Protokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kurów,
które odbyło się w dniu 19 września 2011r o godz. 18:00
w siedzibie OSP Kurów.
1. Zebranie otworzyła Sołtys sołectwa Kurów Krystyna Siwiec witając przybyłych
mieszkańców Kurowa, Wójta Rafała Laska oraz Radnego Adama Szwed. Poprosiła
panią Ilonę Krzak aby protokołowała to zebranie. Przewodnicząca zebrania
poinformowała , że uprawnionych do głosowania w miejscowości Kurów na dzień
dzisiejszy jest – 481 mieszkańców, aby zebranie było prawomocne obecnych na sali
musi być 10% tej liczby tj. 49 osób. Według listy obecności na sali jest 37
mieszkańców co stanowi 75,51% wymaganej ilości obecnych, w związku z tym
uznaję, że zebranie jest nieprawomocne. Zgodnie ze statutem sołectwa Kurów
i ogłoszeniem o zebraniu, następnym terminem zebrania jest godz. 18:30. W związku
z powyższym zaproponowała, aby czekając na tę godzinę rozpocząć pierwszą część
dyskusji o sprawach bieżących.
2. Na wstępie z sali padły pytania co do planowanego remontu mostu w Lachowicach
Pierchałówce i problemem kursowania autobusów. W odpowiedzi pan Rafał Lasek Wójt poinformował, że Starostwo Suskie niedawno dopiero otrzymało pozwolenie na
przebudowę tego mostu oraz kwotę 300 tys. zł na realizacje tego remontu. Możliwość
przesunięcia tych środków do końca marca nie załatwią problemu nadchodzącej zimy.
W chwili obecnej negocjuje się z panem Kawończykiem możliwość budowy mostu
zastępczego obok placu budowy, jednak wyznaczonym oficjalnym objazdem jest
objazd drogami powiatowymi przez Lachowice Krale. Sam i wielu innych obawia się
nadchodzącej zimy i ewentualnych problemów z objazdem, jednak ma nadzieję , że
wykonawca dotrzyma obietnicy terminowego zakończenia robót w dwa miesiące.
3. Po upływie 30 minut wstępnej dyskusji pani przewodnicząca zebrania – Sołtys
poinformowała, że otwiera kolejne , formalne zebranie, które pomimo braku kworum
jest już w tym momencie prawomocne do podejmowania decyzji.
4. Następnie przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania, który był zamieszczony w
ogłoszeniach i przedstawiał się następująco:
a) Otwarcie zebrania, stwierdzenia lub nie stwierdzenie prawomocności obrad.
b) Przyjęcie porządku zebrania.
c) Przedstawienie sprawozdania sołtysa z dotychczasowej działalności od
ostatniego zebrania wiejskiego.
d) Przedstawienie wniosku Rady Sołeckiej dotyczącego wykorzystania środków z
Funduszu Sołeckiego w 2012r.
e) Wolne wnioski i zapytania.
f) Dyskusja.
g) Podjęcie uchwał zebrania wiejskiego.
h) Zakończenie zebrania.
Zebrani w głosowaniu jawnym przyjęli proponowany porządek obrad
5. Przedstawiając sprawozdanie z działalności sołtysa od ostatniego zebrania wiejskiego,
przewodnicząca przypomniała, że od ostatniego zebrania z września ubiegłego roku
w wyniku wyborów na nową kadencje zmienił się w naszej wsi radny i sołtys. Na
ostatnim zebraniu podjęto dwie uchwały, z których jedna co do możliwości zakupu
działki na parking przykościelny została z powodu braku środków i możliwości nie
spełniona, a druga co do przekazania funduszu sołeckiego została zrealizowana.
Całość kwoty 16 895zł przypadającej na nasze sołectwo zgodnie z uchwałą
wykorzystano na asfaltowanie drogi koło kościoła w Kurowie. Sołtys poinformował,
że wykonano 230m drogi i pozostaje jeszcze ok. 250m. Osobnym problemem jest
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sprawa parkingu koło kościoła, o którym będzie mowa później. Przekazano także
110 korytek na rów na II Kurowie obok posesji pana Wojciecha Małysy, który te
korytka zobowiązał się zamontować.
