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SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W KADENCJI 

2007 – 2010  
Wstęp 

Sołtys i Rada Sołecka w Śmiałowicach w latach 2007 – 2011 kontynuowali działania 
rozpoczęte w poprzedniej kadencji.  

W pierwszym rzędzie kontynuowane były zadania związane z działalnością Świetlicy 
Wiejskiej, stanowiącej centrum kulturalne wsi.  

Rada Sołecka dbała o bieżącą konserwację pomieszczeń i urządzeń oraz o doposażenie 
Świetlicy w niezbędne środki i urządzenia. Dbała o zagospodarowanie otoczenia Świetlicy. W 
zakresie zadań Rady Sołeckiej było także utrzymanie wiejskiego boiska sportowego.  

Z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej wieś Śmiałowice przez ostatnie lata uczestniczyła we 
wszystkich imprezach organizowanych przez Gminę i GOK, takich jak: Gminne Dożynki, Stoły 
Wielkanocne, Dzień Strażaka, imprezy sportowe, konkursy dla Świetlic i inne. W gminnej 
klasyfikacji świetlic w ostatnich latach nasza świetlica zajmowała czołowe miejsca: w roku 
2008 – II miejsce, w roku 2009 – III miejsce, a w roku 2010 – I miejsce w Gminie. 

Działania skupione wokół Świetlicy nie oznaczają jednak, że inne dziedziny życia 
wiejskiego zostały zaniedbane. Sołtys skrupulatnie gromadził informacje o problemach i 
potrzebach wsi i mieszkańców oraz w miarę możliwości starał się im zaradzić. Toczył batalię o 
naprawę i konserwację mostu, o remont drogi i budowę chodników, o ograniczenie ruchu 
samochodów, o poprawę estetyki wsi, o wyburzenie ruiny budynku gospodarczego obok 
Świetlicy i zagospodarowanie powstałego tam placu. 

Wielu spraw nie udało nam się jeszcze załatwić, ale to nie oznacza, że należy z nich 
rezygnować, ponieważ dotyczą istotnych problemów wsi, wpływających na poziom i jakość 
życia mieszkańców.  

 Szacunkowa wartość wszystkich prac wykonanych na rzecz wsi przez Radę Sołecką i 
mieszkańców Śmiałowic oraz wartość przekazanych bezpłatnie materiałów i sprzętu przez 
okres ostatnich 4 lat wynosi ok. 10 000 zł. 

Jednak z przykrością należy dodać, że kadencja Rady Sołeckiej 2007 – 2011 upłynęła pod 
znakiem konfliktów i nieporozumień z mieszkańcami budynku nr 34 oraz wielokrotnych 
interwencji z udziałem Wójta i pracowników Urzędu Gminy.  

Sytuacja ta negatywnie odbiła się na aktywności Świetlicy i Rady Sołeckiej. Niszczenie 
efektów pracy oraz mienia sołeckiego, kradzieże i włamania, akty wandalizmu wobec mienia 
prywatnego (uszkodzenie samochodu Sołtysa, skatowanie psa) nie tylko zniechęcało członków 
Rady Sołeckiej do udziału w jej pracach lecz także negatywnie wpływało na udział 
mieszkańców w inicjatywach Rady Sołeckiej.  

 

1. Sprawy organizacyjne Rady Sołeckiej – ilość zwołanych zebrań wiejskich  
W czasie trwania kadencji zebrania Rady Sołeckiej odbywały się regularnie, w przybliżeniu 

raz w miesiącu. Zebrania Rady Sołeckiej w Śmiałowicach zawsze miały charakter otwarty i 
mogli w nich uczestniczyć mieszkańcy wsi zainteresowani problemami poruszanymi przez Radę 
Sołecką. Ogłoszenia o planowanych zebraniach Rady Sołeckiej zawsze były wywieszane na 
tablicy ogłoszeń 

W roku 2007 ogółem odbyło się 10 zebrań. Na zebraniach omawiano najpilniejsze 
zadania Rady Sołeckiej związane z organizacją imprez dla dzieci i dorosłych, z interwencjami 
dotyczącymi zniszczenia drogi i pobocza, przepustów i rowów, przyłączy wodociągowych, 
modernizacją wału przeciwpowodziowego i kanalizacji burzowej oraz z problemami 
powodowanymi przez nadmierny ruch samochodów ciężarowych.  

