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Panie Wójcie , Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 
 
 
 Nadszedł ten jeden  z najważniejszych momentów naszej pracy społecznej w tej 
Gminie , w którym musimy zdecydować  o kształcie budżetu na przyszły  rok. Pozwolę sobie 
tylko  przypomnieć , że ja  w trakcie głosowania nad budżetem  na 2011r,   to choć miałem 
obiekcje ,wyraziłem zdanie , że skoro budżet był konstruowany przez poprzedniego  pana 
Wójta , więc nie wypada go „przewracać”. Miałem wówczas nadzieję, że następny budżet  
będzie naprawdę przełomowy w znaczeniu  poprawienia  finansów  naszej Gminy.  
 
 Niestety, po zapoznaniu się z propozycją budżetu na rok 2012 takiej zmiany ja nie 
widzę i muszę stanowczo  sprzeciwić  się takiemu  prowadzeniu finansów. Generalnie nie 
zgadzam się z tak małymi środkami przeznaczonymi w rozdziale 60013 na drogi gminne, 
gdzie  mamy zmniejszenie takich środków względem roku obecnego.  
 
 Aby przedstawić mój punkt widzenia , mnie radnego  z małego sołectwa Kurów, 
pozwólcie  państwo , że przytoczę  kilka liczb.  
Z dostępnych nam danych z budżetów wykonanych, jednoznacznie wynika, że mamy w 
naszej gminie  ogromną alokację  środków  finansowych na poszczególne sołectwa. Jeżeli 
weźmiemy pod uwagę  wydatki tylko na drogi, bo są one  kto wie czy nie najważniejsze  dla 
mieszkańców, to sytuacja  przedstawia się  następująco. 
 Z dostępnych danych  o wysokości faktycznie poniesionych wydatków  za ostatnie 5 lat 
wynika, że z kwoty ponad 16 mln. zł  wydatkowanych  przez te lata  na drogi  w naszej 
gminie, moja wieś pozyskała dokładnie 429 074,25zł.  W przeliczeniu na jednego mieszkańca  
stanowi to zaledwie  53.2% średniej gminnej. W takim zestawieniu Kurów zajął oczywiście 
ostatnie miejsce. Nie jest dla mnie problemem, że mamy ostatnie miejsce, ktoś ma pierwsze , 
ktoś musi mieć i ostatnie. Problemem  i rozgoryczeniem jest natomiast  ogromna 
dysproporcja w wydatkach na poszczególne sołectwa. Jeśli Kurów  ma 53.2% to np., Kuków 
aż 173.8% średniej gminnej.  
Nie można wyłącznie wskazywać na inwestycje  typu chodnik przy drodze wojewódzkiej itp. 
gdyż każda wioska powinna mieć prawo do w miarę równego dostępu  do środków 
finansowych. Nawet w takiej wiosce jak Targoszów bez drogi wojewódzkiej przecież , to 
kwota  1875.50zł na osobę  tj. 2,5 razy więcej jak  w Kurowie. Uważam , że jeżeli w danej 
miejscowości finansuje się poważne inwestycje przy drogach wojewódzkich czy 
powiatowych, to w innych powinno się  choć próbować  równoważyć  takie finansowanie  w 
innych drogach czyli gminnych. 
 Analizując dostępne informacje  o środkach gminnych w ogóle przekazywanych  na 
poszczególne sołectwa  za lata 2007 – 2010, również zauważamy  generalnie  ogromną 
dysproporcję . Na ogólną  sumę wydatków  - 21. mln. zł , Kurów otrzymał 371 100zł , co w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca dało 35.0% średniej gminnej.  
 Dla mnie nie ma tu żadnego racjonalnego wytłumaczenia  takich praktyk. Z żalem 
musze zauważyć, że polityka zrównoważonego rozwoju, solidaryzmu, która w  jest w 
powszechnym akceptowaniu prowadzona na forum  międzynarodowym, Unii Europejskiej, 
czy województw , tu przypomnę słynne „Janosikowe”, kończy się u progu naszej Gminy. 
Kończy się na szczeblu samorządowym najbliższemu obywatelowi. 
 
