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PROTOKÓŁ NR XXVIII/2014 

z XXIX Sesji Rady Gminy Smyków 

odbytej w dniu 28 października 2014 roku  

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

Gminy rozpoczęły się o godz.12.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie. Zawiadomienia  

o sesji z dnia 20 października 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 15 radnych.  

Do punktu 2-go porządku obrad 

Na sekretarza obrad Radni zgłosili, według kolejności, radną Renatę Skrzyniarz, która wyraziła zgodę na 

przyjęcie funkcji. W głosowaniu jawnym radna Renata Skrzyniarz została wybrana sekretarzem obrad 

jednogłośnie (15„za”).  

 

Do punktu 3-go porządku obrad 

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

z XXVIII sesji, Rady Gminy Smyków kadencji 2010 – 2014, odbytej 04 września 2014 roku. Protokół był 

wyłożony do wglądu u pracownika obsługującego Radę Gminy. Radni nie zgłosili żadnych uwag do 

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

(15 za) opowiedzieli się za przyjęciem protokołu Nr XXVII z XXVIII sesji Rady Gminy Smyków, odbytej 

04 września 2014 roku.  

Do punktu 4-go porządku obrad 

Przewodniczący przystąpił do Ustalenia porządku obrad. Zapytał radnych czy są jakieś uwagi do 

przedstawionego porządku obrad. Głos w tej sprawie zabrała radna Agnieszka Kastarynda zgłaszając jako 

punkt dodatkowy dyskusję na temat budowy wiatraków w Przyłogach, zaproponowała aby było to  

w punkcie 4a. Prawnik Mariusz Grunt zasugerował aby radna doprecyzowała temat dyskusji. 

Przewodniczący zapytał czy zgłoszony temat może być omawiany w  punkcie  9. Radna A. Kastarynda nie 

wyraziła zgody a Radny Dariusz Szczepańczyk zaproponował żeby ten temat umieścić jako oddzielny 

punkt. Przewodniczący zaproponował aby był to punkt 5 a 5 punkt będzie jako 6 i tak dalej. Przewodniczący 

zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych za zmianą 

głosowało 14 radnych jedna osoba wstrzymała się od głosu. Więcej wniosków nie było więc 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy Smyków  

z uwzględnieniem przyjętej poprawki. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem 

porządku obrad głosowało 15 radnych. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.   
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Ostatecznie porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Smyków przedstawiał się następująco: 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Wybór sekretarza obrad.  

3. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Gminy Smyków. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Dyskusja nt. budowy elektrowni wiatrowej w miejscowości Przyłogi. 

6. Informacja wójta o pracy Urzędu Gminy między sesjami. 

7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych pracowników samorządu i kierowników Gminnych 

Jednostek Organizacyjnych gminy Smyków za 2013 rok. 

8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Gminy Smyków za 

2013 rok.  

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

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 

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

b) zmian w budżecie gminy na 2014 rok 

c) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok  
d) przyjęcia Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015  
e) zmiany Uchwały Nr 134/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 04 grudnia 2012 roku  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków 

zmienionej Uchwałą Nr 182/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013 roku  
f) wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Smyków 

 

     12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

     13.  Wolne wnioski.  

     14.  Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy Smyków.  

 
 

 
Do punktu 5-go porządku obrad 

 

Dyskusja nt. budowy elektrowni wiatrowej w miejscowości Przyłogi. Dyskusję rozpoczęła radna Agnieszka 

Kastarynda która swoim pytaniem nawiązała do poprzedniej sesji na której było rozpatrywane Studium  

i tam pracownik informował że chodzi tam tylko o etap studium a nie było mowy o budowie elektrowni 

wiatrowych. Mieszkańcy pytają a radni nie są doinformowani że taka elektrownia wiatrowa ma powstać na 

terenie Przyłóg. Radna poprosiła o dyskusję w tej sprawie. Do wypowiedzi odniósł się wójt. Poinformował 

że podobnie jak przy innych przedsięwzięciach do urzędu wpływają pisma i tak się stało w tym temacie.  

W odpowiednich terminach zostali poinformowani mieszkańcy w formie ogłoszeń. Wójt powiedział że są 

procedury które muszą być  zachowane. Wszelkie dokumenty będą badane przez odpowiednie komórki. 

