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PROTOKÓŁ NR XXVII/2014 

z XXVIII Sesji Rady Gminy Smyków 

odbytej w dniu 04 września2014 roku  

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

Gminy rozpoczęły się o godz.12.05 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie. Zawiadomienia  

o sesji z dnia 26 sierpnia 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 

 

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. Radny 

Kozłowski zgłosił spóźnienie. 

Do punktu 2-go porządku obrad 

Na sekretarza obrad Radni zgłosili, według kolejności, radnego Adama Kubałę, który wyraził zgodę na 

przyjęcie funkcji. W głosowaniu jawnym radny Adam Kubała 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 XXVI z XXVII 

sesji, Rady Gminy Smyków kadencji 2010 – 2014, odbytej 23 czerwca 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 XXVI z XXVII sesji Rady Gminy Smyków, odbytej 23 

czerwca 2014 roku.  

Do punktu 4-go porządku obrad 

Przewodniczący przystąpił do głosowania nad  porządkiem obrad XXVIII sesji Rady Gminy Smyków, (na 

salę przybył radny Kozłowski).W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku 

obrad głosowało 15 radnych. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.   

 

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

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Wybór sekretarza obrad.  

3. Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Gminy Smyków. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Informacja wójta o pracy Urzędu Gminy między sesjami. 

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smyków za I półrocze 2014 roku. 

7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku. 
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8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Smykowie na dzień 30.06.2014 

rok. 

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie 

za I półrocze 2014 roku. 

10. Informacja o przygotowaniu szkół podstawowych i Gimnazjum do nowego roku szkolnego. 

11. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.  

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

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Smyków” 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2014-2025 

c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok 

 

     15.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

     16.  Wolne wnioski.  

     17.  Zakończenie obrad XXVIII 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 (23.06.2014 – 27.08.2014 roku)  

 

WYKONYWANE PRACE 

 

 Radzie Gminy Smyków został przedłożony projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany „Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Smyków”  

 Zakończono roboty budowlane na sieciach i urządzeniach kanalizacji. Trwają roboty przyłączeniowe 

do budynków mieszkalnych. (Ustalona kwota odpłatności właściciela nieruchomości to 500,08 zł  

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

 Zakończono prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Przyłogach.  Zadanie realizowała firma 

„Ecoforma” – Hubert Wójcik z Kielc. Kwota brutto 212 097, 26 zł. W dniu 14.09.2014 roku  

o godzinie 15.00. odbędzie się uroczyste oddanie boiska mieszkańcom Przyłóg. 

 W miesiącu sierpniu na zlecenie Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich firma DUKT wykonała  

przebudowę dróg powiatowych w Smykowie i w Przyłogach. W ramach przebudowy ułożono 

nakładkę asfaltową składającą się z dwóch warstw asfaltu oraz utwardzono pobocza przy użyciu 

kruszywa o szer. 1 m. Długość odcinków 990 mb.  

 droga powiatowa Nr 0401 w Smykowie: wartość zadania brutto 239.894,66 zł 

kwota dofinansowania powiatu 119.947,66 zł.  

kwota dofinansowania gminy 119.947,00 zł  

 droga powiatowa Nr 0461 w Przyłogach: wartość zadania brutto 217.103,73 zł  

kwota dofinansowania powiatu 108.551,73 zł, kwota dofinansowania gminy 108.552,00 zł 
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 Trwają prace przy  budowie budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z dwustanowiskowym 

garażem dla OSP Kozów.  Wykonywane jest zbrojenie stropu nad częścią kulturalno – społeczną. 

Kwota brutto 1 168 500,00 zł 

 Trwają prace nad projektem remontu Szkoły Podstawowej w Królewcu i termomodernizacji łącznika 

i hali sportowej przy Zespole Szkół w Miedzierzy. 

PRZETARGI 

 Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. 

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym: 

Zadanie 1.  Place zabaw w miejscowości Królewiec i Miedzierza -  Wykonawcą będzie firma 

PPHU „ Drewnogród” Robert Lis , Podzamcze , ul Źródlana 14, 26-065 Piekoszów. Kwota brutto 

188.200,00 zł. 

Zadanie 2. Siłownia zewnętrzna w miejscowości Smyków – Wykonawcą będzie firma „DRO – 

MAR” Marcin Dróżdż, Makowiec, ul Radomska 138, 26-640 Skaryszew Kwota brutto 35.284,49 zł.  

