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Protokół z przebiegu Zebrania Wiejskiego w Śmiałowicach
z udziałem członków Rad Sołeckich Klecina, Gołaszyc i Pankowa,

w dniu 14.04.2016

Obecni:

1. Teresa Michalak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Marcinowice
2. Stanisława Gerus - Radna Rady Gminy Marcinowice
3. Danuta Maślany - Radna Rady Gminy Marcinowice
4. Janusz Poznański - Radny Rady Gminy Marcinowice
5. Mieczysław Myrta - Radny Rady Gminy Żarów
6. ks. Marian Lewandowski - Proboszcz parafii Śmiałowice
7. Zdzisław Krzemiński - Sołtys wsi Śmiałowice
8. Wioleta Zaborska - Członek Rady Sołeckiej Śmiałowic
9. Zofia Koblowska - Sołtys wsi Panków

10. Katarzyna Puszcz-Mazur - Członek Rady Sołeckiej Pankowa
11. Władysław Bożek - Członek Rady Sołeckiej Pankowa
12. Halina Wrona - Członek Rady Sołeckiej Gołaszyc
13. Jolanta Urbanik - Sołtys wsi Gołaszyce
14. Katarzyna Madziara - Członek Rady Sołeckiej Gołaszyc
15. Elżbieta Łukomska - Sołtys wsi Klecin
16. Tadeusz Lipiński - Członek Rady Sołeckiej Klecina
17. Stanisław Szal - Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Odnowa"
18. Lucyna Szpilakowska - Prezes Stowarzyszenia Wsi Śmiałowice
19. Mariusz Białas - Wiceprezes Stowarzyszenia Wsi Śmiałowice

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
3. Sprawa doprowadzenia wody na cmentarz - procedury i koszty.
4. Nowe zasady sprzątania kościoła.
5. Ustalenie wysokości składek.
6. Informacja na temat powiększenia obszaru cmentarza.
7. Sprawy bieżące, dyskusja.
8. Zamknięcie zebrania.

Przebieg zebrania:
ad 1. Zebranie otworzyła Radna Rady 'Gminy Marcinowice, Danuta Maślany. W imieniu

organizatorów zebrania - Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Śmiałowice - powitała
wszystkich obecnych oraz zapoznała zebranych z proponowanym porządkiem
zebrania.

ad 2. Przewodnictwo zebrania objęła pani Danuta Maślany, a protokołowanie powierzono
pani Lucynie Szpilakowskiej.

ad 3. Danuta Maślany zapoznała zebranych z dotychczasowymi, wieloletnimi staraniami
podejmowanymi w sprawie doprowadzenia wody do cmentarza w Śmiałowicach oraz
procedurami i formalnościami, które należy spełnić w celu sfinalizowania tego
przedsięwzięcia.
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Pan Zdzisław Krzemiński rozdał sołtysom pozostałych wsi przygotowane mapki
przedstawiające obszar, przez który pobiegnie planowane przyłącze.
Ustalono, że ujęcie wody powinno być zainstalowane przed murem obecnego
cmentarza, na terenie działki gminnej, która w niedalekiej przyszłości ma być
przekazana parafii. Najbliższym punktem, z którego można by poprowadzić
przyłącze, jest teren firmy "SCANDAGRA"(dawniej "HaGe"), zatem długość przyłącza
poprowadzonego wzdłuż drogi, na granicy pasa drogowego i pól należących do
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, wyniesie ok. 350 m.
Pan Zdzisław Krzemiński dodał, że przyłącze poprowadzone od nitki wodociągu
doprowadzającego wodę do najbliższego budynku w Pankowie byłoby znacznie
krótsze, jednak w tym przypadku pojawiłyby się dodatkowe przeszkody
administracyjne, gdyż jest to już teren innej gminy.
Wywiązała się dyskusja, podczas której zebrani zastanawiali się nad kosztami i
możliwymi sposobami realizacji inwestycji.
Ksiądz Marian Lewandowski oświadczył, że parafia wciąż nie ma załatwionych spraw
związanych ze zmianą własności terenu przeznaczonego na poszerzenie cmentarza,
choć sprawa ciągnie się już od wielu lat. Ponieważteren jest wciąż własnością gminy,
parafia nie może podejmować żadnych działań z nim związanych.
W odpowiedzi, pani Danuta Maślany poinformowała, że zamierzone działania
podejmowane będą przy wsparciu gminy, jednak to wsparcie będzie polegało
wyłącznie na pomocy w załatwieniu formalności, natomiast gmina nie będzie
partycypowała w kosztach inwestycji. Obecny wójt nie spełni także obietnicy złożonej
przez swego poprzednika, który deklarował pokrycie kosztów robocizny. Zatem
wszelkie koszty, zarówno materiałów, jak i robocizny, muszą ponieść mieszkańcy wsi
korzystających ze śmiałowiekiego cmentarza.
Pani Teresa Michalak poinformowała, że wg jej wiedzy, przybliżona cena położenia
rur wodociągowych wynosi ok. 100 zł za mb (materiał + robocizna).
Zebrani zaproponowali, by w celu obniżenia kosztów tej inwestycji, zakupić materiały
we własnym zakresie, w firmie, która zaoferuje najniższe ceny.
Pan Mariusz Białas podał przybliżone ceny rur plastykowych sprzedawanych w
przedsiębiorstwie Eko-Wod Świdnica. Cena 1 mb rury, w zależności od jej średnicy,
wynosi ok. 3 zł. PanBiałas zobowiązał się do przedstawienia aktualnej oferty cenowej
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na następnym zebraniu w tej sprawie.
Pan Tadeusz Lipiński, w imieniu administratora cmentarza - firmy Arka s.c. Janusz
Kościukiewicz i Piotr Kędzior - zadeklarował wykonanie wszystkich niezbędnych robót
ziemnych.
Pani Danuta Maślany poinformowała, że gmina pomoże w przygotowaniu projektu,
zaś PrezesZarządu spółki ZUWiK, pan JacekTaratuta, obiecał, że czynności związane
z uruchomieniem nowego przyłącza jego firma wykona "po kosztach".
Pan Stanisław Szal stanowczo oświadczył, że za kilka dni Spółdzielnia rozpocznie
siewy kukurydzy i w związku z tym on nie wyrazi zgody na jakiekolwiek wykopy na
skraju pola. Nie wyda takiej zgody również jesienią, ponieważ na polu posieje
oziminy. Podobne plany ma także na rok przyszły i na kolejne lata, zatem jego
zdaniem, w ciągu kilku najbliższych lat nie będzie możliwości realizacji tej inwestycji.
W odpowiedzi pani Teresa Michalak oświadczyła, że w tej sytuacji należy
skontrolować faktyczny przebieg granicy pomiędzy polem należącym do spółdzielni i
pasem drogowym, bo być może projektowana linia przebiegu wodociągu będzie
biegła już poza granicami terenu stanowiącego własność Spółdzielni.
Zebrani zastanawiali się także nad kosztami eksploatacji wodociągu oraz sposobem
jego rozliczania.



