
PROTOKÓŁ NR 01/2011
z posiedzenia Rady Sołeckiej Sołectwa Kurów

w dniu 17  kwietnia 2011r.
 

 

1.      Zebranie Rady Sołeckiej Sołectwa Kurów odbyło się dnia 17 kwietnia 2011r w siedzibie 
OSP Kurów od godz. 16 00 do godz. 17 30. 

2.      W zebraniu udział wzięli: 

-         Siwiec Krystyna  - sołtys  Kurowa

-         Szwed Adam Henryk – radny  Gminy Stryszawa

-         Copija Tadeusz – członek Rady Sołeckiej

-         Gąska Jan – członek Rady Sołeckiej 

-         Krzak Kazimierz – członek Rady Sołeckiej

-         Rzepka Jan– członek Rady Sołeckiej

-         Spyrka Marek  – członek Rady Sołeckiej

-         Śleziak Barbara – członek Rady Sołeckiej

-         Szwed Adam – członek Rady Sołeckiej

-         Szwed Jerzy – członek Rady Sołeckiej

 

 

3.      Zebranie otworzyła sołtys Krystyna Siwiec witając wszystkich obecnych podkreślając, że 
jest to spotkanie inauguracyjne naszej Rady Sołeckiej. Wszystkim zebranym pogratulowała 
wyboru do Rady  i wyraziła życzenie aby po czterech latach odnotować  z satysfakcją 
uczestnictwo w jej gremium. Życzyła wytrwałości , prosiła o aktywność  w jej pracach i 
organizacji imprez sołeckich.   

4.      Pani sołtys   zaznaczyła, że  przedmiotem  tego spotkania jest odebranie od poprzedniego 
sołtysa Jana Gąski dokumentów i przedmiotów  tyczących naszego sołectwa oraz 
zapoznanie się  z postanowieniami  poprzedniej Rady. Ponadto liczy na wysłuchanie 
informacji przekazanych przez radnego Adama Szweda.

5.      Nowa pani sołtys przyjęła dokumentację od poprzedniego bez zastrzeżeń za podpisem za 
wyjątkiem biurka drewnianego, które powinno zostać skasowane.

6.      Zabierając głos radny Szwed Adam Henryk pogratulował zebranym wyboru, pożyczył 
owocnej pracy i przedstawił zebranym szereg informacji z ostatniego okresu: 

-         Przedstawił zebranym  pisemną informację o otrzymanych przez nasze sołectwo 
środkach  na drogi gminne oraz na inwestycje w latach 2007 – 2010 w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca na tle całej gminy. Z przedstawionych danych jednoznacznie 
wynika, że Kurów nie miał zbyt wiele środków, średnia za te lata to zaledwie 85.4% 
średniej gminnej. Dało nam to ostatnie miejsce w gminie. Jeszcze gorzej wygląda 
nasza wieś  w zakresie inwestycji. Radny podkreślił, że nie jest  to w żadnym 
wypadku jakakolwiek krytyka poprzedników, gdyż doskonale znana jest nam sprawa 
jak trudno pojedynczemu radnemu przebić się na forum gminy z naszymi 
potrzebami. Przedstawia on te dane aby szczególnie nowi członkowie Rady 



Sołeckiej mogli sobie zobrazować naszą sytuację względem Urzędu Gminy 
Stryszawa i możliwości finansowych. 

-         Poinformował, że remont mostu na drodze powiatowej w Lachowicach 
Pierchałówka będzie trwał prawdopodobnie około trzech miesięcy. Na ostatniej sesji 
Rady Gminy, w wolnych wnioskach przedstawił propozycję Wójtowi i pozostałym 
radnym z Huciska, Lachowic, aby spotkać się przed tym remontem i zastanowić się 
nad  jego objazdami. Trzeba wszystko zrobić aby uniknąć kłopotów jakie miały 
miejsce w ubiegłym roku w Stryszawie. Radny wyraził obawę, że część kierowców 
wybierze objazd remontowanego mostu przez Mączne i II Kurów, a tym samym stan 
tamtej drogi może poważnie na tym ucierpieć. 

-         Radny przedstawił informację do rozpropagowania iż w naszej gminie 
przystąpiono do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

-         Radny wraz panią sołtys poinformowali zebranych, że zwiększono 
dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest. 

-         Sołtys poinformowała, że  w naszej Szkole Podstawowej również będzie 
urządzony ogólnie dostępny plac zabawowy dla najmłodszych dzieci 
współfinansowany ze środków zewnętrznych. 

