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PROTOKÓŁ NR XXVI/2014 

z XXVII Sesji Rady Gminy Smyków 

odbytej w dniu 23 czerwca 2014 roku  

XXVII 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 16 czerwca 2014 r. wysłane zostały do radnych, sołtysów, stanowią załącznik Nr 1. do 

niniejszego protokołu. W obradach sesji uczestniczyło 13 – 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 

 

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 13 radnych.  

Do punktu 2-go porządku obrad 

Na sekretarza obrad Radni zgłosili, według kolejności, radnego Dariusza Szczepańczyka, który wyraził 

zgodę na przyjęcie funkcji. W głosowaniu jawnym radny Dariusz Szczepańczyk został wybrana sekretarzem 

obrad jednogłośnie (13 „za”).  

 

Do punktu 3-go porządku obrad 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy mają uwagi do protokołu Nr XXV z XXVI 

sesji, Rady Gminy Smyków kadencji 2010 – 2014, odbytej 25 kwietnia 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 

(13 za) opowiedzieli się za przyjęciem protokołu Nr XXV z XXVI sesji Rady Gminy Smyków, odbytej 25 

kwietnia 2014 roku  

Do punktu 4-go porządku obrad 

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

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych.  Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych. 

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

 

Ostatecznie porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Smyków przedstawiał się następująco: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Wybór sekretarza obrad.  

3. Przyjęcie protokołu XXVI 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. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
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a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2013 rok 

b) absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2013 rok. 

c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2014-2020 

d) zmian w budżecie gminy na 2014 rok 

e) przystąpienia do realizacji projektu systemowego pn.”Aktywizacja osób wykluczonych społecznie  

w gminie Smyków” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

f) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kozów na lata 2009-2015, z perspektywą na lata 2016 – 

2018 

g) zawarcia porozumienia o współpracy z Głównym Geodetą Kraju dotyczącego udostępnienia 

aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla terenu Gminy Smyków 

h) podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych na terenie 

Gminy Smyków oraz przyjęcia Programu „Rodzina 3 PLUS w Gminie Smyków” 

i) utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Smyków 

 

 

       9.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

     10.  Wolne wnioski.  

     11.  Zakończenie obrad XXVII 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 (25.04.2014 – 16.06.2014 roku)  

 

WYKONYWANE PRACE 

 

 W dniu 29 maja odbyło się ponowne wyłożenie Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Smyków do publicznego wglądu. Dotychczas nie 

wniesiono żadnych uwag. Po terminie 30 czerwca 2014 roku przystąpimy do uchwalenia. 

 Trwa realizacja budowy pierwszego etapu kanalizacji dla północnej części miejscowości Smyków 

stan zaawansowania robót to zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej. Kontynuuje się roboty na 

przyłączach po stronie inwestora. Ustalona kwota odpłatności właściciela nieruchomości to 500,08 zł 

i 702,67 zł w zależności od długości przyłącza i ilości studzienek. 

 Na ukończeniu są prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Przyłogach, w tej chwili 

wykonywane jest ogrodzenie. Zadanie realizuje firma „Ecoforma” – Hubert Wójcik z Kielc. Kwota 

brutto 212 097, 26 zł. 

 W pierwszej dekadzie  czerwca uzupełniono z wykorzystaniem kruszywa łamanego ubytki  

w drogach dojazdowych do pól oraz na drogach gminnych w miejscowościach Stanowiska,    

Smyków, Adamów, Matyniów, Świnków, Pokoradz. W tym celu zużyto 230 ton kruszywa. 

 W miesiącu kwietniu 2014r.  w Świetlicy Wiejskiej w Przyłogach przeprowadzono remont: zostały 

pomalowane ściany w świetlicy oraz elewacja zewnętrzna, wymieniono drzwi  
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w kuchni, założone zostały nowe rolety w oknach,  zakupiono wykładzinę oraz nowe zabawki  

i gry.  Odnowiony został również plac zabaw: wszystkie elementy zostały pomalowane a niektóre 

wymienione na nowe wymienione na nowe zostały.   Koszt tego zadania to ponad  

6 000 zł 

 

 Na bieżąco przeprowadzane są konserwacje placów zabaw, boisk, m in. malowanie elementów 

konstrukcyjnych urządzeń zabawowych, malowanie altan,  bieżące naprawy, pielęgnacja terenów 

zielonych.  Prace wykonują osoby zatrudnione na staż oraz w ramach Ekologa. 

