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PROTOKÓŁ NR XXV/2014 

z XXVI Sesji Rady Gminy Smyków 

odbytej w dniu 25 kwietnia 2014 roku  

XXVI Sesję – (nadzwyczajną) Rady Gminy Smyków zwołał Przewodniczący Rady Jarosław Pawelec na 

wniosek Wójta Gminy Smyków, który wpłynął 18 kwietnia 2014 roku. Obrady sesji Rady Gminy rozpoczęły 

się o godz. .9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie. Zawiadomienia o sesji z dnia 22 

kwietnia 2014 r. wysłane zostały do radnych, sołtysów, stanowią załącznik Nr 1. do niniejszego protokołu. W 

obradach sesji uczestniczyło 14 – 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. Skarbnik Gminy – Wiesława Lesiak 

3. Prawnik Gminy Smyków -  Mariusz Grunt 

Do punktu 1– go porządku obrad  

Przewodniczący Rady Jarosław Pawelec otworzył sesję nadzwyczajną Rady Gminy Smyków  

i przewodniczył obradom. Jest to druga nadzwyczajna sesja w tej kadencji rady. 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.  

Do punktu 2-go porządku obrad 

Na sekretarza obrad Radni zgłosili, według kolejności, radnego Roberta Śliza, który wyraził zgodę na 

przyjęcie funkcji. W głosowaniu jawnym radny Robert Śliz 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 XXIV z XXV 

sesji, Rady Gminy Smyków kadencji 2010 – 2014, odbytej 27 marca 2014 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 XXIV z XXV sesji Rady Gminy Smyków, odbytej  

27 marca 2014 roku.  

Do punktu 4-go porządku obrad 

Przewodniczący przystąpił do głosowania nad  porządkiem obrad XXVI sesji Rady Gminy Smyków  

nadzwyczajnej).  

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

Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.   

 

 

Ostatecznie porządek obrad XXVI sesji ( nadzwyczajnej) Rady Gminy Smyków przedstawiał się 

następująco: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Wybór sekretarza obrad.  

3. Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Gminy Smyków. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 
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5. Sprawozdania komisji stałych. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków 

na lata 2014–2020  

b) zmian w budżecie Gminy Smyków na 2014 rok 

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania  

w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych  
      7. Zakończenie obrad nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy Smyków.  

 
Do punktu 5-go porządku obrad 

 

Sprawozdanie komisji stałych Rady Gminy Smyków z posiedzeń między sesjami.  
 

Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący komisji planowania budżetu, finansów, rolnictwa  

i leśnictwa radny Robert Śliz, poinformował  radę iż komisja obradowała 25.04.2014 roku o godz. 7.30. 

Członkowie komisji zapoznali się z następującymi projektami uchwał: w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2014-2020, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Komisja 

do tych projektów uwag odnosi się pozytywnie i nie zgłasza żadnych wniosków. 

 

Kolejny głos zabrał radny Grzegorz Lesiak,  przewodniczący komisji bezpieczeństwa publicznego, 

ochrony przeciwpożarowej i komunikacji. Kierowana przez niego komisja zebrała się 25. 04. 2014 roku o 

godz. 8.00. Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. W obradach uczestniczył Przewodniczący Rady 

Gminy Jarosław Pawelec oraz pracownik Urzędu Gminy Mirosław Lachowski. Członkowie Komisji zajęli 

się projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację 

zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Będą przebudowane dwa odcinki drogi. Będą 

to odcinki dróg: pierwszy to odcinek  drogi powiatowej - Nr 0401T Stąporków – Smyków – Radoszyce, 

Słupia - Włoszczowa na odcinku od km 17+750 do km 18+740; natomiast drugi to odcinek drogi 

powiatowej - Nr 0461T Miedzierza – Matyniów – Przyłogi, na odcinku od km 4+110 do km 5+100;  

Przewodniczący komisji poinformował radnych o parametrach dróg oraz o terminie realizacji, który jest 

przewiadywany na październik tego roku. Komisja żadnych wniosków nie miała. Na tym komisja 

zakończyła swoje obrady. 

 

 

Ostatni głos zabrał Dariusz Szczepańczyk, przewodniczący komisji rewizyjnej. Poinformował radę, 

iż komisja obradowała 11.04.2014 roku. Komisja analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 

ubiegły rok oraz zapoznała się z uchwałą RIO w przedmiocie tego sprawozdania. Szerzej nad tym tematem 

komisja będzie obradować na kolejnym posiedzeniu.  Komisja również odbyła kontrole w świetlicach 

wiejskich naszej gminy. W wyniku tych kontroli komisja zgłosiła drobne uwagi które mają być wykonane w 

najbliższym czasie. 

 

Do punktu 6-go porządku obrad 

 

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  

 

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

Gminy Smyków na lata 2014-2020. 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 14 radnych. Za przyjęciem uchwały 
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głosowali wszyscy zebrani na sali radni (14 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr 219/XXVI/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na 

lata 20134-2020 stanowi załącznik Nr 4. do niniejszego protokołu.  

 

 

Do punktu 6 „b” porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Pytań nie 

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

projektu uchwały wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy zebrani na sali radni 

(14 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 220/XXVI/2014 Rady Gminy 

Smyków w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  stanowi załącznik Nr 5. do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 6 „c” porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Koneckiemu na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Informację na 

temat projektu tej uchwały  udzielił wójt Józef Śliz. Pytań nie było. Przystąpiono do głosowania nad 

projektem uchwały. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem projektu uchwały wzięło udział 14 radnych. Za 

przyjęciem uchwały głosowali wszyscy zebrani na sali radni (14 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 221/XXVI/2014 Rady Gminy Smyków w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg 

publicznych  stanowi załącznik Nr 6. do niniejszego protokołu.  

Ponieważ nie było punktu – Informacje wójta z prac między sesjami po omówieniu projektu uchwały Wójt 

poinformował radnych i sołtysów o niedzielnej mszy w lesie w Smykowie w intencji 104 mężczyzn  

z Adamowa i Królewca pomordowanych w czasie II wojny, 7 kwietnia 1940 roku. Wójt zaprosił również 

wszystkich radnych i sołtysów na gminne obchody Dnia Strażaka, które odbędą się 4 maja ( niedziela)  

w Przyłogach przy remizie OSP. 

 

 

Do punktu 7-go porządku obrad 

 

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

Przewodniczący Rady zamknął ok. godz. 9.50 Na tym protokół zakończono.  

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

 

 

      Przewodniczący Rady 

/-/ Jarosław Pawelec 

 
 
 
 
 


