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Protokół ze spotkania mieszkańców wsi Śmiałowice 
z władzami Gminy i Powiatu  

w dniu 19 kwietnia 2012 
 

Plan zebrania: 

1. Otwarcie zebrania 
2. Przedstawienie celu zebrania: 

– sprawa remontu drogi powiatowej w obrębie wsi Śmiałowice 
– sprawa przyłącza wody na cmentarzu 

3. Informacje władz Gminy i Powiatu na temat w/w spraw 
4. Dyskusja 
5. Sprawy bieżące i organizacyjne  
6. Zamknięcie zebrania  

 
Obecni: 

1. Zygmunt Worsa – Starosta Powiatu Świdnickiego 
2. Jerzy Guzik – Wójt Gminy Marcinowice 
3. Zdzisław Grabowski – Przewodniczący Rady Gminy Marcinowice 
4. Danuta Maślany – Radna Gminy Marcinowice 
5. Regina Adamska – Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica 
6. Małgorzata Żółkiewska – Sołtys wsi Śmiałowice 
7. Mieszkańcy Śmiałowic, Klecina i Pankowa (zgodnie z załączoną listą obecności) 

 
 
ad 1 i ad 2. 
Zebranie otworzyła Radna, pani Danuta Maślany, która przywitała przybyłych gości i 
mieszkańców oraz poinformowała zebranych, że celem spotkania jest omówienie dwóch 
spraw: sprawy przyczyn opóźnienia w rozpoczęciu prac związanych z remontem drogi w 
Śmiałowicach oraz sprawy doprowadzenia wody do cmentarza. 
 
ad 3. 
Starosta Powiatu Świdnickiego, pan Zygmunt Worsa, wyjaśnił zebranym przyczyny zmian 
w projektowanym remoncie drogi powiatowej. 
Poinformował, że główny problem polega na zgromadzeniu odpowiedniej kwoty pieniędzy 
potrzebnej do ogłoszenia przetargu na wykonanie tych prac.   
Kosztorys opiewa na 4,3 mln zł. Gmina Marcinowice na dofinansowanie tego 
przedsięwzięcia przeznacza 900 tys. zł, stąd Starostwo musi zgromadzić na ten cel 
pozostałą kwotę 3,4 mln zł.  
Kłopoty finansowe Starostwa wynikają m.in. z faktu, iż w roku 2012 kwota subwencji 
oświatowej została zmniejszona o 336 tys. zł, mniejsza o 1,1 mln zł jest także kwota 
wpływów z podatku PIT (w stosunku do kwoty przewidywanej).  
Rozpisanie przetargu będzie zatem możliwe, jeśli powiedzie się sprzedaż trzech obiektów 
wystawionych na przetarg. Rozstrzygnięcie przetargów nastąpi w maju, dlatego pod 
koniec maja będzie możliwe udzielenie konkretnej informacji dotyczącej zakresu prac 
remontowych drogi powiatowej. 

Pan Starosta poinformował, że w zależności od zgromadzonych pieniędzy, możliwe są 
trzy wersje remontu drogi powiatowej: 
Wersja  1: Remont całego pozostałego odcinka drogi – jeśli Starostwo zgromadzi 

potrzebną kwotę; 
Wersja  2: Skrócenie zadania tylko do odcinka «Śmiałowice – skrzyżowanie w Klecinie» 

(za zgodą Wojewody); 
Wersja  3: Tylko odcinek drogi w obrębie wsi Śmiałowice. 
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Pan Starosta zapewnił zebranych, że trzecia wersja będzie wykonana z całkowitą, 100% 
pewnością, niezależnie od kwoty, którą uda się zgromadzić na ten cel, jednocześnie dodał 
jednak, że bardzo mało prawdopodobna jest wersja pierwsza. 