Termin realizacji zamówienia 10.10. 2014 rok. 

UMOWY 

 W dniu 15 lipca została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska      

 i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania polegającego na „ Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest w 2014r.” w kwocie 12 843,77 zł. 

INNE  

 Na potrzeby funkcjonowania jednostek OSP z terenu gminy zakupiono sprzęt oraz umundurowanie. 

Zakupiono m.in. węże pożarnicze, tłumnice, ubrania, specjalne mundury, pompę pływającą  Niagara 

dla OSP Przyłogi. Wartość zakupów 15. 900,00 zł. dofinansowanie z firm ubezpieczeniowych  
w kwocie 4.500,00 zł. 
 

 Czterech druhów z MDP ( 2 z Kozowa i 2 z Królewca) w okresie od 25.07. do 07.08.2014 roku 

uczestniczyło w obozie szkoleniowym w miejscowości Jarosławiec woj. zachodniopomorskie, gdzie 

zdobywali kwalifikacje dowódców druzyn oraz zapoznawali się ze sprzętem używanym w akcjach 

ratowniczo – gaśniczych 
 

 Prowadzone są postępowania administracyjne w przedmiocie stwierdzenia obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięć realizowanych na terenie 

gminy tj. 
1) Rozbudowa istniejącego budynku ubojni drobiu, wraz z budową dwóch wiat na pojazdy 

oraz z budową niezbędnej infrastruktury tj. przyłącza i drogi wewnętrznej, ogrodzenia  

i place manewrowe, położonego w miejscowości Salata, gmina Smyków realizowanego 

przez  Ubojnia Drobiu EURQR Sp. z o.o., Salata 12 B, 26 – 212 Smyków 

2) Rozbiórka dwóch wiatraków o mocy  2 x 150 kW oraz budowa nowego wiatraka  o mocy max 

850 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce o nr. ewidencyjnym 919/1  

w miejscowości Królewiec, gmina Smyków”, którego inwestorem jest Przedsiębiorstwo 

Handlowo – Usługowe „ POL – PETRO” Stacja Paliw Waldemar Socha, Królewiec 66, 26 – 212 

Smyków; 

3) Budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyłogi, 

gm. Smyków”, którego inwestorem jest Energia Horyzonty Sp. z o.o. , Al. 3 Maja 5, 00 – 401 

Warszawa 
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 W dniu 4 sierpnia 2014r. została wydana decyzja w sprawie przekazania w trwały zarząd Szkole 

Podstawowej w Królewcu: budynek szkoły (57 458,78), budynek sali sportowej (3.026.519,15), 

pozostałe środki trwałe powiązane funkcjonowaniem z nieruchomością (575.146,28), wartość razem 

3.659.124,21 
Zespołowi Szkół w Miedzierzy: budynek szkoły (1.565.517,10), budynek sali sportowej 

(1.404.527,27), pozostałe środki trwałe powiązane funkcjonowaniem z nieruchomością (501.872,15), 

wartość razem 3.471.916,52 

 Otrzymaliśmy zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu 

sołeckiego realizowanego w 2013r. w kwocie 18 777,20 zł. Całkowita kwota wydatków wykonanych 

w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. – 93 886, 11 zł 
 Wyodrębniony został Fundusz Sołecki dla poszczególnych sołectw na 2015 r. w kwocie 182 341,33 

zł, w tym: 
1) Adamów – 12 019,61 zł, 

2) Cisownik – 9 826,25 zł, 

3) Wólka Smolana – 8 597, 97 zł, 

4) Kozów – 16 698, 78 zł, 

5) Królewiec – 29 244,80 zł, 

6) Matyniów – 15 265,79 zł, 

7) Miedzierza – 19 360,06 zł, 

8) Salata – 13 072,43 zł, 

9) Przyłogi – 18 745,92 zł, 

10) Smyków – 18 278,00 zł, 

11) Stanowiska – 13 043,18 zł, 

12) Trawniki – 8 188,54 zł  

 

 Do dnia 15 września 2014r. przyjmowane będą 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/. Dofinansowanie zakupu podręczników 

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

 III szkoły podstawowej – do kwoty 225,00 zł oraz  VI szkoły podstawowej – do kwoty 325,00 zł 

 

 W sierpniu 2014r. zaczęliśmy realizację programu  pn.: „Rodzina  3 PLUS w gminie Smyków”.  