Wójt musi postępować według prawa. Do wójta wpłynęły pisma od mieszkańców również z gminy 

Stąporków z protestem przeciw budowie wiatraków. Wójt poinformował że będą konsultacje społeczne  

i wtedy mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje zdanie i opinie. Wójt Oprócz tego chce spotkać się  

z mieszkańcami i inwestorem aby ten wyjaśnił wszystkie niejasności i takie spotkanie odbędzie się  

w najbliższy czwartek.  Radny Duda i Sołtys Obratański poparli inicjatywę wójta spotkania z mieszkańcami. 
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Do punktu 6-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 (28.08.2014 – 22.10.2014 roku)  

 

WYKONYWANE PRACE 

 

 Dobiegają końca prace związane z budową kanalizacji w Smykowie. Wybudowano 6,5 km. sieci 

głównej, w tym 5 km. grawitacyjnej, a 1,5 km. sieci ciśnieniowej. Dwie przepompownie ścieków, 

oraz 88 szt. przyłączy o łącznej długości 1.634 km. Trwają prace związane z odbiorami. Wykonawca 

przygotowuje niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Pozostało do 

wykonania uporządkowanie terenu na niektórych odcinkach a głównie odcinek Królewiec-Orlik, 

Adamów, Sachalin. Pozostała część Smykowa przy drodze nr 74 będzie realizowana zgodnie z 

planem razem z Królewcem. 

 Trwają prace przy  budowie budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z dwustanowiskowym 

garażem dla OSP Kozów. W tej chwili wykonywana jest konstrukcja więźby dachowej. Kwota 

brutto 1 168 500,00 zł 

 Na ukończeniu są prace przy budowie placów zabaw w miejscowości Królewiec i Miedzierza przy 

szkołach -  Wykonawcą jest firma PPHU „Drewnogród” Robert Lis, Piekoszów - Podzamcze. Kwota 

brutto 188.200,00 zł. Elementy wcześniejszych placów zabaw spod szkół zostały przeniesione  

i zamontowane w Piaskach Królewieckich i Wólce Smolanej. 

 Rozpoczęto prace przy budowie siłowni zewnętrznej przy boisku Orlik w miejscowości Smyków – 

Wykonawcą jest Firma Usługowa - Jerzy Wincukiewicz z Kielc. Kwota brutto 43 750,00 zł.  

Termin realizacji zamówienia 30.11. 2014 rok. 

 

UMOWY 

 W związku z budową kanalizacji na terenie gminy Smyków w dniu 24.10.2014 r. zostanie podpisana 

umowa z wykonawcą na rozpoczęcie budowy II etapu obejmujące sołectwa: Królewiec, Królewiec 

Poprzeczny i Zastawie Firmą, która złożyła najniższą ofertę w kwocie 2 944 620, 00 zł. jest  firma 

PTP EKWOD Sp. z o.o.  z Kielc. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Planowany termin 

zakończenia to 2016 r. 

INNE  

 Przy drodze powiatowej przebiegającej przez Miedzierzę ustawiono dwie wiaty przystankowe.  

Jedna z nich została sfinansowana z funduszu sołeckiego sołectwa Miedzierza. Kwota brutto  

8 tys. 400 zł. 
 Wszczęto postępowania administracyjne w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięć realizowanych na terenie gminy tj. 
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1) Posadowienie wolnostojących kolektorów słonecznych o mocy 0,99 MWp wytwarzających 

energię elektryczną w procesie konwersji fotowoltaicznej wraz z przyłączem 

elektroenergetycznym” planowanego do realizacji na działce Nr 1050 w miejscowości 

Miedzierza, gm. Smyków przez PPH FOL- PACK Mariusz Kołodziejczyk, ul. Leśna 91,  

26 – 200 Końskie, 

2) Budowa kompleksu zabudowy mieszkaniowej, tj. dziewięciu budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi” w Królewcu na części działki 

nr ewidencyjny 144, gm. Smyków. 

 
 Do dnia 15 września 2014r. wpłynęło 47 wniosków o dofinansowanie podręczników w ramach 

rządowego programu pomocy uczniom rozpoczynającym rok  szkolny 2014/2015 „Wyprawka 

szkolna”. Dofinansowanie zakupu podręczników  przewidziane 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 

 

 Do dnia 15 września  2014 r.  złożono 246 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok 

szkolny 2014/2015 

 

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

Do 30 września 2014 r. z programu skorzystały już 93 rodziny w tym  251 dzieci zamieszkałych  na 

terenie gminy Smyków. Wartość wypłaconego  świadczenia łącznie to 50 200 zł.  

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.  

 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. W ramach 

projektu wszyscy uczestnicy (13 osób -  9 kobiet i 4 mężczyzn) wzięli udział w indywidualnych spotkaniach  

z psychologiem oraz doradcą zawodowym.  Informujemy, że  9 pań ukończyło kurs z zakresu „wizaż + 

stylizacja  i zdobnictwo paznokci” i  otrzymały stosowne  zaświadczenia. W miesiącach październik i listopad 

planujemy przeszkolić  4 panów z zakresu „kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym”. 

Realizatorem szkoleń jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Końskich (wyłoniony w drodze przetargu 

nieograniczonego).   