Pan Starosta wyraził opinię, że ogólny stan dróg powiatowych na terenie gminy 
Marcinowice jest zadowalający, ponieważ na ogólną długość 70 km dróg powiatowych w 
gminie, do wyremontowania pozostały zaledwie 3 krótkie odcinki, łącznie 
nieprzekraczające 5 km, w tym 2,5 km odcinek drogi, pomiędzy Stefanowicami i 
Gołaszycami.   
 
ad 4. 
Głos zabrał pan Marek Mizer, który zarzucił panu Staroście niedotrzymanie słowa, 
bowiem na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami naszej wsi w sierpniu ub. roku pan 
Starosta przyrzekł, że droga do Śmiałowic będzie wykonana najpóźniej do czerwca 2012, 
a tymczasem prace nie tylko się nie rozpoczęły, ale nawet nie wiadomo jeszcze kiedy się 
rozpoczną.  
Pan Mizer podkreślił, że na skutek złego stanu drogi życie mieszkańców wsi jest 
niezmiernie uciążliwe. Droga została zniszczona z powodu eksploatacji kamieniołomów, 
które znajdują się na terenie innych gmin, a co za tym idzie także dochody z podatków 
wpływają do kas innych gmin. Dlaczego zatem drogi na terenie tych gmin są zamknięte 
dla ruchu ciężkich samochodów, a nasza droga nie?  

Pan Starosta udzielił odpowiedzi, że na terenie powiatu znajdują się 44 kamieniołomy, 
których podatki w znaczącym stopniu zasilają kasy gmin, na terenie których się znajdują.  
Sprostował, że jeden z kamieniołomów – w Gołaszycach – mimo lokalizacji na terenie 
gminy Żarów posiada wyrobisko w okolicy Kraskowa, czyli na terenie gminy Marcinowice, 
a co za tym idzie, część pieniędzy z podatków wpływa także do kasy naszej gminy.  
Co do zamkniętych dróg, poinformował, że nie wszystkie drogi są zamknięte dla ruchu 
ciężkich samochodów, a jedynie te, których nawierzchnia jest nieprzystosowana do 
takiego ruchu. 
Poinformował przy okazji, że koszt budowy „normalnej” drogi wynosi ok. 600 – 700 tys. 
zł za km, natomiast koszt 4 km odcinka drogi o wzmocnionej, trzywarstwowej 
nawierzchni na trasie Siedlimowice – Gołaszyce wyniósł aż 4,3 mln.     

Pan Stanisław Szal zwrócił się z pytaniem, kiedy można spodziewać się rozpoczęcia 
remontu drogi biegnącej przez Śmiałowice. 

Odpowiedź Starosty: Prace rozpoczną się w lipcu tego roku. 

Pan Stanisław Szal zwrócił uwagę na brak właściwego oznakowania drogi wyjazdowej z 
terenu wspólnoty mieszkaniowej, która powinna być oznakowana jako droga 
podporządkowana, bowiem brak takiego oznakowania stwarza niebezpieczeństwo kolizji 
drogowej przy wjeździe na drogę powiatową.  
Natomiast na skrzyżowaniu dróg, powinno stanąć lustro zapewniające widoczność 
pojazdom nadjeżdżającym od strony Pankowa. 

Odpowiedź Starosty: W sprawie poprawy lub uzupełnienia oznakowania należy złożyć 
wniosek do Urzędu Gminy. 

Odpowiedź Wójta: Na terenie gminy występuje kilkadziesiąt podobnych przypadków, lecz 
gmina nie może oznakować wszystkich dróg podporządkowanych, bo to są znaczne 
koszty. 

Pan Zdzisław Bujdasz stwierdził, że Gmina nigdy nie żałuje kosztów na inwestycje w 
podślężanskiej części gminy, natomiast od wielu lat nie ma pieniędzy na „naszą” połowę. 
Zauważalne są wyraźne różnice w wyglądzie wiosek w obydwu częściach gminy. 

Pan Wójt odpowiedział w ostrych słowach, że nie uznaje takiej argumentacji, że 
„przyszedł tu żeby coś zrobić, bo od wielu lat nikt tu nic nie robił”, że wszędzie są 
ogromne zaniedbania i braki, co powoduje, że teraz nie można zastanawiać się, od której 
części gminy lepiej zaczynać. Np. w chwili obecnej Gmina musi wyasygnować kwotę 4,3 
mln zł na kanalizację wsi Szczepanów. 
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Posumował też wydatki związane z remontem całego odcinka drogi powiatowej 
Marcinowice – Śmiałowice: 
Gmina zapłaciła 50 tys. za sporządzenie dokumentacji, podczas gdy Powiat dopłacił 
zaledwie 10 tys. 
Do remontu pierwszego odcinka drogi Gmina dopłaciła Powiatowi 630 tys. zł oraz 
zaplanowała dopłatę w wys. 900 tys. do remontu drugiego odcinka.  
W obecnej sytuacji pan Wójt jest zdecydowany na zwiększenie tej kwoty o 100 tys. zł, co 
oznacza, że łącznie oferuje dopłatę w wys. 1 mln zł. 