Świadczenie pieniężne na rozpoczęcie roku szkolnego przyznawane jest przez Wójta Gminy 

Smyków w oparciu o złożony wniosek. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej: 

www.smykow.pl  oraz w Urzędzie Gminy w Smykowie w pok. Nr 16. Terminy składania wniosków: 

 Wnioski złożone do 31 sierpnia 2014r – wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 10 

września 2014r. 

 Wnioski złożone od 1 września do 20 września 2014r – wypłata świadczenia nastąpi  

w terminie do 30 września 2014r.  

 Wnioski złożone od 21 września do 15 października 2014r-wypłata świadczenia nastąpi 

w terminie do 30 października 2014r.  

 W dniu 08.07.2014 roku do „LGD u Źródeł” został złożony wniosek pn. „Witacze – jako źródło 

 informacji turystycznej w gminie Smyków” w ramach małych projektów PROW. Wniosek został 

http://www.smykow.pl/
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oceniony pozytywnie ( II miejsce na liście).  W ramach zadania planujemy zamontować  

5 witaczy w miejscowościach Salata, Kozów, Miedzierza/Barak/, Wólka Smolana / Sielpia/,   

oraz Przyłogi. Planowana kwota dofinansowania 20 000 zł. 
 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie realizuje projekt systemowy współfinansowany ze 

środków EFS w ramach POKL, 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. W miesiącach lipiec i sierpień z uczestnikami przeprowadzono indywidualne 

zajęcia  z psychologiem (po 3 godz./uczestnika) oraz indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (po 3 

godz./uczestnika). Łącznie przeprowadzono 78 godzin zajęć. Wykonawcą zadania był:  Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Kielcach - Centrum Kształcenia zawodowego w Końskich. Łączna kwota umów przeznaczona 

na realizację tegoż zadania stanowiła kwotę: 4 940,68 zł. (słownie: cztery tysiąca dziewięćset czterdzieści 

złotych 68/100).  

 Od września br. Ośrodek będzie przyjmował wnioski o ustalenia prawa do pobierania zasiłku 

rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2014/2015. Będą 

obowiązywać dochody za rok 2013. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom jeżeli dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 574 zł.  a w przypadku gdy członkiem rodziny jest 

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo 

o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota kryterium została podwyższona do kwoty 664 zł.    

 Ośrodek realizuje Uchwałę Nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla 

rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. Na dzień 27.08.2014 r. przyjęto 32 wnioski o 

przyznanie Karty. Wydano106 Kart Dużej Rodziny dla 21 rodzin - każdy członek rodziny posiada 

indywidualną kartę.  

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

Gminne. Podczas Dożynek przeprowadzono konkursy potraw lokalnych  oraz konkurs na 

najpiękniejszy wieniec dożynkowy, zwycięskim wieńcem okazał się wieniec z Kozowa, który 

otrzymał nagrodę 500 zł. Pozostałe wieńce nagrodzono kwotą 250 zł. Ponadto wszyscy otrzymali 

upominki w postaci koszy ze słodyczami oraz pamiątkowe dyplomy Przedstawiciele sołectw zostali 

obdarowani cennymi nagrodami ufundowanymi przez głównego sponsora Dożynek firmę FENIKS 

SP. Z O.O. z Adamowa. Podczas Dożynek wystąpili 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 

 

 06 września 2014r. (sobota) o godz. 14.00. w miejscowości Trawniki, pod pomnikiem żołnierzy AK 

odbędzie się Msza Święta w intencji poległych żołnierzy i zmarłego w 2008 roku dowódcy gen. Bryg. 

Antoniego Hedy – „ Szarego” 

 Zakończono dostawę 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. Dostarczono 180,86 ton za kwotę 90.762,78 zł brutto. 

 Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę urządzenia 

napowietrzającego – pompującego AQUA max basic. Dostawcą urządzenia została firma AquaEco 

Sp z o.o. 60-177 Poznań ul. Skrzetuskiego 7.  Wartość dostawy 5.377,41 zł brutto. 

 Zakupiono armaturę wodociągową za kwotę brutto 3.335,24 zł. 

 Zakupiono wodomierz MWN 80 NK do komory zasuw w Przyłogach za kwotę brutto 899,62 zł. 
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 Zakupiono osprzęt elektryczny do stacji wodociągowej w Przyłogach i Stanowiskach  za kwotę 

brutto 843,30 zł. 