-         Pani sołtys poinformowała, że na ostatniej sesji przyjęto „Plan Odnowy 
Miejscowości Pewelka”, który bardzo ją zainteresował. Proponuje aby nasze 
sołectwo również spróbowało stworzyć podobny plan. Radny wyjaśnił, iż  z 
posiadanej wiedzy na ten temat wynika, że w chwili obecnej nie ma większego sensu 
opracowanie takiego planu gdyż nie wiemy na jakie programy pomocowe możemy 
liczyć. Nie wiemy   jakie priorytety musimy umieścić w takim planie aby miał 
szanse przejść przez sito weryfikacji. Nie ma przeszkód aby stworzyć  w formie 
roboczej, zarys ewentualnego planu. Taki zarys pozwoliłby ewentualnie szybko 
utworzyć formalny Plan gdyby pojawiły się odpowiednie programy do 
wykorzystania na nasze potrzeby. 

 

7.      Na prośbę przewodniczącej zebrania radny Adam Henryk Szwed odczytał zebranym 
ostatni protokół posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 26.09.2010roku. Protokół zawiera 
propozycje budżetowe oraz rozpatrzenie niektórych pism skierowanych do Rady sołeckiej. 
Protokół ten zawiera: 

a)      Uchwałę Rady Sołeckiej mówiącą, że niezrealizowane poprzednie 
uchwały pozostają do realizacji 2011r. W pierwszej kolejności chodzi o 
wyasfaltowanie drogi od pani Guzikowej do kościoła. W tym punkcie pan 
Jan Gąska przypomniał, że zgodnie z decyzją Walnego Zebrania 
Wiejskiego z 13 września 2010 r cała kwota Funduszu Sołeckiego zostaje 
przeznaczona na w/w asfaltowanie. 

b)      Wniosek o wykonanie drogi „rolnej” do pani Gacek Danuty  obok pana 
Dyducha po uprzednim regulowaniu stanu prawnego dotyczącego granic 
drogi wyznaczonej przez geodetę.

c)      Wniosek pana Stanik Tadeusza Kurów ,który Rada postanowiła 
ustosunkować się w późniejszym terminie po ustaleniu stanu własności.

d)      Wniosek pani Moskal Krystyny zam. Zabrze – Rada postanowiła  
pozostawić decyzji Wójta ze względu  na brak finansów.

e)      Wniosek pani Romany Pochopień  - Rad postanowiła oddalić ze względu 



to, że droga o której pisze biegnie po terenie sąsiedniej Pewelki. 

f)        Wniosek pana Andrzeja Pierchały – Rada zgodziła się na wysypanie 
kolein w miarę posiadanych środków.

g)      Wniosek pani Bożeny Knapczyk – Rada postanowiła rozpatrzyć 
pozytywnie przyznając 1 wywrotkę tłucznia.

h)      Na wniosek pani Kotas zostaje rozpoczęta inwestycja w tym kierunku jej 
domu.

i) Wniosek pana Jacka Heredy  - Rada rozpatruje pozytywnie poprzez 
wyasfaltowanie drogi  po zrealizowaniu drogi pod kościół.

j)        Wniosek pana Adama Henryka Szweda dotyczący naprawy drogi od 
skrzyżowania koło pana Pieczary Piotra do torów – Rada akceptuje jako 
wykorzystanie środków na drogi „rolne”. Naprawa polegać ma na 
utwardzeniu i odwodnieniu tej drogi.

8.      Sołtys pani Siwiec Krystyna przedstawiła Radzie następujące pisma skierowane do Rady 
Sołeckiej , które zostały dostarczone po ostatnim posiedzeniu Rady w dniu 26.09.2010r:

a)      Pismo państwa Grażyny i Wojciecha Małysa zam. Kurów z dnia 
01,10,2010r dotyczące potrzeby założenia ok. 75 mb szerokich korytek 
wzdłuż drogi gminnej obok ich posesji. Wcześniej pisano w tej sprawie : 
14,04,2004r, 15,01,2009r, 14,09,2009r.

b)      Pismo pana Łukasza Micor zam. Kurów  z dnia 29,11,2010r dotyczące 
prośby o poszerzenie i utwardzenie drogi 3492 , założenie korytek do 
działki nr 1332/1 na której będzie budował dom. 