 
 Szanowni Państwo, pozwólcie, że przypomnę dlaczego ustawicznie upominam się o 
środki na drogi gminne, w tym  także przede wszystkim dla Kurowa. 
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Charakterystyczną cechą wioski Kurów  jest to, że jej osią komunikacyjną  obok drogi 
powiatowej  jest droga gminna  biegnąca od Lachowic Mącznego po drogę powiatową na 
Ślemień. To także  droga gminna tzw. Pętla Jeżowice koło kościoła.  Niestety dla nas w 
Kurowie, względem innych sołectw, gdzie takie główne osie komunikacyjne przejęły drogi 
powiatowe i wojewódzkie, utrzymanie tych  naszych głównych dróg gminnych jest 
relatywnie  w przeliczeniu na mieszkańca  kosztowne. 
Między innymi dlatego  nie mogę się zgodzić  się na tak przedstawioną propozycję 
budżetową na 2012 rok, gdyż zakłada ona  zmniejszenie już i tak niewielkich środków  z 
kwoty 965 000 w obecnym roku na kwotę 798 000zł przypadające na drogi gminne.  
Proszę sobie wyobrazić, że gdyby przyjąć planowaną wysokość  300 000zł na inwestycje w 
drogach gminnych, to po odliczeniu  funduszy sołeckich i przeliczeniu na  jednego 
mieszkańca  na Kurów wypadnie całe 13 353zł, co pozwoli może na położenie aż 65 mb 
asfaltu na  drodze o szer. 3 m. Taki  poziom finansowania dróg gminnych w Kurowie  
wymagać będzie ok. 26 lat aby wszystkie drogi w miarę poprawić i unowocześnić. Taki 
poziom środków jest dla mnie nie do przyjęcia . Powstaje pytanie, a gdzie reszta potrzeb? Czy 
oczyszczenie rowów, wybudowanie choćby nowego rowu koło drogi gminnej wymaga 
zaplanowania inwestycji na kilka kadencji do przodu jak gdyby budowano autostrady w 
gminie? 
W naszej wsi są jeszcze  domy stałych mieszkańców  do których prowadzi  droga gminna 
trawiasta z błotem  po przysłowiowe kolana. O jakim  sprawiedliwym podziale „bochenka” 
budżetu gminnego możemy tu mówić? Jedno  sołectwo otrzymuje  ( w przeciągu ostatnich 5 
lat) na jednego mieszkańca  2 410zł w Kukowie, a w Kurowie 738zł tj.  ponad trzy krotnie 
mniej!!! (3.2raza) . 
 
 
 Szanowni Państwo, w kontekście budżetu musimy sobie uświadomić, że jesteśmy 
stosunkowo dużą lecz biedną Gminą bez wielu dochodowych przedsiębiorstw. Dlatego każda 
wydawana złotówka musi być dwakroć oglądana, a jej wydatek naprawdę gruntownie 
przemyślany.  
Aby przypatrzeć się strukturze wydatków  zacznę od największej  pozycji jakimi są wydatki 
w naszej Gminie na oświatę. 
Po odliczeniu wydatków  na przedszkola, stołówki, dowóz dzieci do szkół, różnica, którą 
musimy dopłacić to ok. 100 000zł . Patrząc z punktu widzenia całego budżetu 33 mln. zł to 
może i nie wiele, lecz porównując to z 13 000zł przewidzianymi na inwestycje w Kurowie to 
bardzo dużo. Myślę , że nie unikniemy likwidacji lub przekazania kolejnej małej szkoły. 
Przypomnę , że oszczędności około 100 000zł z przekazania szkoły w Kurowie  nie trafiły do 
Kurowa w postaci  dodatkowych inwestycji czy środków. Dla wielu mieszkańców Kurowa  to 
kolejny przejaw  niesprawiedliwości  i wręcz arogancji władz o czym głośno artykułowali oni 
na zebraniach wiejskich.  
 Kolejnym wydatkiem , który w moim odczuciu nie jest najpilniejszy to budowa 
kolejnego boiska w Stryszawie. Sam argument, że jest to inwestycja dobrze 
współfinansowany  ze środków z LGD,  dawno zaplanowana jest dla mnie mało istotnym, 
gdyż muszę kwotę 250 tys. zł, którą musimy wydać  zderzyć z 13 tys.  przewidzianymi na 
inwestycje w Kurowie. 
Następne wydatki, które wydają mi się zbyt duże to wydatki na OSP. Ja już niejednokrotnie 
mówiłem, że nie zgadzam się z opinią , która mówi, że żeby wykorzystać 50 tys. zł dotacji 
warto wydać 100 tys. zł środków własnych na ocieplenie prawie nowego budynku. Wydaje 
mi się, że nasi poprzednicy przyjęli zbyt ambitny plan modernizacji remiz i sprzętów, jednak 
w tym przypadku mam nadzieję, że konsekwentnie  modernizacje  te zostaną dokończone, w 
tym  remiza w Kurowie. 
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 Nie ulega dla mnie wątpliwości , że inwestycje w zaopatrzenie mieszkańców w wodę 
pitną muszą być priorytetowe i nie możemy na nich oszczędzać.  