 

PRZETARGI 

 Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 200 ton węgla 

kamiennego eko - groszek  na sezon grzewczy 2014/2015 do Szkoły Podstawowej w Królewcu, 

Zespołu Szkół w Miedzierzy, Urzędu Gminy    i jednostek organizacyjnych  Gminy Smyków. 

Dostawcą węgla została firma Składnica Artykułów Masowych  "WEGLOPASZ" Sp.J. Tadeusz 

Mendrygał, Marcin Mendrygał 86-031 Osielsko Żołędowo ul. Koronowska 38 za cenę brutto 501,84 

zł za 1 tonę eko - groszku, 100 368,00 zł za 200 ton  eko - groszku. Podpisanie umowy odbędzie 

się w dniu 17.06.2014r. 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich ogłosił przetarg na przebudowę dróg powiatowych - na 

terenie naszej gminy są to drogi Nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce – Słupia Włoszczowa 

w km 17+750 - 18+740 na długości 990 mb oraz droga powiatowa Nr 0461 T Miedzierza - 

Matyniów - Przyłogi w km 4+110 - 5+100 na długości 990 mb 

  UMOWY 

 W dniu 12 maja 2014r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Smyków   

a firmą Usługi Budowlane – Marek Solarz, Wielka Wieś, na wykonanie inwestycji pn. „Budowa 

obiektu małej infrastruktury turystycznej przy Piekielnym Szlaku - miejsce odpoczynku  

w miejscowości Cisownik.” Kwota brutto 91 000,20 zł. 

 

 26 maja 2014r. podpisana została  umowa pomiędzy Gminą Smyków a Przedsiębiorstwem 

Handlowo Usługowym TOM-BUD Tomasz Biskup, Kielce na realizację budowy budynku 

użyteczności kulturalno-społecznej wraz z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów. Kwota 

brutto 1 168 500,00 zł 

 

 W dniu  3 czerwca  zawarto umowę  z firmą  PL PROJEKT Biuro Projektowe Justyna Laśkiewicz, 

Czarnocin na wykonanie projektów budowlanych na:  

               1. Remont  budynku Szkoły Podstawowej w Królewcu. Kwota brutto  24 600,00 zł.  

                     Planowany  termin zakończenia 1 grudnia 2014 rok. 

2. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Miedzierzy. Kwota brutto 12 300,00 zł.  

         Planowany termin zakończenia 27 listopada 2014 rok. 

 

 W dniu 20 marca 2014r. podpisano umowę z Firmą Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.   

z siedzibą Dobrów 8, 28 – 142 Tuczepy na wykonanie prac związanych z usuwaniem  

i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Smyków w 

2014r. 

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy;  
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demontaż 1 m² płyt cementowo – azbestowych – 3,02 zł brutto; odbiór, załadunek, transport  

i unieszkodliwienie 1 m² płyt cementowo – azbestowych – 5,18 zł brutto 

INNE  

 W miesiącu czerwcu 2014r. zostały zatrudnione  4 osoby w ramach programu” EKOLOG -10” 

realizowany przez Staropolski Związek Gminy i Miast w porozumieniu z Gminą Smyków.  

Okres zatrudnienia to 2 miesiące. 

 

 Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup agregatu prądotwórczego.  

Agregat FOGO FH5001R zakupiono w firmie Techpro Kielce ul. Krakowska 290 za kwotę brutto 

4.551,00 zł.  
 

 Firma ELMA 26-600 Radom ul. Akademicka 33 wykonała naprawę zestawu hydroforowego  

w SUW Przyłogi za kwotę brutto 7.134,00 zł. 

 

 Zakupiono kosiarkę spalinową Viking MB650 MV za kwotę brutto 3.180,00 zł oraz   

       kosę spalinową STIHL FS 410 C-E za kwotę brutto 2.875,00 zł. 