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

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

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę po, której radni wrócili na salę obrad 

 

 

Do punktu 6-go porządku obrad 

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smyków za I półrocze 2014 roku. 

 

Przewodniczący odczytał najważniejsze informacje z Uchwały 74/2014, III Składu Orzekającego RIO  

w Kielcach  z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Smyków za I półrocze 2014 roku, oraz uzasadnienie do tej uchwały. Skład Orzekający postanawia 

zaopiniować pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smyków za I półrocze  

2014 roku. 

 

Do punktu 7-go porządku obrad 

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku. 

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku Radni otrzymali 

w materiałach na sesję.  

Do punktu 8-go porządku obrad 

 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Smykowie na dzień 30.06.2014 rok. 

 

Informację przedstawił Dyrektor SPZOZ GOZ w Smykowie Waldemar Wrona. Radni otrzymali  

w materiałach na sesję wersje papierową informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ  

w Smykowie na dzień 30.06.2014 rok. 

Pytań nie było tylko radny Jacek Kołodziejczyk podziękował dyrektorowi za pomoc dla nowopowstałego 

Klubu Sportowego, które polegała na przebadaniu zawodników oraz oddelegowanie pielęgniarki na mecze.  

Do punktu 9-go porządku obrad 

 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie za 

I półrocze 2014 roku. 

 

Informację przedstawiła Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie Sylwia Mogielska. Radni 

otrzymali w materiałach na sesję wersje papierową informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie za I półrocze 2014 roku. 

 

Do punktu 10-go porządku obrad 

 

Informacja o przygotowaniu szkół podstawowych i Gimnazjum do nowego roku szkolnego. 

 

Informacje przedstawiły dyrektorki obydwu szkół. Pierwsza głos zabrała Pani Małgorzata Michalak, 

dyrektor Szkoły Podstawowej w Królewcu, która przedstawiła informację jak szkoła jest przygotowana do 
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rozpoczętego właśnie nowego roku szkolnego 2014/2015. Informacja w formie papierowej stanowi 

załącznik Nr 5 do protokołu. Pani dyrektor podziękowała również radzie i wójtowi za decyzje o dalszym 

remoncie szkoły i za dobrą współpracę. 

Następnie informacje o przygotowaniu szkoły podstawowej i Gimnazjum do nowego roku szkolnego 

2014/2015 przedstawiła Pani Izabela Basiak dyrektor Zespołu Szkół w Miedzierzy. Informacja w formie 

papierowej stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Po przedstawieniu przez dyrektorki informacji głos zabrał radny Jerzy Duda, który zwrócił się do Pani 

Dyrektor Michalak, że jest mu przykro z powodu wypowiedzi pani Dyrektor w prasie o starszych 

nauczycielach. Dyrektor Michalak w odpowiedzi przeprosiła wszystkich, którzy poczuli się urażeni 

zaznaczając, że prasa nie zawsze rzetelnie odzwierciedla udzielane wypowiedzi i czasem dodaje coś od 

siebie. Pani Michalak powiedziała również że jest jej przykro ponieważ wokół jej osoby i szkoły ostatnio 

działy się niemiłe rzeczy o których w większości dowiadywała się z prasy a nie od samych 

zainteresowanych. Następnie głos zabrał wójt Józef Śliz, który powiedział, że życzyłby wszystkim 

włodarzom takiego gospodarza jak Pani Michalak, która dba o mienie i porządek w szkole. Wójt powiedział 

że przyglądał się sprawie i ma następujące wnioski. Pani dyrektor jest bardzo konsekwentnym  

i wymagającym szefem zarówno wobec podwładnych jak i  wobec siebie. Wójt przywołał również temat 

konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Królewcu i wyjaśnił radnym dlaczego Komisja Konkursowa 

nie dopuściła  do drugiego etapu konkursu pana Palucha, który był drugim kandydatem obok pani Michalak.  

Następnie głos zabrała radna Zofia Wanat, która odniosła się do wypowiedzi wójta, że wychwala tylko 

panią dyrektor Michalak  natomiast nie docenia  pani Dyrektor Basiak. Wójt wyjaśniając odpowiedział, że  

w swojej wcześniejszej wypowiedzi odnosił się i oceniał pracę tylko pani dyrektor Michalak. Radna Zofia 

Wanat powiedziała, że wie co się dzieje w szkole w Królewcu, że jest zła współpraca miedzy dyrekcją  

a nauczycielami, chociaż nie ma zastrzeżeń do tego jakim jest gospodarzem.  