Ochronie powinny podlegać również wydatki związane z pomocą społeczną. 
Zapowiadany kryzys gospodarczy może przybrać dramatyczną postać dla wielu z naszych 
mieszkańców  i musimy być przygotowani na taką pomoc.  
Ponadto zapowiadane załamanie gospodarcze może mieć ogromny , lecz w tej chwili 
nieprzewidywalny zasięg. Dlatego mam obawy co do  finansowania  nawet tych  niewielkich 
inwestycji w drogach gminnych szczególnie w Kurowie. Boje się, że gdy zabraknie środków , 
najwygodniej będzie  ograniczyć  inwestycje drogowe gminne. Obym się mylił. 
 Szanowni Państwo, aby mogły być wydatki muszą być i dochody. Mam nadzieję, że 
Pan Wójt wdroży  pilne działania  mające na celu poprawę ściągalności  podatków od 
nieruchomości, tak aby każdy kto jest zobowiązany, taki podatek płacił. Nie może być tak, że 
są ludzie,  którzy uchylają się bezkarnie od takich opłat, zaś uczciwie płacący mają tylko 
podwyższane podatki. 

Szanowni Państwo, 
 
Pan Wójt na ostatniej stronie propozycji  budżetowej przedstawił swą politykę 

budżetową. Polityka ta zmierza do obniżenia zadłużenia Gminy poprzez drastyczne 
zmniejszenie wydatków na inwestycje gminne. Panie Wójcie, w mojej ocenie to błędna 
polityka. Przywoływane tu „zwiększone wydatki” nie miały miejsca  w wydatkach na drogi . 
Ambitny plan likwidacji zadłużenia jest nierealny. Na jakiej  podstawie sądzi Pan, że dochody 
będą wzrastać, a wydatki maleć? Ograniczając wydatki na utrzymanie i modernizacje  dróg 
doprowadzi Pan drogi całej Gminy, a nie tylko  w Kurowie do zapaści. Obawiam się , że 
będzie dokładnie odwrotnie do przedstawianych zamiarów,  gdyż zadłużenie , koszt obsługi 
zadłużenia , brak funduszy na wykorzystanie środków z zewnątrz będzie pogłębiał stagnacje 
w naszej gminie. Sedno problemu to nie oszczędności w drogach lecz w oświacie, kosztach 
funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych.  
 
 
   
 
Biorąc powyższe pod uwagę  nie mogę z całkowitym przekonaniem osobistym  głosować  za 
uchwaleniem tak proponowanego budżetu, zwłaszcza, że  według mnie nie  poprzedziła tego 
głosowania  jakaś większa merytoryczna  dyskusja z przedstawieniem alternatywnych 
rozwiązań budżetowych, różnych możliwych  symulacji. Generalnie wszystko zmierza do 
rolowania długów, niewielkich stosunkowo inwestycji w wybranych sołectwach, utrzymania 
niezdrowej  sytuacji w oświacie, braku realnych perspektyw na rozwój Gminy. 
 