Sporo uwagi poświęcono także sprawom związanym z remontem świetlicy oraz z 
zakładaniem Małego Przedszkola, przygotowaniem sali zabaw i łazienki dla przedszkolaków, 
przygotowaniem i wyposażeniem placu zabaw dla dzieci.  

Osobnym tematem spotkań były problemy wynikające z dzielenia budynku świetlicy 
wiejskiej z innymi lokatorami i nieustające konflikty przez nich wywoływane. 
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W roku 2008 odbyło się 8 zebrań Rady Sołeckiej z udziałem zainteresowanych 
mieszkańców oraz jedno zebranie mieszkańców wsi z udziałem Wójta i Sekretarza Gminy. 

Tematy podejmowane na zebraniach były podobne jak w roku poprzednim, z tym, że 
tematem dominującym była dewastacja mostu oraz jego naprawa i konserwacja. Sporo uwagi 
poświęcono także problemom związanym z uciążliwością spowodowaną przez zbyt intensywny 
ruch samochodów ciężarowych. Podejmowano interwencje w sprawie wymiany starych rur 
wodociągowych oraz uzupełnienia brakujących przyłączy do gospodarstw nr 4, 5, 6, i 10, a 
także w sprawie cięcia pielęgnacyjnego starych drzew wzdłuż drogi i wokół boiska.  

Kilkakrotnie interweniowano także w sprawach powtarzających się konfliktów i napaści ze 
strony mieszkańców budynku nr 34. Jedna ze spraw – o skatowanie psa – znalazła finał w 
sądzie. 

W roku 2009 odbyło się 10 zebrań Rady Sołeckiej.  
Obok spraw wynikających z tradycyjnego już kalendarza imprez naszego sołectwa, 

najwięcej uwagi poświęcono konieczności konserwacji mostu, a także ograniczenia ruchu 
samochodów i naprawy drogi.  

Niestety powtarzające się konflikty z mieszkańcami, akty kradzieży, dewastacji, napaści 
słownych i fizycznych na członków Rady Sołeckiej i osoby prowadzące zajęcia z dziećmi lub 
korzystające ze świetlicy i placu zabaw, znacznie wpłynęły na zmniejszenie aktywności 
świetlicy wiejskiej.  

Zmniejszyła się ilość organizowanych imprez i dyskotek, mniej było chętnych do 
wynajmowania pomieszczeń świetlicy na imprezy rodzinne z powodu obawy zakłócania ich 
przez mieszkańców budynku, a tym samym zmniejszyły się wpływy sołectwa.  

Z powodu tej sytuacji najbardziej traciły dzieci, ponieważ brakowało środków na 
dofinansowanie imprez dla nich organizowanych. 

W roku 2010 także odbyło się 10 zebrań Rady Sołeckiej z udziałem zainteresowanych 
mieszkańców, w tym jedno z udziałem Wójta oraz referenta d.s. mieszkaniowych dotyczące 
ustalenia warunków, na jakich rodzina Woźnych opróżni budynek gospodarczy i tym samym 
umożliwi jego rozbiórkę.  

Tematem większości spotkań Rady Sołeckiej były sprawy bieżące wynikające z wiejskiego 
kalendarza imprez oraz interwencje w najbardziej dokuczliwych i pilnych sprawach, jak 
dewastacja wału przez pojazdy, konieczność ograniczenia ruchu samochodów, remont drogi, 
konserwacja kanału Młynówki, plany uporządkowania i zagospodarowania terenu 
przylegającego do świetlicy, oraz opracowanie propozycji do budżetu na rok 2011. 