c)      Pismo pana Jana Gąska zam. Kurów   z dnia 27.09 .2010  dotyczące 
prośby o zabezpieczenie środków gminnych na wytyczenie geodezyjne 
drogi 3436/1 do   zabudowań i pól. Jednocześnie sam zadeklarował , że po 
wyznaczeniu granic drogi przez geodetę będzie te granice respektował. W 
tym punkcie obecny na zebraniu Jan Gąska podtrzymał swe stanowisko i 
okazał pismo  w którym Rada Gminy poparła jego wniosek na sesji w dniu 
26.10.2010r. Z kolei radny Szwed przedstawił znane mu stanowisko 
obecnego Wójta pana Rafała Laska, który w zasadzie nie zgadza się na 
wydawanie gminnych środków na drogich geodetów. Radny zauważył, że 
jest swego rodzaju nierozwiązywalny pat gdyż źródłem konfliktu jest 
głównie spór rodzinny w który ciężko jest interweniować. Podkreślał, że 
nie ma gwarancji, że nawet po wyznaczeniu granic przez geodetę pozostałe 
strony konfliktu będą chciały je respektować. Może skończyć się sądem , 
kolejnymi kosztami i nie ma gwarancji , że spór będzie zakończony. 

d)      Pismo państwa Blitz Halina zam. Żywiec, Tomasz Bodzek zam. Żywiec, 
Krystyna Urbańczyk zam. Siemianowice, Kazimiera Pająk, Maria Pająk, 
Anna Brzozowska zam. Kurów ,z dnia 27.12.2010r  dotyczące potrzeby 
założenia korytek betonowych na wykonanym przez UG Stryszawa cieku 
wodnym poprzez działki nr 378/2, 381/2, 381/1, 381/3, 381/7. Ciek ten 
odprowadza wody opadowe  z rowu obok drogi gminnej 3492.

e)      Pismo państwa Danuty i Jacka Gacek zam. Kurów  z dnia 10.01.2011r 
dotyczący prośby o naprawę ok. 100m drogi do ich nowo wybudowanego 
domu oraz założenie rur betonowych. W tym punkcie radny poinformował, 
że rury zostały już niedawno założone, zaś na utwardzenie drogi trzeba 
poczekać do przyszłego roku. Radny podkreślił, że jest zwolennikiem 
zasady, wedle której wszyscy stali mieszkańcy Kurowa będą mogli liczyć 



na  utwardzony dojazd do swego domu ze środków gminnych. 

f)        Pismo pana Tomasza Szwed zam. Katowice z dnia 17,02,2011r 
dotyczącą wniosku o remont mostku  i drogi  prowadzącej do jego działki 
nr 3692/3. 

g)      Pismo pani Marzeny Marcak zam. Kurów  z dnia 06,04,2011 dotyczące 
prośby o utwardzenie drogi 3424/1 prowadzącej do mojej działki 3001/2 .

9.      Po zapoznaniu się z w/w pismami radny zaproponował, że każdy z nowych członków 
Rady dokona analizy potrzeb, które będą mogły być realizowane  ze środków gminnych. 
Wszelkie spostrzeżenia, zadania , potrzeby radny proponuje omówić na następnym 
zwołanym posiedzeniu Rady Sołeckiej. Zauważył, że w tej chwili na wiosnę wielu naszych 
mieszkańców dopiero przymierza się do porządków, inwestycji itd. co będzie skutkowało 
prawdopodobnie przesłaniem kolejnych pism, petycji. Najlepiej gdy Rada będzie mogła 
ogarnąć większy zakres potrzeb dla poprawnej i uczciwej analizy potrzeb mieszkańców 
Kurowa. 

10.  Przewodnicząca zebrania zauważyła, że to inauguracyjne zebranie Rady Sołeckiej 
poświecone było przede wszystkim zapoznaniu się szczególnie nowych członków Rady i jej 
samej z dokumentacją i problemami czekającymi na rozwiązanie. Pani sołtys przychyliła się 
do propozycji radnego i zaproponowała rozpatrzenie wniosków na następnym posiedzeniu. 
Zebrani przychylili się do jej prośby. 

11.  Rada Sołecka nie podjęła żadnych uchwał. 

12.  Pan Jerzy Szwed poinformował zebranych, że na terenie naszej wsi od niedawna prowadzi 
zastęp harcerzy i liczy na pomoc Rady w jego rozwoju. Radny Szwed zadeklarował wszelką 
pomoc w tym kierunku , szczególnie w kierunku pozyskania lokalu na harcówkę w budynku 
byłej szkoły na II Kurowie. 

13.  Na tym zebranie przewodnicząca  zakończyła. 

 

 

Kurów dn. 17.04.2011r

 

 

Protokół sporządził                                                               Przewodnicząca zebrania 

 

 

Adam Henryk Szwed                                                              Krystyna Siwiec

 

 

 

 

 