W tym miejscu nawiązała się ożywiona dyskusja zainicjowana przez panów Adam Szwed
– prezesa OSP oraz Stanisława Micor. Podnosili oni zarzut wobec Wójta, że w obietnicach
przedwyborczych zarówno poprzedniego jak i obecnego Wójta wskazywano na możliwość
wyasfaltowania całej drogi pod kościół. Wskazywano, że u wielu mieszkańców wywołano
przeświadczenie, że ta droga w całości zostanie wyasfaltowana. Obecny wójt wyjaśnił, że on
na pewno nie mówił iż ta droga zostanie wyasfaltowana w przeciągu jednego roku
budżetowego. Pan Micor pytał, jak to jest, że nasza gmina nie wykorzystuje środków z Unii
Europejskiej tak jak sąsiednie choćby Ślemień? W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że jednak się
wykorzystuje np. w pobliskiej Pewelce na budowę chodnika przy drodze powiatowej.
W dalszej informacji , pani Siwiec poinformowała, że oprócz drogi pod kościół na którą
wydano w sumie 36 000 zł, zakupiono korytek za ok. 2100zł, zakupiono żwir na drogę
gminną do budowanego domu pana Micora Marka za ok. 2 600zł, wykonano przepust koło
pani Gacek Danuty za ok. 2 300zł, zamontowano lustro przy drodze na Kępe. Do realizacji
zostaje jeszcze droga współfinansowana jeszcze z funduszu „rolnego” do pana Szweda
Adama, która będzie kosztować ok. 46 000zł.
Na pytania z sali dlaczego nie asfaltowano drogi przy samym kościele przewodnicząca
zebrania poprosiła radnego Szweda o dokładną informację na ten temat.
Pan Radny powiedział między innymi, że początkowo miano zamiar wyasfaltować fragment
drogi bezpośrednio przy kościele i stąd demontaż tej wspomnianej kraty i zastąpienie jej rurą
kanalizacyjną PCV wraz ze studzienką. Niestety podczas uzgadniania szczegółów inwestycji
okazało się, że nowa nawierzchnia spowoduje wzbieranie się wody deszczowej bezpośrednio
przy ogrodzeniu wzdłuż drogi od strony zachodniej. Wydaje się, że najkorzystniejszym
rozwiązaniem pod względem funkcjonalnym i estetycznym byłoby zaasfaltowanie całości tj.
drogi gminnej o szerokości ok. 3 m i przylegającego do niej parkingu. Parking ten jest jednak
na terenie prywatnym czyli parafii i pan Wójt kategorycznie odmówił wykonania takich prac
na terenie nie gminnym. W początkowych rozmowach księdza proboszcza Zbigniewa Ochały
z Wójtem i później z radnym wynika, że parafii w Kurowie nie stać na zapłacenie całości
ewentualnego asfaltu na parkingu, a jedynie jakieś niewielkie fragmenty obok bramy
kościoła, gdzie w tej chwili jest beton. Następnie w dniu 14 czerwca b.r. podczas wizji
lokalnej koło kościoła, w której uczestniczyli Wójt pan Rafał Lasek, kierownik Referatu
Inwestycji pan Jarosław Szymula, Radny Kurowa i Sołtys Kurowa po rozpatrzeniu wielu
możliwości uznano, że najbardziej racjonalną decyzją będzie rozpoczęcie asfaltowania drogi
od skrzyżowania z drogą powiatową. Na znalezienie dobrego rozwiązania dano sobie rok
czasu, zwracając uwagę, że ten fragment drogi koło kościoła nie wymaga jakichś pilnych
kroków remontowych. Radny zasięgnął informacji w Biurze Ekonoma Archidiecezji
Krakowskiej i uzyskał informację, że nie powinno być większych problemów z uzyskaniem
zgody Kurii Metropolitalnej na przekazanie terenu parkingu na rzecz Gminy, aby je móc
później asfaltować. Warunkiem jest jednak inicjatywa księdza proboszcza jako gospodarza
parafii i pozytywna opinia Rady Parafialnej. Radny poinformował także , że rozmawiał z
panem geodetą Pochopniem, który zgodził się wydzielić geodezyjnie działki za kwotę ok.