Pani Michalak w odpowiedzi powiedziała, że to są pomówienia i nie życzy sobie aby publicznie głosić takie 

nieprawdziwe informacje. 

Głos w dyskusji zabrała radna Agnieszka Kastarynda, która poprosiła obydwie dyrektorki o wyjaśnienie 

dlaczego w jednej szkole (Zespół Szkół) pracuje dwóch pedagogów a w SP w Królewcu nie ma żadnego. 

Na to pytanie odpowiedziała pani Dyrektor Basiak, która wyjaśniła że pedagodzy jeżdżą szkolnym 

autobusem jako opiekunowie i po odliczeniu tych godzin zostaje niecały etat dla pedagoga. Radna 

Kastarynda powiedziała, że pedagog potrzebny jest w każdej szkole bo dziecko nie ma odwagi pójść do 

nauczyciela od przedmiotu a do pedagoga pójdzie i powie jeśli ma jakiś problem. Radna Kastarynda 

zapytała panią Michalak ile dzieci zostało przeniesionych do innej szkoły podczas dyrektorowania pani 

Michalak. Pani dyrektor odpowiedziała że był jeden taki przypadek ze względu na złe zachowania ucznia. 

Radny Duda powiedział, że praca nauczyciela to nie tylko praca podczas zajęć ale również poza nią  

( sprawdzanie prac, sprawdzianów, klasówek)  

 

Do punktu 11- go porządku obrad 

 

Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.  

Informacje przedstawił prezes OSP Miedzierza, radny Grzegorz Lesiak.  

 OSP Kozów - 15 wyjazdów, z tego 14 to pożary, 1 to miejscowe zagrożenie, przeważnie były to 

pożary traw i nieużytków.   

 OSP Królewiec – 5 wyjazdów, z tego 4 pożary traw, jeden pożar domu 

 OSP Miedzierza  - 19 wyjazdów, z tego  9 pożary, 5 miejscowe zagrożenie,  3 razy wyjazd na 

ćwiczenia, które odbywały się w Sielpi, uczestniczyły w nich jednostki z dwóch powiatów -  

Konecki i Skarżysko, 2 razy wyjazd do wypadków.  

 OSP Przyłogi – 3 wyjazdy do pożarów  

Ponadto strażacy ochotnicy biorą udział w uroczystościach gminnych i koscielnych, które odbywaja się na 

terenie naszej gminy. 

 

Do punktu 12- go porządku obrad 
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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 w dniu 04 września 2014 roku,  w pełnym 

składzie osobowym. Członkowie komisji zapoznali się z Informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Smyków za I półrocze 2014 roku, oraz rozpatrywali następujące projekty uchwał w sprawie: 

 

a) przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Smyków” 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2014-2025 

c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok 

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

 

Następnie głos zabrał radny Dariusz Szczepańczyk, przewodniczący komisji rewizyjnej. 

Poinformował radę, iż komisja obradowała 04 września 2014 roku o godz. 8.00.Członkowie  komisji 

zapoznali się z Informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smyków za I półrocze 2014 roku oraz 

przeprowadziła kontrolę stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Komisja odbyła posiedzenie 

wyjazdowe w obydwu szkołach i stwierdza że szkoły są dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego. 

Komisja stoi na stanowisku żeby nadal przeprowadzać niezbędne remonty (szczególnie te zaplanowane) 

oraz uzupełniać brakujące sprzęty.  

 

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

terenowej, budownictwa i ochrony środowiska. Kierowana przez nią komisja zebrała się 02.wrzesnia 2014 r.  

o godz. 14.00. W posiedzeniu komisji uczestniczył pełen skład. Przewodnicząca przedstawiła plan 

posiedzenia komisji,  który został przyjęty jednogłośnie. Komisja zapoznała się ze stanem zaawansowań 

robót przy kanalizacji, którą szczegółowo przedstawił p. Ryszard Janus, pracownik Urzędu Gminy. Komisja 

zapoznała się również z  projektem uchwały w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smyków” i opiniuje ja pozytywnie. Radni pracujący 

w tej komisji nie zgłosili żadnych uwag ani wniosków. 

 

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

ochrony przeciwpożarowej i komunikacji. Komisja zebrała się 02 września 2014 roku o godzinie 15.00  

w pełnym składzie. Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Członkowie Komisji zajęli się projektem 

uchwały w sprawie: 

a) przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Smyków”  

Członkowie komisji zapoznali się również z informacją na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie 

gminy oraz ocenili stan  realizacji inwestycji przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Smyków. 