Ksiądz Lewandowski poinformował, że ponieważ opłaty za użytkowani.e cmentarza
pobiera administrator cmentarza, do którego obowiązków należy m.in. utrzymanie
czystości, wywóz śmieci, pielęgnacja drzew i zieleni, będą na nim spoczywały również
koszty dostawy wody. Poinformował także, że w chwili obecnej opłata za nowy grób,
czyli tzw. pokładne wynosi 200 zł.
Jednak, zdaniem Księdza zarządzanie zamierzonym przedsięwzięciem będzie trudne
ze względu na brak rady parafialnej, która ponad rok temu uległa rozwiązaniu.
Pan Władysław Bożek wyraził opinię, że w tej sytuacji należy powołać zespół
koordynacyjny, złożony z przedstawicieH wszystkich wsi zainteresowanych tym
przedsięwzięciem, który weźmie na siebie zaplanowanie i realizację zadania oraz
zorganizuje zbiórkę funduszy na ten cel.
Pan Mieczysław Myrta zapytał, dlaczego parafia Śmiałowice nie korzysta z funduszy
przeznaczonych na konserwację i ochronę zabytkowych obiektów sakralnych.
Reprezentowana przez niego gmina Żarów wielokrotnie korzystała z tych środków
finansowych. Otrzymała m.in. 40 tys. zł na remont zabytkowej kaplicy w Zastrużu,
20 tys. zł na okna w kościele w Wierzbnej i inne.
Pani Stanisława Gerus poinformowała, że gmina Marcinowice również korzysta z tych
funduszy. Np. proboszcz parafii Strzelce pozyskał 60 tys. zł na remont kościoła w
Strzelcach i w Szczepanowie. Niestety zabrakło środków na zaspokojenie potrzeb
kościoła w Goli, lecz mimo to tamtejsza Rada Parafialna pod wodzą pani Gerus
dzielnie sobie radzi, utrzymując kościół z datków parafian.

ad 4. Pani Zofia Koblowska zaproponowała wprowadzenie zmian w sposobie sprzątania
kościoła w Śmiałowicach. Zaproponowała. system składek od każdej rodziny,
przeznaczonych na zakup środków czystości i kwiatów oraz na wynagrodzenie dla
dwóch osób, które podjęłyby się obowiązku sprzątania kościoła. Przytoczyła
przykłady kościołów, gdzie taki system funkcjonuje i doskonale się sprawdza (np.
Pszenno).

ad 5". Większość zebranych gorąco poparła propozycję pani Koblowskiej, jednak ustalenie
wysokości składek i innych szczegółów odłożono do następnego zebrania.

Na następnym zebraniu, kiedy znane już będą przybliżone koszty przyłącza wody,
zostanie również ustalona składka na doprowadzenie wody do cmentarza.

ad 6. Na zakończenie pani Danuta Maślany poinformowała o planach powiększenia obszaru
cmentarza w Śmiałowicach. Przypomniała zebranym, że na mocy porozumienia
zawartego kilka lat temu z Wójtem gminy Marcinowice, Spółdzielnia kupiła od gminy,
po preferencyjnej cenie, pole w okolicach tzw. "Lisiej Góry" pomiędzy Śmiałowicami
a Klecinem, natomiast Gmina dokonała zakupu od Spółdzielni pasa terenu pomiędzy
drogą a cmentarzem za cenę 10 tys. zł. Teren ten ma być nieodpłatnie przekazany
Parafii Śmiałowice na cel powiększenia cmentarza. Jednak termin przekazania
uzależniony jest od daty opublikowania nowego planu przestrzennego, co ma
nastąpić w czerwcu br.

Zebrani zwrócili uwagę na pilną konieczność naprawy zabytkowego ogrodzenia
cmentarza, niszczonego m.in. przez niefrasobliwe postępowanie firmy pogrzebowej.

ad 7. Datę następnego zebrania w sprawie doprowadzenia wody do cmentarza w
Śmiałowicach ustalono na czwartek 5 maja 2016.

ad 8. Na tym zebranie zakończono.
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