Na zakończenie dyskusji dotyczącej remontu drogi głos zabrał Przewodniczący Rady 
Gminy, pan Zdzisław Grabowski. Pozytywnie ocenił przebieg spotkania i stwierdził, że 
ważnym osiągnięciem jest to, iż poruszane sprawy zostały szczegółowo wyjaśnione. 
 
 
W drugiej części dyskusji głos zabrała Radna, pani Danuta Maślany, która omówiła 
zagadnienie doprowadzenia wody do cmentarza w Śmiałowicach. Wyraziła żal z powodu 
nieobecności na zebraniu Księdza, którego osobiście zapraszała ze względu na tematykę 
poruszanych spraw.  
Pani Maślany przytoczyła pisemną odpowiedź Wójta na swoją interpelację w omawianej 
sprawie, z której wynika, iż przybliżone koszty tej inwestycji wyniosą ok. 8 500 zł netto. 
Ponieważ cmentarz w Śmiałowicach służy mieszkańcom kilku wiosek, położonych na 
terenie trzech gmin, pani Maślany zaproponowała zwrócenie się do tych gmin z prośbą o 
pomoc finansową w realizacji tej inwestycji.  

Obecna na zebraniu Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica, pani Regina Adamska, 
stwierdziła, że już wcześniej zapoznała się z tym zagadnieniem i wie, że Gmina Świdnica 
nie może partycypować w kosztach, ze względu na fakt, iż jest to cmentarz parafialny, a 
nie komunalny. Zadeklarowała jednak poniesienie części kosztów przez mieszkańców 
Pankowa, należących do Parafii Śmiałowice. 

Jednak Wójt gminy Marcinowice, pan Jerzy Guzik, zadeklarował pomoc w realizacji tej 
inwestycji w postaci wykonawstwa, natomiast Parafia musi ponieść koszty materiałów. 
Dodał ponadto, że zaplanował także pomoc Parafii w utwardzeniu drogi prowadzącej na 
cmentarz oraz ustawienie ławek wzdłuż drogi.  

Pani Regina Adamska zapytała, jak zostanie rozwiązana ciągnąca się sprawa niezbędnego 
powiększenia obszaru cmentarza i jakie będą związane z tym koszty.  

Odpowiedzi udzielił pan Stanisław Szal, prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
„Odnowa”. Przypomniał zebranym, że na mocy porozumienia z poprzednim Wójtem 
gminy Marcinowice, Spółdzielnia kupiła od gminy, po preferencyjnej cenie, pole pomiędzy 
Śmiałowicami a Klecinem, natomiast Gmina miała dokonać zakupu od Spółdzielni terenu 
przylegającego do cmentarza, po równie niskiej cenie. Teren ten miał być potem 
nieodpłatnie przekazany Parafii Śmiałowice w celu powiększenia cmentarza. Do zakupu 
terenu przez Gminę jednak nie doszło. Od zawarcia porozumienia minęło już kilka lat i 
ceny ziemi wzrosły. Uchwała podjęta dwa lata temu przez Walne Zgromadzenie 
Spółdzielni obliguje Prezesa do sprzedaży gruntu po ustalonej cenie, która w chwili 
obecnej wynosi 10 tys. zł. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zostanie podjęta 
następna uchwała dotycząca warunków sprzedaży tego gruntu na rzecz Parafii.  
 
ad 6. 
Pani Danuta Maślany podziękowała zebranym za przybycie i zamknęła zebranie. 
 
 
Protokołowała: Lucyna Szpilakowska 



Lista obecności na spotkaniu mieszkańców wsi Śmiałowice
z władzami Gminy i Powiatu

w dniu 19 kwietnia 2012
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Lista obecności na spotkaniu mieszkańców wsi Śmiałowice
z władzami Gminy i Powiatu

w dniu 19 kwietnia 2012 (ciąg dalszy)
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