Komisja projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Pozytywnie przyjęto również informację o ochronie 

przeciwpożarowej na terenie gminy. Komisja rozmawiała o nowo wybudowanych odcinkach dróg 

powiatowych w Przyłogach i Smykowie pewne uwagi co do drogi w Przyłogach zgłosiła radna Agnieszka 

Kastarynda. Radni komisji rozmawiali również o przepustach, w miejscowości Miedzierza od kościoła  

w stronę szkoły są połamane przepusty, które należałoby naprawić. 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 01 września  
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2014 roku. W obradach uczestniczył wójt Józef Śliz, który poinformował komisje o planach 

termomodernizacji łącznika i Hali sportowej w Zespole Szkół w Miedzierzy oraz o remoncie głównego 

skrzydła SP Królewiec. Wójt zapoznał członków komisji  z  realizowanymi projektami: place zabaw  przy 

szkołach, wyprawka szkolna dla uczniów, rodzina 3 Plus oraz projekcie systemowym realizowanym przez 

GOPS w Smykowie. Komisja zapoznała się również z informacjami  nt. przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Smyków za I półrocze 2014 roku, informacją o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ  

w Smykowie na dzień 30.06.2014 rok. 

Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie za I 

półrocze 2014 roku oraz informacją o przygotowaniu szkół podstawowych i Gimnazjum do nowego roku 

szkolnego. W sprawach różnych wójt ustosunkował się do sytuacji panującej w SP w Królewcu. 

Przewodniczący komisji poinformował że mieszkańcy Przyłóg bardzo cieszą się z nowego boiska i są 

bardzo wdzięczni radzie i wójtowi za wybudowanie tego obiektu. 

W wolnych wnioskach komisja wnioskuje o zatrudnienie konserwatora obiektów sportowych  

i innych na terenie gminy. Drugi wniosek to zakupienie ciągnika do wykaszania boisk i terenów zielonych 

na terenie gminy Smyków. Trzeci wniosek to naprawa natrysków przy szatni sportowej przy Zespole Szkół 

w Miedzierzy na potrzeby grających zawodników i  sędziów Klubu sportowego. 

Na tym obrady komisji zakończono. 

Przewodniczący zarządził 10 minutowa przerwę, po której wznowiono obrady. 

 

 

Do punktu 13 - go porządku obrad 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Jako pierwsza głos zabrała radna Zofia Wanat i zgłosiła potrzebę naprawy przepustów w Miedzierzy  

o których wcześniej mówił radny Lesiak. Radna pytała wójta jak to się stało że były mniejsze kwoty na 

nagrody za wieńce dożynkowe. Kolejne pytanie dotyczyło przyłączenia p. Jurek. 

Następne pytanie zadał radny Gustaw Przyłogi w sprawie przepustów w miejscowości Muszczarz ponieważ 

do tej pory mimo wcześniejszych zgłoszeń nic się nie dzieje. 

Kolejne pytanie zadał radny Kozłowski, do kiedy jest termin realizacji założenia światła ulicznego  

w Królewcu Poprzecznym. 

 

 

Do punktu 14 - go porządku obrad 

 

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Smyków” 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2014-2025 

c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok 

 

 

 

 

Do punktu 14„a” porządku obrad 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smyków”. Na pytanie radnej Agnieszki Kastaryndy 

dotyczącej projektu budowy wiatraków w Przyłogach wyjaśnień udzielił Ryszard Janus, pracownik urzędu 
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oraz Mariusz Grunt, prawnik gminy. Wyjaśnili że wszystko regulują przepisy i takie fermy wiatrakowe 

budowane są w odpowiednich odległościach od zabudowań w zależności od mocy i wysokości wiatraków.  

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 231/XXVIII/2014 w sprawie 

przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smyków” 

stanowi załącznik Nr 7. do niniejszego protokołu.  