2 000zł dla parafii aby mogła przekazać parking Urzędowi Gminy Stryszawa. Gdy wydawało
się, że sprawa będzie pozytywnie załatwiona i ksiądz proboszcz się zgodzi, nastąpiła zmiana
stanowiska jego w tym temacie. Radny podejrzewa, że jest to problem braku Rady
Parafialnej. Pani Sołtys również poinformowała, że rozmawiała o tym z księdzem i niestety
stanowisko księdza w tym temacie się nie zmieniło. Ksiądz planuje budowę parkingu z kostek
betonowych i nie zamierza przekazywać nic do Gminy. Mieszkańcy w swych głosach
wykazali wątpliwości co do możliwości finansowych i organizacyjnych księdza, zwłaszcza w
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kontekście rozsypujących się schodów wejściowych do kościoła , ogólnego zapuszczenia
terenu przykościelnego, braku Rady Parafialnej. Na wezwanie radnego aby wypracować
jakieś stanowisko, nikt nie sformułował jakiegoś konkretnego wniosku i sprawa pozostała nie
rozstrzygnięta.
6. Pani Sołtys przedstawiła wniosek Rady Sołeckiej dotyczący wykorzystania funduszu
Sołeckiego , w którym Rada Sołecka proponuje w całości przeznaczyć kwotę
funduszu sołeckiego w 2012roku na sfinansowanie położenia asfaltu na drodze i na
parkingu obok kościoła w Kurowie. Pani sołtys apeluje o dyskusje nad tą propozycją
oraz ewentualne propozycje z sali w tym temacie.
Pierwszym zabierającym głos był radny Szwed, który zauważył, że choć
fundusz sołecki dopiero drugi raz jest uchwalony, to jest on bardzo ważny dla sołectw,
szczególnie tych stosunkowo mniejszych. Radny ma nadzieję, że w przyszłości
również będzie taki fundusz wydzielany z budżetu Gminy. Taki fundusz obliczany jest
ze specjalnego algorytmu, który preferuje małe sołectwa i jest dla nas korzystny.
Radny podkreślał, że z punktu widzenia mieszkańców Kurowa najważniejsze jest
przezwyciężenie pewnego zapóźnienia względem innych sołectw gminy w dziedzinie
remontów dróg. Dlatego zwracając się między innymi do obecnego Wójta wskazał ,
że jak i poprzednio, tak i teraz, nie przeznaczamy tego funduszu na takie rzeczy jak
nagłośnienia, stroje dla KGW czy ławeczki parkowe, jak w innych bardziej zasobnych
sołectwach, lecz tylko na potrzeby remontu naszych dróg gminnych.
Następnie radny odczytał uchwałę Rady Sołeckiej z dnia 26.06.2011r, w której
wyraża ona swą opinię co do kolejności i ważności podejmowanych prac remontowo –
inwestycyjnych. Opinia ta zawiera się w następujących punktach:
a. Dokończenie drogi do kościoła w miarę możliwości z wyasfaltowaniem także
parkingu przykościelnego.
b. Remont drogi koło pana Jacka Heredy poprzez położenie nawierzchni tzw.
„kropionki”.
c. Remont drogi do państwa Gacek poprzez
położenie nawierzchni tzw.