 

2. Informacja na temat wykonanych zadań inwestycyjnych, remontowych i 
innych, przeprowadzonych we wsi 
 Jak zaznaczono we wstępie, uwaga Rady Sołeckiej wsi Śmiałowice, pracującej pod 

przewodnictwem pana Mariana Maślanego skupiała się przede wszystkim na poprawie 
bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców wsi. 

 Od wielu lat najbardziej dręczącą sprawą jest brak chodników oraz wciąż pogarszający 
się stan nawierzchni drogi, sukcesywnie niszczonej przez intensywny ruch ciężkich, 50-
tonowych samochodów, przejeżdżających przez wieś z ogromną prędkością. Oprócz niszczenia 
nawierzchni drogi, nieprzystosowanej do tak dużych obciążeń, drgania wywołane przez ruch 
tych pojazdów powodują osuwanie się skarp, obrzeży młynówki oraz pęknięcia murów i 
budynków znajdujących się w pobliżu drogi, m.in. zabytkowego kościoła. Na skutek zbyt 
intensywnego ruchu tych pojazdów niszczona jest także kanalizacja burzowa, co w efekcie 
doprowadza do jeszcze większego zniszczenia powierzchni drogi. 

Wielokrotne interwencje Rady Sołeckiej jak dotąd nie przyniosły rezultatów. Niedawno 
otrzymaliśmy zaskakującą informację, że zapowiadany na rok 2011 remont drogi powiatowej 
przebiegającej przez Śmiałowice jest już nieaktualny.  

Biorąc pod uwagę stan nawierzchni tej drogi (a raczej jej brak), zagrożenia jakie niesie za 
sobą taka sytuacja oraz nasze wieloletnie starania i interwencje w tej sprawie, podjęta decyzja 
o odroczeniu remontu drogi jest dla nas zupełnie niezrozumiała. 
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Do zadań inwestycyjnych, które zostały zrealizowane należy remont Świetlicy Wiejskiej. 
Wymieniono dach i okna w całym budynku oraz drzwi wejściowe. Rozdzielono instalację 
elektryczną i ogrzewanie świetlicy od instalacji elektrycznej i grzewczej mieszkania lokatorów. 
W pomieszczeniach Świetlicy założono ogrzewanie elektryczne z automatycznym sterowaniem. 
Wymieniono podłogi w pomieszczeniach Świetlicy na parterze i na I piętrze oraz wykonano 
łazienkę dla dzieci. Wymieniono oświetlenie. Wszystkie wnętrza zostały odmalowane. Ponadto 
wykonano dodatkowe wyjście z budynku z myślą o dobudowaniu zaplecza kuchennego. 

Podczas remontu nie zostały jednak uwzględnione wszystkie wnioski Rady Sołeckiej, m.in. 
wniosek dotyczący uporządkowania systemu kanalizacji w budynku. Mimo starań nie uzyskano 
też swobodnego dostępu do pomieszczeń magazynowych na strychu. Przeszkodę sanowi 
zabudowana przez mieszkańców klatka schodowa. 

Przeprowadzona przez ZUWiK w roku 2006 wymiana starej instalacji wodociągowej 
pominęła 4 gospodarstwa. Po interwencji Sołtysa zostały one wpisane do planu inwestycyjnego 
na 2007 rok, ale zostały zrealizowane w znacznie późniejszym terminie. 

Nareszcie, choć z półrocznym opóźnieniem, wyburzono walący się budynek gospodarczy. 
Rada Sołecka oraz mieszkańcy budynku do użytkowania w charakterze pomieszczeń 
gospodarczych otrzymali metalowe garaże o powierzchni 3.5 m x 5 m.  