 

Do punktu 14„b” porządku obrad 

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

Gminy Smyków na lata 2014-2025. Szczegółowych wyjaśnień do tej uchwały udzieliła Pani Skarbnik 

Wiesława Lesiak. Pani skarbnik wprowadziła poprawkę do projektu budżetu zał. inwestycyjny roczny  

w poz. 9 – budowa siłowni zewnętrznej kwotę zwiększyć o 6 tys. pieniądze przenieść z poz. 5 

Termomodernizacja łącznika i Hali sportowej. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad autopoprawką, które dotyczyły uchwały budżetowej jak również 

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

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

głosu. 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 232/XXVIII/2014 

Rady Gminy Smyków w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 

2014-2025 stanowi załącznik Nr 8. do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 14„c” porządku obrad 

 

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 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 233/XXVIII/2014 

Rady Gminy Smyków w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok stanowi załącznik Nr 9. do 

niniejszego protokołu 

 

Do punktu 15-go porządku obrad 

 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych 

Wójt odpowiedział radnej Wanat że przepust w Miedzierzy będzie wykonany. Jeśli chodzi o nagrody za 

wieńce to decyzja wójta o obniżenie kwoty nagród. Przyłącze u p. Jurek będzie również wykonane. Na 

pytanie radnego Przygodzkiego wójt odpowiedział że tym razem przepusty w Muszczarzu będą wykonane 

jak najszybciej. Oświetlenie w Królewcu Poprzecznym będzie wykonane do końca października. Termin 

został przedłużony na wniosek wykonawcy. Wójt przypominał sołtysom o funduszach sołeckich aby  

z wyprzedzeniem pomyśleli na co przeznaczyć te pieniądze. Na uwagi radnej Agnieszki Kastaryndy wójt 

odpowiedział, że ma wszystkie podpisy specjalistów że wszystko jest wykonane z zachowaniem wszelkich 

norm. Wójt poinformował radnych i sołtysów że do PROW – u został złożony i czeka na rozpatrzenie 

wniosek o pozyskanie pojemników dla wszystkich oddających śmieci.  

Agnieszka Kastarynda zwróciła uwagę na to że mieszkańcy segregują śmieci natomiast odbierający 

rozrywają worki i wrzucają wszystko razem a przecież gmina jest rozliczana ze wskaźników. Zastępca wójta 

Radosław Orzelski odpowiedział że wszystko jest segregowane w sortowniach. Radna Kastarynda zgłosiła 
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również wniosek o uprzątniecie placu przy basenie strażackim w Przyłogach. Zastępca wójta odpowiedział 

że prace te będą wykonane w sobotę. Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych na koniec kadencji. Wójt poinformował zebranych że elementy z rozebranych 

placów zabaw przy szkołach trafią do Pisków Królewieckich ze Szkoły w Królewcu, natomiast ze szkoły  

w Miedzierzy zostaną przeniesione na Wólkę Smolaną. Radna Agnieszka Kastarynda, która jest 

wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Smyków przekazała zebranym informację że  

w lipcu Stowarzyszenie otrzymało nagrodę Powiatu Koneckiego Markę Konecką - statuetkę Koła Wodnego  

i  certyfikat za działalność społeczną. Jest to druga taka nagroda w naszej gminie pierwszą otrzymała 

społeczność wsi Cisownik za kultywowanie tradycji. 

 

Do punktu 16-go porządku obrad 

Wolne wnioski 

 

W punkcie 16 „wolne wnioski” o głos poprosiła dyrektor Małgorzata Michalak, która zwróciła uwagę 

przewodniczącemu że jeśli udziela wypowiedzi do mediów czy prasy powinien zasięgnąć informacji i opinii 

wszystkich stron zainteresowanych. Przewodniczący odpowiedział że jesteśmy małą gminą i wszyscy się 

znają i wiele wiedzą o problemach naszej małej społeczności. Opinię jaką wyraził w prasie na temat 

atmosfery panującej w szkole w Królewcu była opinią wielu osób. Pani Michalak odpowiedziała że jeśli 

przewodniczący czy inni radni mieli takie sygnały to powinni o tym rozmawiać z dyrektorem  

i nauczycielami.  Dyrektor Michalak zasugerowała również przewodniczącemu żeby na przyszłość reagował 

na obraźliwe zachowania radnych w stosunku do innych osób. W tym momencie radny Dariusz 

Szczepańczyk zgłosił wiosek formalny o zakończenie obrad sesji. Głosowało 14 radnych, 13 radnych 

głosowało za wnioskiem, nikt nie był przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu. 

Do punktu 17-go porządku obrad 

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

Przewodniczący Rady zamknął ok. godz. 16.30. Na tym protokół zakończono.  

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

 

 

       Przewodniczący Rady 

/-/ Jarosław Pawelec 

  