 

 Zakupiono moduł  sondy pomiarowej do SBR oczyszczalni ścieków w Miedzierzy za  

       kwotę brutto 873,18 zł. 

 

 Firma Usługi Remontowo-Budowlane Mirosław Pacak, Matyniów gmina Smyków, wykonała 

naprawę pokrycia dachowego w budynku Agronomówki Smyków 111, za kwotę 1. 500,00 zł. brutto.  

Materiały zakupiono za kwotę 1,356,84 zł 

 

 Firma Interhandler Sp. z o.o. Toruń wykonała przegląd 500mth koparko-ładowarki JCB za  

       kwotę brutto 1.891,75 zł. 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich negatywnie ustosunkował się do wniosku Gminy Smyków w 

sprawie budowy rowu przy drodze powiatowej Nr 0459 Barak – Miedzierza – Smyków od działki Nr 

749/1 do działki 756 w miejscowości Miedzierza,  w uzasadnieniu podając brak warunków 

technicznych oraz niedostateczną  szerokość pasa drogowego. 

 

 Opracowano projekt na budowę siłowni zewnętrznej przy boisku Orlik w Smykowie. Kolejnym 

etapem będzie ogłoszenie przetargu na wykonanie tego zadania. Budowa siłowni jest jednym  

z zadań w zakresie wniosku pn. „Sposób na nudę – zdrowo na sportowo” w ramach działania 413 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów PROW.   

 

 W dniu 25 kwietnia 2014r. złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach o dofinansowanie zadania pn. „ Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w 2014r.  

 

 W dniu 15 maja 2014r. złożono wniosek do Wojewody Województwa Świętokrzyskiego  

o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2013r. 

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 18 777,20 zł 

 

 W związku z niewykorzystaniem środków funduszu sołeckiego na 2014r. w dniu 20 maja 2014r. 

Sołectwo Królewiec złożyło wniosek na zrealizowanie w ramach funduszu sołeckiego dodatkowych 

przedsięwzięć pn.  

a) Ogrodzenie placu zabaw w Piaskach Królewieckich, 

b) Konserwacja altany i placu w obrębie altany z Królewcu. 
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 Na wniosek Wójta Gminy Smyków Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał w 

dniu 02.06.2014r. decyzję zezwalającą na zabicie 10 osobników gatunku bóbr europejski bytujących 

w miejscowościach Piaski Królewieckie, Zastawie, Trawniki. Odstrzału zwierząt dokona Koło 

Łowieckie „GAJUS” Zagnańsk. Termin odstrzału od 15 września do 31 grudnia 2014r. 

 

 W dniu 24.06.2014r. zostanie wypłacone w kasie Urzędu Gminy w Smykowie  stypendium szkolne. 

Wysokość stypendium przypadająca  na jednego ucznia za okres 6 miesięcy /styczeń-czerwiec 

2014r./  to 480,00 zł. Natomiast wnioski o stypendium na rok szkolny 2014/2015 należy składać w 

terminie do 15 września 2014r. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium nie 

może przekroczyć  456 zł netto na jedną osobę w rodzinie za miesiąc poprzedzający złożenie 

wniosku. Wnioski wydawane  i przyjmowane są w Urzędzie Gminy Smyków w pokoju Nr 16. 

 

 Do dnia 15 września 2014r. przyjmowane będą również wnioski o dofinansowanie podręczników w 

ramach rządowego programu pomocy uczniom rozpoczynającym rok  szkolny 2014/2015 

  „Wyprawka szkolna”. Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się  do 

dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015, a w przypadku 

uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Smyków wnioski należy składać 

 w Urzędzie Gminy Smyków w pokoju Nr 16. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania 

wyprawki wynosi 539,00 zł netto na  osobę w rodzinie.  Do wniosku oprócz dokumentów 

potwierdzających dochód należy dołączyć również  dowód  zakupu podręczników/ faktura, rachunek 

imienny na ucznia  lub rodzica/.  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników 

 przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach: 

-   II,  III szkoły podstawowej – do kwoty 225,00 zł 

-  VI szkoły podstawowej – do kwoty 325,00 zł 

-  III  zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390,00 zł 

- III  szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum – do kwoty 445,00 zł 

- uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym 

afazją , z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

umiarkowanym lub znaczącym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,  posiadającym orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uczęszczającym w roku 

szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I  gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie realizuje projekt systemowy współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Budżet projektu stanowi 

kwotę 162 300 złotych,  w tym 10,5% wkładu własnego gminy.  Zrekrutowano 13 nowych osób do 

projektu (w tym 9 kobiet i 4 mężczyzn). 