 Od września br. Ośrodek  przyjmuje wnioski o ustalenia prawa do pobierania zasiłku rodzinnego oraz 

dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2014/2015. 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.  Na dzień 20.10.2014 r. wpłynęło 230 wniosków.  
 Ośrodek realizuje Uchwałę Nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla 

rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. Na dzień 20.10.2014 r. przyjęto 43 wnioski  
o przyznanie Karty. Wydano186 Kart Dużej Rodziny dla 21 rodzin - każdy członek rodziny posiada 

swoją indywidualną kartę.  

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

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

 

http://www.smykow.pl/
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Do punktu 7-go porządku obrad 

 

Informacja o analizie oświadczeń majątkowych pracowników samorządu i kierowników Gminnych 

Jednostek Organizacyjnych gminy Smyków za 2013 rok. 

 

 

Wójt przedstawił opinię o oświadczeniach majątkowych złożonych wójtowi gminy. Załącznik nr 5 do 

protokołu. 

Do punktu 8-go porządku obrad 

 

Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Gminy Smyków za 

2013 rok.  

 

Przewodniczący Rady przedstawił opinię o oświadczeniach majątkowych złożonych wójtowi gminy. 

Załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Do punktu 9-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, która to komisja zebrała się na posiedzeniu w dniu 28 października 2014 roku i zapoznała 

się z projektami uchwał w sprawie: 

 

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

b) zmian w budżecie gminy na 2014 rok 

c) wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Smyków 

 

 
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 27 października 2014 roku. Komisja zajmowała się tematem 

„Kontrola uchwał za 2014. Do sprawdzanych uchwał radni nie wnoszą uwag. Komisja przeprowadziła 

również ocenę zadań inwestycyjnych za 2014 rok. Komisja badała jedną inwestycję zakup i zamiana gruntu 

w miejscowości Miedzierza. Tutaj również komisja nie wnosi żadnych uwag. Przewodniczący podziękował 

członkom komisji za pracę w dobiegającej końca kadencji. 

 

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

terenowej, budownictwa i ochrony środowiska. Kierowana przez nią komisja zebrała się 28 października 

2014 r. W posiedzeniu komisji uczestniczył pełen skład. Przewodnicząca przedstawiła plan posiedzenia 

komisji,  który został przyjęty jednogłośnie. Komisja zapoznała się z projektami uchwał  

 

a) w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 04 grudnia 2012 roku  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków zmienionej Uchwałą Nr 

182/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013 roku. Pięciu członków komisji poparło ten 

projekt uchwały jeden był przeciw. 
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Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Smyków poparli wszyscy 

członkowie komisji. 

Radni pracujący w tej komisji nie zgłosili żadnych uwag ani wniosków. Również radna Renata Skrzyniarz 

podziękowała członkom komisji za pracę w komisji. 

 

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

ochrony przeciwpożarowej i komunikacji. Komisja zebrała się 27 października 2014 roku  

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

uchwały w sprawie: 

a) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok  
               b)zmiany Uchwały Nr 134/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 04 grudnia 2012 roku  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków zmienionej Uchwałą Nr 

182/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013 roku  
Komisja pozytywnie zaopiniowała obydwa projekty uchwały. Również tutaj przewodniczący podziękował 

członkom komisji za współpracę. 

 

 

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

który poinformował że posiedzenie kierowanej przez niego komisji odbyło się 27 października  2014 roku. 

W obradach uczestniczył wójt Józef Śliz, który poinformował komisje o pracy Urzędu Gminy 

termomodernizacji łącznika i Hali sportowej w Zespole Szkół w Miedzierzy oraz budowy nowej płyty 

boiska w Miedzierzy. Członkowie Komisji zajęli się projektem uchwały w sprawie: 

a) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok  
b) przyjęcia Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 r. Członkowie pozytywnie 

zaopiniowali obydwa projekty uchwał. 

 Przewodniczący podziękował za pracę członkom komisji.  
 

Przewodniczący zarządził 10 minutowa przerwę, po której wznowiono obrady. 

 

 

Do punktu 10- go porządku obrad 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Darek Szczepańczyk zgłosił potrzebę postawienia na przystankach kosze na śmieci. Radny Śliz 

zapytał czy jest możliwość postawienia wiaty przystankowej w Smykowie przy drodze do Kozowa. Radny 

Duda zwrócił uwagę o uciążliwości jaką powoduje kopcenie komina na Ośrodku Zdrowia. 