 Podsumowując mijający pierwszy rok tej kadencji uważam go za „przespany” i 
stracony. Do wyrażenia takiej  opinii  skłaniają mnie następujące  argumenty.  Rok temu  w 
wyniku wyborów  nowym Wójtem  został  obecny tu pan Rafał Lasek. Swych wyborców  
pozyskał on nie tylko dzięki bałaganowi wokół stryszawskiego mostu, lecz także  dzięki  
temu, że wyborcy mieli nadzieję na zasadnicze przyśpieszenie rozwoju Gminy. Pan Wójt 
ogłosił  w kampanii wyborczej mieszkańcom  całej gminy, że jego  celem jest między innymi, 
tu cytuje z programu wyborczego: „kierowanie się dobrem  mieszkańców Gminy Stryszawa, a 
nie własnym interesem”. 
W Kurowie wielu  mieszkańców  odczytało to z ufnością, że nie będzie dla przyszłego Wójta 
najważniejszy elektorat największych sołectw ale  w myśl następnego hasła  wyborczego 
cytuje: „ czas na zmiany”, że w końcu  Kurów odbije się od dna w otrzymywaniu środków  
finansowych z Gminy. Chciałbym wierzyć, że zapowiadane  w ulotkach wyborczych dla 
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każdej wioski, tu  cytuję: ”5  minut” ,  dla Kurowa się spełni w 2012 r znaczącym 
zwiększeniem środków  na drogi, tak aby w Kurowie  nie było  tu dalszy cytat „smutku”. 
Tych obiecywanych zmian od młodego człowieka mieszkańcy oczekiwali i wciąż oczekują.   
 Z niecierpliwością czekam na zapowiadane w wyborach racjonalizację gospodarki 
finansowej Gminy Stryszawa. Mnie osobiście niepokoją  wspominane już dopłaty w oświacie 
, koszty administracyjne, tworzenie  nowych kierowniczych stanowisk w Urzędzie Gminy.  
Biorąc na serio deklarowaną  w wyborach otwartość na problemy mieszkańców  , apeluję do 
Pana Wójta  o znaczne zwiększenie środków  na drogi gminne  ze szczególnym 
uwzględnieniem  zapóźnień  w tym kierunku w Kurowie.  
 
 Na koniec troszeczkę optymizmu. Jedyna rzecz jaka podoba mi się  w tym budżecie to 
pozycja  funduszy sołeckich. Na szczęście ustawodawca  sam określił algorytm kwot jakimi 
będą dysponować  poszczególne  sołectwa preferując  z zasadą solidaryzmu małe sołectwa. 
Dzięki temu Kurów  relatywnie może dostać  troszeczkę więcej środków nawet wbrew woli 
pana Wójta czy niektórych radnych. Można jedynie ubolewać, że jest to niestety niewielka 
kwota względem naszych potrzeb. 
Przy tej okazji  warto zauważyć w jaki sposób poszczególne  sołectwa  wykorzystują  swe 
fundusze. I w tym przypadku  nawet bez danych z tabel widać gołym okiem  jak wielka jest 
różnica  pomiędzy Kurowem , a  innymi sołectwami. W Kurowie kolejny rok mieszkańcy  
przeznaczają  środki z tego funduszu na zwykły asfalt na drodze do kościoła, gdy tymczasem 
w innych sołectwach  mieszkańcy  przeznaczają ten fundusz na stroje dla KGW, dofinansują 
remizy, nagłośnienia, kwiatki , ławeczki itp. Widać po prostu, że dla mieszkańców innych 
wiosek nie ma już takiej presji  dla naprawy dróg gminnych jak dla kurowian. Mam nadzieję, 
że da to panu Wójtowi i innym radnym do myślenia i działania, aby ten przysłowiowy 
„bochenek” naszego wspólnego budżetu  gminnego sprawiedliwie podzielił. Podzielić w ten 
sposób, aby Kurów miał choć cień szansy zbliżyć się  z rozwojem infrastruktury do średniej 
gminnej.  
 Nie wiem czy wypada  mi przywoływać  w tym miejscu słów naszego Wielkiego 
Polaka, który mniej więcej  tak mówił, że dążenie do sprawiedliwości  jest jednym  z 
przyrodzonych praw każdego człowieka.  Sprawiedliwość i uczciwość w dbaniu  o dobro 
wszystkich mieszkańców całej Gminy Stryszawa była  i mam nadzieję , że będzie  dla nas 
najważniejsza.   
 
 
 
   Radny  Szwed Adam  
 

 
 

 