 

 Ośrodek przyjmuje wnioski o wypłatę świadczeń dla opiekunów w związku z wejściem w życie 

ustawy przywracającej wsparcie opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Ustawa  

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jest realizacją grudniowego wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego. Przywraca ona wsparcie finansowe dla wszystkich osób, które je utraciły, w takiej 

wysokości, w jakiej pobierały je wcześniej – czyli 520 zł netto miesięcznie. Opiekunowie otrzymają  

wyrównanie świadczeń wraz z odsetkami za miesiące, w których nie pobierały świadczeń. Będzie to 
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w sumie ok. 5,5 tys. zł. Ostateczny termin złożenia wniosku o wyrównanie świadczeń upływa z 

dniem 15.09.2014 r.  

 Ośrodek przygotowuje się do realizacji nowego zadania wynikającego z Uchwały Nr 85 Rady 

Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej 

Rodziny.  

 Zakończył się program powszechnej nauki pływania pn: „Umiem pływać”, który na zlecenie 

Ministerstwa Sportu i Turystyki realizuje Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. 

Program skierowany był tylko dla uczniów z klas III szkół podstawowych. W ramach tego programu 

wszyscy uczniowie klas III  /45 uczniów -3 grupy po 15 osób/  S P w Miedzierzy oraz S P w 

Królewcu od 17 marca tego roku brali udział w zajęciach nauki pływania (20 godzin na jedną grupę).  

Zajęcia odbywały się na basenie w Czarnieckiej Górze. Koszty związane  

z wynajęciem basenu, obsługą instruktorów nauki pływania,  wynagrodzeniem koordynatora  

i wychowawcy oraz  ubezpieczeniem grupy uczniów, wychowawców i instruktorów pokrywał SZS 

w Kielcach natomiast Gmina Smyków zapewniła dzieciom dojazd na basen. 

 

 W dniu 17.08.2014r. na placu szkolnym przy Zespole Szkół w Miedzierzy odbędą się Dożynki 

Gminne. Podczas Dożynek zostanie przeprowadzony konkurs potraw lokalnych  oraz konkurs na 

najpiękniejszy wieniec dożynkowy na dotychczasowych  zasadach. Podczas Dożynek wystąpią 

uczniowie szkół gminy Smyków, zespól Smykovia,  góralski kabaret TRUTEŃ, zespól coverowy „ 

Tacy Sami Lady Pank Show” oraz zespól disco polo  „ TOPLES”.  Dożynki Gminne  2014 są 

realizowane w ramach Operacji pn.: „Dożynki Gminne 2014 – wydarzeniem kulturalnym przy 

Piekielnym Szlaku” w ramach  działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-

2013 w zakresie małych projektów ”.  Wartość dofinansowania  zgodnie umową to 36 444,33 

 

 W miesiącu czerwcu 2014r. w miejscowościach Trawniki, Adamów i Matyniów zostały oficjalnie 

otwarte i przekazane dzieciom oraz społeczności sołectw place zabaw. Uroczystości te miały 

charakter Pikników Rodzinnych, w których udział wzięli mieszkańcy tych sołectw, zaproszeni 

goście a szczególnie dzieci  i młodzież. 

 

 „Darmowy podręcznik dla ucznia I klasy szkoły podstawowej”. Zmiany w tym zakresie zostały 

 wprowadzone Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.  