Radna Agnieszka Kastarynda zapytała wójta o Karty dla rodzin wielodzietnych oraz o odpowiedź dotyczącą 

projektu uchwał w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok  konkretnie w punkcie 1 pdp. „e” w części  3 

pdp. 2 jest kwota 10 tys. a zastępuje się kwotą 17 tys. o co w tym temacie chodzi. Radna zapytała ile 

kosztowało otwarcie boiska w Przyłogach.   
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Do punktu 11- go porządku obrad 

 

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 

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

b) zmian w budżecie gminy na 2014 rok 

c) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok  
d) przyjęcia Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015  
e) zmiany Uchwały Nr 134/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 04 grudnia 2012 roku  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków 

zmienionej Uchwałą Nr 182/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012 

roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków 
f) wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Smyków 

 

 

Do punktu 11„a” porządku obrad 

 

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

Gminy Smyków na lata 2014-2025. Przewodniczący odczytał również projekt uchwały w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2014 rok. Szczegółowych wyjaśnień do projektów uchwał udzieliła Pani Skarbnik 

Wiesława Lesiak.  

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 234/XXIX/2014 Rady Gminy Smyków w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Smyków na lata 2014-2025 stanowi załącznik Nr 7. do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 11„b” 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 235/XXIX/2014 
Rady Gminy Smyków w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok stanowi załącznik Nr 8. do 

niniejszego protokołu 

 

Do punktu 11„c” porządku obrad 

 

Radny Szczepańczyk złożył wniosek formalny o przesunięcie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2014 rok na dalszą pozycję. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Smyków 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2015. Wyjaśnień udzielił prawnik Mariusz Grunt. Radna Agnieszka Kastarynda zapytała kto taki 
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program przygotował. Przewodniczący odpowiedział że m.in. w skład zespołu wchodzi radny 

Szczepańczyk. Radna życzyła pomyślnej realizacji 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 236/XXIX/2014 Rady Gminy Smyków w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2015.stanowi załącznik Nr 9. do niniejszego protokołu 
 

Do punktu 11„d” porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/XV/2012 Rady Gminy 

Smyków z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Smyków zmienionej Uchwałą Nr 182/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków. Wyjaśnień udzielił prawnik. 
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 237/XXIX/2014 Rady Gminy Smyków  

w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 04 grudnia 2012 roku 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków zmienionej Uchwałą Nr 

182/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 

134/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Smyków stanowi załącznik Nr 10. do niniejszego protokołu 

 

Do punktu 11„e” porządku obrad 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji 

aglomeracji Smyków.  Wyjaśnień udzielił prawnik Mariusz Grunt. 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. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 

od głosu. Uchwała Nr 238/XXIX/2014 Rady Gminy Smyków w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze 

likwidacji aglomeracji Smyków stanowi załącznik Nr 11. do niniejszego protokołu 

 

 

Do punktu 11„f” porządku obrad 

Przed przyjęciem uchwały wyjaśnień na pytanie radnej Agnieszki Kastarynda udzielił wójt Józef Śliz. 

Kwotę zwiększono ze względu na dodatkowe wpływy. Przeznaczone na opłaty startowe różnych 

zawodników w różnych rodzajach zawodów sportowych oraz na  zabawki dla dzieci na festynach. 

Zakupiono również ubranie dla dziecka z biednej rodziny na wniosek radnego Dudy. Za przewóz  

i wyżywienie sportowców podczas zawodów. Zakupiono nowe namioty, również pieniądze były 

przeznaczone na organizację Dnia Dziecka oraz poczęstunek dla kombatantów i harcerzy podczas 

uroczystości w Trawnikach. Również z tych pieniędzy są pokrywane wynagrodzenia dla świetliczanek. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 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 239/XXIX/2014 Rady Gminy Smyków w sprawie 

zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok stanowi załącznik Nr 12. do niniejszego protokołu 
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Do punktu 12-go porządku obrad 

 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych 

Wójt odpowiedział radnemu Szczepańczykowi że kosze będą postawione. Wójt odpowiedział że nie 

wyklucza postawienia wiaty przystankowej w Smykowie. Jeśli chodzi o zadymienie z komina to na te 

chwilę nie da się nic zrobić być może w przyszłości jak będzie budowany nowy budynek. Otwarcie boiska 

kosztowało 1 tys.340 zł. Wójt odpowiedział że nie przewiduje remontu remizy lecz budowę nowego  

w przyszłości.  

 

Do punktu 13-go porządku obrad 

 

Wolne wnioski 

 

Przewodniczący Rady podziękował radnym za udział w sesji oraz za pracę podczas mijającej kadencji. 

Również wójt podziękował radnym za pracę w mijającej kadencji. 

Do punktu 14  -go porządku obrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Obrady XXIX Sesji Rady Gminy Smyków Przewodniczący Rady zamknął ok. godz. 16.15 

Na tym protokół zakończono.  

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

 

 

                                         Przewodniczący Rady 

                                                                                                                     /-/ Jarosław Pawelec 

 

 