W planach było jeszcze wyrównania placu powstałego w miejscu wyburzonego budynku, z 
przeznaczeniem go na parking dla użytkowników Świetlicy oraz na potrzeby parafian 
miejscowego kościoła. Jednak wspomniane wyżej opóźnienie rozbiórki budynku gospodarczego 
spowodowało konieczność przesunięcia tych prac na najbliższą wiosnę. 

W planach jest także zagospodarowanie całego placu przed frontem budynku Świetlicy, z 
przeznaczeniem go na plac zabaw dla dzieci. Urządzenia na plac zabaw zostały już zakupione i 
zostaną zainstalowana wiosną 2011. 

Wśród działań przeprowadzanych na mniejszą skalę trzeba jeszcze wymienić urządzenie 
ogrodu zabaw dla przedszkolaków i wyposażenie go w niezbędne urządzenia (piaskownica, 
zjeżdżalnia, ławeczki, itp.), a także remont, malowanie i systematyczne prace porządkowe 
wokół przystanku autobusowego.  

Do stałych zadań realizowanych przez Radę Sołecką należy także utrzymywanie we 
właściwym stanie trawników na boisku i na placach zabaw.  

 

3. Informacja na temat imprez kulturalno – rozrywkowych i innych, które 
miały miejsce we wsi.  
W ciągu ostatniej kadencji sołeckiej, w latach 2007 – 2011, w Śmiałowicach pracowaliśmy 

wg stałego kalendarza imprez: 
1. Zabawa Noworoczna 
2. Bal Karnawałowy 
3. Zabawa Choinkowa dla dzieci 
4. Dzień Seniora 
5. Bal Walentynkowy 
6. Spotkanie Ostatkowe 
7. Dzień Kobiet  
8. Festyn Majowy 
9. Dzień Matki 

10. Dzień Dziecka 
11. Festyn sierpniowy „Pod Dębem” 
12. Zabawa Andrzejkowa 
13. Mikołajki 
14. Opłatek i Jasełka 

Ten kalendarz imprez jest uzupełniany przez organizowane przy różnych okazjach 
dyskoteki dla młodzieży, których liczba nie jest stała i zależy zarówno od inicjatywy samej 
młodzieży jak i od współpracy dorosłych przy ich organizacji. 
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Dochód z festynów i imprez dla dorosłych przeznaczony był głównie na remont, 
doposażenie i działalność Świetlicy Wiejskiej i Małego Przedszkola oraz dofinansowanie imprez 
dla dzieci.  

W roku 2007 z inicjatywy Rady Sołeckiej, przy znaczącym wsparciu ze strony Gminy, 
zorganizowano Małe Przedszkole, którego powstanie oraz pierwszy rok działalności był 
finansowany z funduszy unijnych. Przedszkole działało nieprzerwanie do czerwca 2010 roku. 
Obecnie zawiesiło działalność ze względu na zbyt małą ilość dzieci w wieku przedszkolnym (w 
przedziale od 3-6 roku życia). Przedszkole wznowi swoją działalność prawdopodobnie w II 
kwartale 2011, kiedy kilkoro wiejskich maluchów „dorośnie” do wieku przedszkolnego. 

W 2008 roku Rada Sołecka zainicjowała zawiązanie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Śmiałowice, z którym czynnie współpracuje, wspierając go w podejmowanych działaniach, np. 
poprzez wspieranie działalności wymienionego wcześniej Małego Przedszkola lub uczestnictwo 
w niektórych inicjatywach i realizowanych przez Stowarzyszenie projektach.  

Efektem tej współpracy jest m.in. zorganizowanie wystawy pod hasłem „Historia Mojego 
Domu”. Projekt realizowany był przez śmiałowicką młodzież pod kierunkiem pani Anny 
Franków, a w powstaniu wystawy i albumu mieli swój udział wszyscy mieszkańcy wsi. 

 
 
 
 

      Sołtys 

      /-/ Marian Maślany 

 
 
 
      
 
 