 (tzw. mała ustawa podręcznikowa) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.(tzw. duża ustawa podręcznikowa – ustawa została 

przyjęta  przez Sejm i przekazana do Senatu) zgodnie z założeniami Ustawy w roku szkolnym 

2014/2015 darmowy podręcznik  otrzyma uczeń klasy I szkoły podstawowej. Planowane  jest,  że 

ustawa wejdzie w życie do końca czerwca 2014r. Założenia ustawy na rok szkolny 2014/2015 :  

- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej - podręcznik ma być wypożyczony na czas trwania roku 

szkolnego  uczniowi klasy I. Dostarczenie pierwszej części podręcznika do każdej szkoły 

podstawowej nastąpi przed końcem sierpnia 2014r. Kolejne części będą dystrybuowane 

sukcesywnie. 

-   wyposażenie  szkół podstawowych  w podręcznik  do języka obcego i materiały ćwiczeniowe  dla 

ucznia klasy I  będą  dokonywane na podstawie dotacji celowej przekazanej gminie w następującej 

wysokości:  na podręczniki do języka obcego -  25 zł na ucznia oraz na materiały ćwiczeniowe - 50 

zł na ucznia.  Dyrektorzy szkół są odpowiedzialni za dystrybucję podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych. 

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

gminy, jednostek organizacyjnych administracji samorządowej, rządowej województwa i kraju.  
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Do punktu 6-go porządku obrad 

 

Sprawozdanie komisji stałych Rady Gminy Smyków z posiedzeń między sesjami.  

 

Głos zabrał radny Dariusz Szczepańczyk, przewodniczący komisji rewizyjnej. Poinformował radę, iż 

komisja obradowała 02 maja 2014 roku. Komisja przeprowadziła kontrolę prawidłowości działań 

zarządczych  w zakresie dróg gminnych oraz komunikacji i ma drobną uwagą tj. brak wpisów z bieżących 

przeglądów dróg w książkach dróg. Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek o udzielenie absolutorium 

wójtowi gminy Smyków, ta opinia jest pozytywna.  

 

Jako drugi głos zabrał wiceprzewodniczący komisji planowania budżetu, finansów, rolnictwa i leśnictwa 
radny Adam Kubała, poinformował  radę iż komisja obradowała 23.06.2014 roku o godz. 8.00.  

Członkowie komisji rozpatrywali następujące projekty uchwał: 

 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2013 rok 

b) absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2013 rok. 

c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2014-2020 

d) zmian w budżecie gminy na 2014 rok 

e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kozów na lata 2009-2015, z perspektywą na lata 2016 – 

2018 

f) podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych na terenie 

Gminy Smyków oraz przyjęcia Programu „Rodzina 3 PLUS w Gminie Smyków” 
 

 
 

Komisja do tych projektów uchwał nie wnosi uwag i opiniuje je pozytywnie Komisja nie zgłasza żadnych wniosków. 

 

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

terenowej, budownictwa i ochrony środowiska. Kierowana przez nią komisja zebrała się 23.06.2014 r.  

o godz. 9.30. W posiedzeniu komisji uczestniczył pełen skład. Przewodnicząca przedstawiła plan 

posiedzenia komisji,  który został przyjęty jednogłośnie. Komisja zapoznała się z projektem uchwały  

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kozów na lata 2009-2015, z perspektywą na lata 

2016 – 2018. Ten projekt uchwały szczegółowo przedstawiła p. Elżbieta Sosnowska, pracownik Urzędu 

Gminy, natomiast projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z Głównym Geodetą 

Kraju dotyczącego udostępnienia aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla 

terenu Gminy Smyków przedstawiła p. Beata Jarzyńska również pracownik urzędu.  

Radni pracujący w tej komisji nie zgłosili żadnych uwag ani wniosków. 

 

Jako kolejna głos zabrała radna Agnieszka Kastarynda,  wiceprzewodniczący komisji bezpieczeństwa 

publicznego, ochrony przeciwpożarowej i komunikacji. Komisja zebrała się 23. 06. 2014 roku w pełnym 

składzie. Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Członkowie Komisji zajęli się projektami uchwał 

w sprawie: 

a) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kozów na lata 2009-2015, z perspektywą na lata 2016 – 

2018 

b) zawarcia porozumienia o współpracy z Głównym Geodetą Kraju dotyczącego udostępnienia 

aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla terenu Gminy Smyków 
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Komisja opiniuje obydwa projekty uchwał pozytywnie. Następnie komisja obradowała w terenie. 

