyła opcje rozpięcia programu stypendialnego na dwa programy. Jeden dla uczniów uzdolnionych 

natomiast drugi program stypendialny dotyczyłby sportowców. Jeśli rada poweźmie takie działania wówczas trzeba 

przyjąć dwie oddzielne uchwały. Prawnik przypomniała, iż obowiązujący program był przyjmowany w poprzednim 

stanie prawnym kiedy nie było jeszcze ustawy o sporcie a obowiązywała ustawa o kulturze fizycznej. Na dzień 

dzisiejszy stan prawny uległ zmianie i stąd sugestia przyjęcia oddzielnych uchwał. Po wypowiedzi prawnika 

Przewodniczący Rady zarządził 15 minutową przerwę. Po przerwie obrady zostały wznowione. 

 

Do punktu 9 „f” porządku obrad 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy 

Smyków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013. Pani skarbnik Wiesława Lesiak udzieliła 

szczegółowych objaśnień radnym i sołtysom. Pytań nie było. Przystąpiono do głosowania nad projektem 

uchwały. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem projektu uchwały wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem 

uchwały głosowali wszyscy zebrani na sali radni (15 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 

głosu. Uchwała Nr 196/XXIII/2013 Rady Gminy Smyków w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu 

gminy Smyków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego 

protokołu. 

 

Do punktu 9„g” porządku obrad 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Smyków na lata 2014 – 2020. Ponieważ projekt tej uchwały był omawiany na poszczególnych komisjach 

pytań nie było. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem projektu uchwały wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały 

głosowali wszyscy zebrani na sali radni (15 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr 197/XXIII/2013 Rady Gminy Smyków w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Smyków na lata 2014 - 2020 stanowi załącznik Nr 12. do niniejszego protokołu. 
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Do punktu 9 „h” porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu 9 „h” porządku obrad sesji wg. następującego porządku: 
 

 - 
odczytanie projektu uchwały budżetowej, - Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Smyków na 2014 
 -  

zapoznanie z wnioskami z poszczególnych komisji, - Przewodniczący komisji planowania budżetu, 

finansów, rolnictwa i leśnictwa radny Robert Śliz powiedział, że do komisji nie wpłynął żaden 

wniosek dotyczący budżetu na 2014 od innych komisji. Tym samym komisja nie zgłasza 

żadnych wniosków do projektu uchwały budżetowej 
 
- odczytanie opinii o tych wnioskach Komisji Budżetowej, - j.w. 

 
- odczytanie opinii RIO w Kielcach o projekcie budżetu, - Przewodniczący Rady odczytał opinię 

składu orzekającego RIO w Kielcach o projekcie budżetu, opinia była pozytywna. 

 - dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie, - nie wniesiono żadnych poprawek, 

natomiast radny Szczepańczyk poprosił o przedstawienie zadań inwestycyjnych na 2014 oraz 

wieloletnich. Te zadania przedstawił i omówił wójt Józef Śliz.  
                                 - 

głosowanie nad projektem uchwały budżetowej - Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały 

 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem projektu uchwały wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały 

głosowali wszyscy zebrani na sali radni (15 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr 198/XXIII/2013 Rady Gminy Smyków w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Smyków na 2014 

rok stanowi załącznik Nr 13. do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 10-go porządku obrad 

 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych 

Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji 10 - go punktu porządku obrad: Odpowiedzi na zapytania  

i interpelacje radnych. O zabranie głosu Przewodniczący Rady poprosił wójta Józefa Śliza. Wójt na 

początku swojej wypowiedzi podziękował radzie za przyjęci budżetu na 2014 rok. Na pytanie radnego 

Gustawa Przygodzkiego i radnego Roberta Śliza wójt odpowiedział iż przyjrzy się co można zrobić  

w temacie naprawie zgłoszonych dróg. Poinformował radnego Śliza, że dalej będą trwały prace przy 

wyrównywaniu terenu przy boisku wielofunkcyjnym a w przyszłości być może powstanie tam świetlica. Co 

do przystanków w Salacie również wójt obiecał, że będą poprawione. Radnej Zofii Wanat wójt również 

odpowiedział twierdząco w sprawie drogi w miejscowości Świnków oraz drogi do Pana Małeckiego  

w Pokoradzu. Natomiast jeśli chodzi o drogę do posesji Pana Sosnowskiego w Świnkowie to na razie nie 

będzie tam nic robione ponieważ w pierwszej kolejności będzie robiona np. droga łącząca miejscowości 

Adamów i Matyniów. Wójt poinformował radnych iż odbyła się wizja lokalna drogi przy wyjeździe  

z Królewca na drogę 74 zostały usunięte zakrzaczenia i tablice promocyjne i nic więcej nie można zrobić.  

W GOPS w Smykowie była przeprowadzona kontrola, dotycząca dotacji celowych na zadania zlecone  

i własne, która wypadła pozytywnie. Wójt poinformował również o Jasełkach, które odbyły się w Świetlicy 

w Przyłogach, wójt podziękował za pozytywną inicjatywę. Na tym Wójt zakończył swoje wystąpienie. 

Trwają wyliczenia kosztów przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców Smykowa. Koszt raczej nie będzie 

wyższy niż w Miedzierzy czy Matyniowie. Bliższe informacje dla mieszkańców będą przekazywane na 

spotkaniach z mieszkańcami. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że kwotę należy wpłacić jednorazowo. 
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Do punktu 11-go porządku obrad 

Wolne wnioski 

 

W punkcie 11 „wolne wnioski” –  jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Jarosław Pawelec, który  

przeczytał zaproszenie od Starosty koneckiego, które odbędzie się 24 stycznia o 14.00. Sołtys sołectwa 

Wólka Smolana Krzysztof Pawlikowski zgłosił wniosek w imieniu mieszkańców i swoim aby  

w tej miejscowości powstał plac zabaw. Wójt odpowiedział, że jest to możliwe. Radna Kastarynda zapytała 

jak to jest z agregatami dowody ponieważ w Wigilię zdarzyło się że przez kilka godzin mieszkańcy Przyłóg, 

Strażnicy, Cisownika nie było wody. Z-ca wójta Radosław Orzelski odpowiedział, że nie powinno się tak 

zdarzyć i sprawdzi co w tej konkretnej sytuacji nie zadziałało. Radni zasugerowali aby takie agregaty mogły 

włączać się automatycznie. Na zakończenie Przewodniczący złożył wszystkim zebranym na sali obrad 

życzenia noworoczne. 

Do punktu 12-go porządku obrad 

Przewodniczący Rady podziękował radnym za udział w sesji. Obrady XXIII Sesji Rady Gminy Smyków 

Przewodniczący Rady zamknął ok. godz. 15.10. Na tym protokół zakończono.  

Szczegółowy zapis obrad sesji w wersji cyfrowej jest dołączony do protokołu. 

 

 

       Przewodniczący Rady 

/-/ Jarosław Pawelec 

  


