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SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W KADENCJI 

2011 – 2014  
 

Wstęp 

Sołtys i Rada Sołecka w Śmiałowicach w latach 2011 – 2014 realizowali zadania związane 
głównie z działalnością Świetlicy Wiejskiej. 

Rada Sołecka dbała o utrzymanie właściwego stanu pomieszczeń Świetlicy oraz jej 
otoczenia.  

Do stałych zadań realizowanych przez Radę Sołecką należy także utrzymywanie we 
właściwym stanie wiejskiego boiska sportowego oraz terenów trawiastych wokół boiska i na 
placach zabaw.  

Wieś Śmiałowice corocznie uczestniczyła w imprezach organizowanych przez Gminę i GOK, 
takich jak Gminne Dożynki, Stoły Wielkanocne, Dzień Strażaka, imprezy sportowe, konkursy 
dla Świetlic i inne. Warto podkreślić, że w gminnej klasyfikacji świetlic w ostatnich latach nasza 
świetlica zajmowała pierwsze miejsce w Gminie. 

 
1. Sprawy organizacyjne Rady Sołeckiej – ilość zwołanych zebrań wiejskich  

W czasie trwania kadencji zebrania Rady Sołeckiej odbywały się głównie przed ważnymi 
wydarzeniami wiejskimi w celu ich przygotowania. Zawiadomienia o planowanych zebraniach 
Rady Sołeckiej zawsze były wywieszane na tablicy ogłoszeń. 

Tematem spotkań Rady Sołeckiej były sprawy bieżące oraz wynikające z wiejskiego 
kalendarza imprez, a także opracowanie propozycji do budżetu na kolejne lata. 

Skład Rady Sołeckiej w trakcie trwania kadencji uległ zmniejszeniu z powodów osobistych 
jej członków oraz śmierci jednego z nich. Jednak nie zostały zarządzone wybory uzupełniające, 
w związku z czym przez połowę kadencji Rada pracowała w składzie zaledwie dwuosobowym, 
co miało wpływ na zmniejszenie efektywności jej działania. 

 
2. Informacja na temat wykonanych zadań inwestycyjnych, remontowych i 

innych, przeprowadzonych we wsi 

 Do najważniejszych zadań inwestycyjnych wykonanych w Śmiałowicach w okresie 
ostatniej kadencji zaliczyć należy remont nawierzchni drogi zniszczonej przez intensywny ruch 
ciężkich samochodów oraz wykonanie chodników dla pieszych na całej długości wsi. Przy okazji 
tych prac zostały udrożnione wszystkie rowy przydrożne i przepusty. Część rowów 
znajdujących się na obszarze wsi została zakryta.  

Wyrównano plac znajdujący się w miejscu wyburzonego budynku gospodarczego obok 
Świetlicy, z przeznaczeniem na parking dla użytkowników Świetlicy oraz na potrzeby parafian 
miejscowego kościoła.  

Zakończono zagospodarowanie placu zabaw przed frontem budynku Świetlicy. 
Po zakończeniu modernizacji drogi wykonano nową wiatę przystankową. Stara kostka 

brukowa z przystanku została odzyskana i będzie wykorzystana na placu rekreacyjnym. 
Wykonano asfaltową nawierzchnię na drodze dojazdowej do pól, łączącej Śmiałowice z 

Gruszowem oraz położono nową nawierzchnię asfaltową na krótkim odcinku drogi między 
kościołem a posesją nr 28. 

Wybrukowano kostką betonową deptak prowadzący od szosy do miejscowego cmentarza. 
Dodatkowo wyposażono go w 4 piękne ławki, jednak z powodu próby kradzieży zostały one 
przeniesione w inne miejsca we wsi.   

Uzupełniono oświetlenie w centrum wsi i na terenie wspólnoty mieszkaniowej. Na 
uzupełnienie oświetlenia wciąż czekają skrajne zabudowania w południowej i północnej części 
wsi. 
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Dodatkowo, ze środków funduszu sołeckiego w latach 2011 – 2014 wykonano drewnianą 
scenę na placu rekreacyjnym oraz wybrukowano parkiet do tańca.  

Zakupiono kosiarkę spalinową oraz kosiarkę samojezdną, niezbędne do właściwego 
utrzymania dużej powierzchni terenów trawiastych we wsi.  

Ze środków funduszu sołeckiego pokrywane są również koszty eksploatacji tego sprzętu.  

 Mimo tak wielu inwestycji i zadań zrealizowanych na terenie naszej wsi, kilku ważnych 
spraw w okresie trwania tej kadencji nie udało się zrealizować:  
− Nie sfinalizowano sprawy remontu mostu, w związku z czym od kilku lat jest on 

nieprzejezdny i wyłączony z użycia.  
− Nie wykonano obiecywanego przyłącza elektrycznego oraz oświetlenia boiska i placu 

rekreacyjnego. 
− Nie został także zrealizowany wielokrotnie wysuwany przez Panią Sołtys postulat 

uporządkowania systemu kanalizacji w budynku Świetlicy.  
− Nie uzyskano też swobodnego dostępu do pomieszczeń magazynowych na strychu budynku 
Świetlicy, z powodu zabudowanej przez mieszkańców klatki schodowej.  

− Nie dokończono rozdzielenia instalacji elektrycznej w budynku Świetlicy, w związku z czym 
pomieszczenia gospodarcze mieszkańców budynku przyłączone są do świetlicowego licznika 
energii elektrycznej, co znacznie zawyża jej zużycie. 

− Nie spełniono też obietnicy dobudowy kuchni do pomieszczeń świetlicy. 
Mamy nadzieję, że zadania te uda się zrealizować w następnej kadencji. 
 
3. Informacja na temat imprez kulturalno – rozrywkowych i innych, które 

miały miejsce we wsi.  

W ciągu ostatniej kadencji sołeckiej, w latach 2011 – 2014, w Śmiałowicach pracowaliśmy 
wg stałego kalendarza imprez: 

1. Zabawa Noworoczna 
2. Zabawa Choinkowa dla dzieci  
3. Bal Karnawałowy dla dorosłych 
4. Dzień Seniora i Jasełka 
5. Dzień Kobiet  
6. Festyn pod nazwą „Piknik Rodzinny” 
7. Zabawa Andrzejkowa 
8. Mikołajki 

Większość z wymienionych imprez odbywała się corocznie. 
 
 
 
 

      Sołtys 

      /-/ Małgorzata Żółkiewska 

 

 
 
 
      
 