Członkowie komisji odwiedzili budowę budynku wielofunkcyjnego w Kozowie oraz w Stanowiskach 

Komisja odwiedziła również kończoną już niebawem budowę boiska wielofunkcyjnego w Przyłogach. 

Komisja wnioskuje o oznaczenie dróg szczególnie przy szkołach, na niektórych drogach brakuje również 

znaków „ ustąp pierwszeństwa” 

Na tym komisja zakończyła swoje obrady. 

 

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

Jacek Kołodziejczyk, który poinformował że posiedzenie kierowanej przez niego komisji odbyło się 20.06. 

2014 roku. Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie: 

j)  przystąpienia do realizacji projektu systemowego pn.”Aktywizacja osób wykluczonych społecznie  

w gminie Smyków” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

k) podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych na terenie 

Gminy Smyków oraz przyjęcia Programu „Rodzina 3 PLUS w Gminie Smyków” 

l) utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Smyków 

 

Dokładnych wyjaśnień na temat projektów tych uchwał udzielił wójt Józef Śliz oraz pani Renata Marzec – 

kierownik GOPS. i pani Sylwia Dulewicz, pracownik urzędu.  

Komisja uznała że uchwały te są korzystne dla mieszkańców i opiniuje je pozytywnie. 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.  

W sprawach różnych komisja omawiała temat powstałego Klubu Sportowego i w tym miejscu 

podziękowanie dla wójta i zastępcy za pomoc w przygotowaniu boiska do meczy.  

 

również z informacją z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie za 2013 rok, którą 

przedstawiła kierownik GBP w Smykowie Sylwia Mogielska. Członkowie komisji pozytywnie oceniają 

działalność naszej Biblioteki Gminnej. Pozytywnie również została oceniona praca GOPS, którą 

przedstawiła kierownik Renata Marzec w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Smykowie za 2013 rok. Na tym obrady komisji zakończono. 

 

 

Do punktu 7- go porządku obrad 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Nie było. 

 

 

Do punktu 8- go porządku obrad 

 

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 

 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2013 rok 

b) absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2013 rok. 

c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2014-2020 

d) zmian w budżecie gminy na 2014 rok 

e) przystąpienia do realizacji projektu systemowego pn.”Aktywizacja osób wykluczonych społecznie  

w gminie Smyków” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
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f) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kozów na lata 2009-2015, z perspektywą na lata 2016 – 

2018 

g) zawarcia porozumienia o współpracy z Głównym Geodetą Kraju dotyczącego udostępnienia 

aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla terenu Gminy Smyków 

h) podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych na terenie 

Gminy Smyków oraz przyjęcia Programu „Rodzina 3 PLUS w Gminie Smyków” 

i) utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Smyków 

 

Do punktu 8„a” porządku obrad 

Ponieważ wszyscy radni zapoznali się wcześniej z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok radni 

uznali, że nie ma potrzeby czytać całego sprawozdania finansowego. Przewodniczący Rady odczytał 

najistotniejsze informacje zawarte w tym sprawozdaniu projekt uchwały. Kilka zdań wyjaśnienia również 

udzielił wójt gminy.  

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

przyjęciem projektu uchwały wzięło udział 13 radnych.  Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy zebrani 

na sali radni (13 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 222/XXVII/2014 w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2013 rok stanowi załącznik Nr 5. do niniejszego protokołu.  
 

 

Do punktu 8„b” porządku obrad 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania 

budżetu za 2013 rok.  

Przewodniczący odczytał opinie RIO w Kielcach, radni jednogłośnie stwierdzili że zapoznali się z pozostałymi 

materiałami. Przewodniczący Komisji Rewizyjne przedstawił opinię komisji. Przewodniczący zaprosił raę do 

dyskusji, jednak nie było chętnych,  nie było również pytań. Następnie przystąpiono do głosowania nad 

projektem uchwały. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem projektu uchwały wzięło udział 13 radnych. Za 

przyjęciem uchwały głosowali wszyscy zebrani na sali radni (13 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 223/XXVII/2014 Rady Gminy Smyków w sprawie w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2013 rok. stanowi załącznik Nr 6. do niniejszego 

protokołu. Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę , po czym obrady wznowiono. 