„kropionki” (ok. 150 m).
d. Remont drogi (ok. 40m) do pana Romana Pochopnia poprzez położenie
nawierzchni tzw. „kropionki” oraz przekazanie korytek – 40 m.
e. Przekazanie korytek - 75mb panu Małysa Wojciech dla ich założenia przy
drodze gminnej.
f. Dokończyć fragmenty drogi na Kępe poprzez ich asfaltowanie.
g. Zakup i zainstalowanie co najmniej 3 luster przy drodze powiatowej wg wskazań
sołtysa i radnego.
h. Wybudowanie rowu przy drodze gminnej od byłej szkoły do potoku w stronę
Mącznego po północnej stronie tej drogi z zabudowaniem korytek.
i. Wykopanie rowów odwadniających przy drodze gminnej do pana Pierchały w
okolicach po uprzednim uzgodnieniu z właścicielami działek sąsiadujących
w miarę posiadanych środków finansowych.
j. Podjecie działań zmierzających do zabudowania oświetlenia ulicznego przy
drodze powiatowej na osiedlu Rzepki.
k. Dokończyć drogę Las Borowina – II Kurów poprzez położenie nawierzchni tzw.
„kropionki” (ok. 250m) .
l. Inne wnioski będą realizowane w miarę posiadanych wolnych środków,
Ponadto radny zwracając się do Wójta podniósł potrzebę wykonania projektu
technicznego remontu drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową na Ślemień
koło pana Janusza Pochopnia do Mącznego. Kolejny pilny projekt i pilna sprawa to
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zabudowanie chodnika przy drodze powiatowej od skrzyżowania na Podgronie do
skrzyżowania koło krzyża z droga na Ślemień. Radny przyznał, że poprzednio zgadzał
się ze zdaniem poprzedniego radnego w kontekście tego chodnika, bo była mowa o
długości chodnika ok. 50m. Teraz ma nadzieję, że skoro w małej Pewelce na odcinku
prostym budować się będzie 300m chodnika, to tym bardziej budować się będzie
w Kurowie po bardzo niebezpiecznych zakrętach, gdzie odbywa się stosunkowo duży
ruch pieszych do Szkoły, na przystanki autobusowy i kolejowy, do jedynego w
okolicy sklepu, przy remizie, w której corocznie odbywają się w miarę liczne imprezy.
Jednym słowem mamy tu w Kurowie nie mniej niebezpieczne miejsce dla pieszych
niż w innych miejscowościach gminy. Radny podkreślił, że wykonanie tych
projektów da szansę na ubieganie się o środki zewnętrzne , o których tak głośno w
śród mieszkańców. W naszej miejscowości droga przez II Kurów jest drogą główną
dla naszej wsi i w tym kontekście priorytetową. W innych miejscowościach takie
główne osie komunikacyjne stanowią drogi powiatowe i wojewódzkie. Na ewentualny
remont tej drogi, a jest ona dość szeroka i do niedawna kursowały po niej autobusy,
nigdy sołectwa nie będzie stać tylko ze środków przypadających na naszą wieś dziale
transport. Radny poinformował mieszkańców, że wystąpił pisemnie do Wójta oraz
Starosty z takimi wyżej wymienionymi wnioskami.
Pan Wójt Rafał Lasek odnosząc się do poprzednio wysuwanych zarzutów i
planów, podkreślił, że tegoroczny budżet jest bardzo trudny, gdyż jest zmniejszony o
ok. 6 mln. zł i dlatego musi liczyć się z wydatkami. Po analizie wszystkich
przyszłorocznych propozycji budżetowych zostanie opracowany projekt budżetu do
zatwierdzenia przez Radę Gminy.
Pani sołtys jeszcze raz zapytała czy są jakieś ewentualne inne propozycje co do
wykorzystania funduszu, lecz nikt takich nie przedstawił. W ogólny sposób zebrani
aprobowali projekt wykorzystania funduszu.

7. W punkcie wolnych wniosków i zapytań mieszkańcy pytali między innymi o skrzynki
pocztowe. Pani Sołtys poinformowała, że dzwoniła do naczelnika Poczty Polskiej w
Krakowie, gdzie poinformowano ją , że o możliwości zamontowania ponownie takich
skrzynek w Kurowie zostanie wkrótce powiadomiona.
Pan Stanik Franciszek zapytał, czy nie można ustawić znaku ograniczającego
tonaż samochodów na drodze do kościoła aby nie wjeżdżały tam ogromne samochody.