 

 

Do punktu 8„c” porządku obrad 

 

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

Gminy Smyków na lata 2014-2020. Szczegółowych wyjaśnień do tej uchwały udzieliła Pani Skarbnik 

Wiesława Lesiak.  

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

projektu uchwały wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy zebrani na sali radni 

(13 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 224/XXVII/2014 Rady Gminy 

Smyków w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2014-2020 

stanowi załącznik Nr 7. do niniejszego protokołu. 

 

 

 

 

Do punktu 8 „d” porządku obrad 
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Ponieważ 

już wcześniej informacji do projektu tej uchwały udzieliła pani Wiesława Lesiak, nie było również pytań do 

projektu tej uchwały.  Przystąpiono więc do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym nad 

przyjęciem projektu uchwały wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy zebrani 

na sali radni (13 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 225/XXVII/2014 

Rady Gminy Smyków w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok stanowi załącznik Nr 8. do 

niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 8 „e” porządku obrad 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

systemowego pn.”Aktywizacja osób wykluczonych społecznie w gminie Smyków” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

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

uchwały wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy zebrani na sali radni (13 za). 

Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 226/XXVII/2014 Rady Gminy Smyków 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pn.”Aktywizacja osób wykluczonych 

społecznie w gminie Smyków” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowi załącznik Nr 9. 

do niniejszego protokołu 

 

Do punktu 8„f” porządku obrad 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Kozów na lata 2009-2015, z perspektywą na lata 2016 – 2018. Pytań nie było. Przystąpiono do głosowania 

nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem projektu uchwały wzięło udział 13 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy zebrani na sali radni (13 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 227/XXVII/2014 Rady Gminy Smyków w sprawie zatwierdzenia Planu 

Odnowy Miejscowości Kozów na lata 2009-2015, z perspektywą na lata 2016 – 2018 stanowi  

załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 8„g” porządku obrad 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z 

Głównym Geodetą Kraju dotyczącego udostępnienia aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic 

i adresów dla terenu Gminy Smyków. Pytań nie było. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem projektu uchwały wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały 

głosowali wszyscy zebrani na sali radni (13 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr 228/XXVII/2014 Rady Gminy Smyków w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy  

z Głównym Geodetą Kraju dotyczącego udostępnienia aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, 

ulic i adresów dla terenu Gminy Smyków stanowi załącznik Nr 11. do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 8 „h” porządku obrad 

 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy 

warunków życia rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Smyków oraz przyjęcia Programu „Rodzina 3 

PLUS w Gminie Smyków”. Wyjaśnień szczegółowych do projektu tej uchwały udzielił wójt Józef Śliz oraz 

prawnik Mariusz Grunt. Pytań nie było. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu 

jawnym nad przyjęciem projektu uchwały wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali 

wszyscy zebrani na sali radni (13 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 

229/XXVII/2014 Rady Gminy Smyków w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków 
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życia rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Smyków oraz przyjęcia Programu „Rodzina 3 PLUS w 

Gminie Smyków” stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 
 

Do punktu 8 „i” porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie 

Gminy Smyków. Tutaj również krótkiego wyjaśnienia udzielił wójt gminy. Przystąpiono do głosowania nad 

projektem uchwały. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem projektu uchwały wzięło udział 13 radnych. Za 

przyjęciem uchwały głosowali wszyscy zebrani na sali radni (13 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 230/XXVII/2014 Rady Gminy Smyków w sprawie w sprawie 

utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Smyków stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego 

protokołu 

 

 

Do punktu 9-go porządku obrad 

 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych 

Ponieważ nie było pytań i interpelacji nie było również odpowiedzi. 

 

 

Do punktu 10-go porządku obrad 

Wolne wnioski 

 

W punkcie 12 „wolne wnioski” – nikt nie zabrał głosu 

Do punktu 11-go porządku obrad 

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

Przewodniczący Rady zamknął ok. godz. 14.18. Na tym protokół zakończono.  

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

 

 

      Przewodniczący Rady 

/-/ Jarosław Pawelec 

 