Wójt rozezna sprawę i nie widzi problemów w ustawieniu takiego ograniczenia.
Pani sołtys prosiła o segregacje śmieci i wraz z wójtem wyjaśniała na czym
ona powinna polegać. Informuje, że jeśli komuś braknie worków na śmieci to można
się do niej zgłosić.
Pan Krzak postulował założenie dwóch lamp na drodze koło pana
Młynarskiego. W odpowiedzi zauważono, że nie wszędzie są słupy elektryczne, na
których można by zawiesić lampy, zaś budowa nowej linii z oświetleniem wymaga
nowych projektów i dość dużych środków.
Mieszkańcy II Kurowa podnosili fakt braku komunikacji publicznej w tej
części Kurowa. Pan Wójt odpowiadając zauważył, że nie ma żadnej formalnej
możliwości zmusić kogokolwiek na wolnym rynku do świadczenia takich usług bo
jest to nie opłacalne, a Gmina nie dopłaca do kursów.
Na pytanie pana Gibasa co do przebiegu rowu od byłej Szkoły , pan Wójt
odpowiedział, że będzie to wszystko uzgadniane z właścicielami działek.
Zabierając głos radny Szwed Adam, nawiązał do rowów na II Kurowie, gdzie z
powodu nie wybranych , zamulonych rowów woda przesiąka pod jeszcze dobrym

4

asfaltem w okolicy zabudowań pana Szweda Jerzego, powodując zapadanie się drogi.
Radny przypomniał Wójtowi , że obiecał on już dawno, przejazd tą drogą tzw.
„remontera” dla załatania wielu już dziur. Radny poinformował mieszkańców , że
osobiście udał się do Zarządu Dróg Powiatowych w Suchej Beskidzkiej i rozmawiał z
panem Bednarzem, którego poinformował o ogromnych dziurach na drodze
powiatowej miedzy innymi przed remizą, na drodze na Ślemień na wzniesieniu koło
budowy pana Gąski. Poinformował go także o zapadającym się przepuście na Łazach
pod tą droga oraz o potrzebie oznakowania skrzyżowania z drogą podporządkowaną
na II Kurów.
Radny poinformował mieszkańców o możliwości ubiegania się o środki
finansowe dla zarejestrowanych spółek wodnych. Środki te mogą być wykorzystane
na remonty i inwestycje w tych spółkach.
Radny odnosząc się do pojawiających się głosów, jakoby jako radny załatwił
sobie remont drogi do domu, jeszcze raz podkreślił, że o remoncie tej drogi w ramach
rotacyjnie przypadających
na Kurów środków z „funduszu dróg rolnych”
zdecydowała poprzednia Rada Sołecka. Radny podkreślił, że droga ta jest potrzebna
przede wszystkim okolicznym rolnikom uprawiającym jeszcze okoliczne pola, on sam
zaś korzysta z wybudowanej i utrzymywanej za własne pieniądze drogi wzdłuż torów.
Jeśli ktoś zazdrości, że ze swymi dziećmi nie będzie chodził do Szkoły po błocie to
zostawia to sumieniom tych osób, które formułują takie bezpodstawne, obrażające
zarzuty.
8. Następnie przewodnicząca zebrania poddała pod głosowanie projekt uchwały zebrania
wiejskiego sołectwa Kurów Nr1/2011, w której fundusz sołecki w całości, w kwocie
przypadającej na sołectwo w 2012r przeznaczony zostanie na sfinansowanie
asfaltowania drogi koło kościoła. W jawnym głosowaniu oprócz jednego
wstrzymującego się głosu wszyscy obecni głosowali za przyjęciem takiej uchwały.
9. Wobec wyczerpania porządku obrad , dziękując wszystkim za przybycie pani
przewodnicząca zebrania po 1 godz. 40minutach zakończyła zebranie.

Kurów dnia . 19 września 2011r.

Protokołowała

Ilona Krzak

Przewodnicząca zebrania

Krystyna Siwiec
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