
 

Interpelacje i wnioski radnego Szwed Adama w roku 2011
 

Komisje
 

69. Adam 
Szwed

Komisja 
Rewizyjna

02.08.2011

1. Informować mieszkańców za pośrednictwem 
radnych, sołtysów, prasy lokalnej o przyjętych 
godzinach rozpoczynania odśnieżania.

2. Rozważyć możliwość wprowadzenia „progów” za 
wywóz śmieci w zależności od przyjętych kilogramów 
płaconych przez podmioty gospodarcze.

3. Podjąć starania przez UG, aby zwiększyć 
ściągalność od zaległości opłat we wszystkich 
omawianych działach.

4. Dokonać weryfikacji złożonych deklaracji 
podatkowych od nieruchomości ze stanem faktycznym 
na gruncie.

5. Przeprowadzać kontrole osób mogących uchylać się 
od składania deklaracji podatkowej i opłacania 
należnego podatku.

6. Rozszerzać wiedzę i świadomość tyczącą 
obowiązku płacenia podatków od nieruchomości. W 
celu dokładniejszego wypełniania deklaracji 
podatkowych oraz kryteriów egzekwowania 
przepisów prawa podatkowego, należy przygotować 
obszerniejsze objaśnienia do ich wypełniania.

 

Wnioski:

Podjąć zdecydowane działania zmierzające do 
zwiększenia ściągalności należnych opłat lokalnych i 
podatków. Przeprowadzić akcję informacyjną 
mieszkańców w sposób jak najbardziej skuteczny o 
konieczności płacenia opłat i podatków wskazując 
jednocześnie na skutki ich nie płacenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓ
Ł

Komisji 
Rewizyjnej 
Nr 
7/VI/2011

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Adam 
Szwed

Komisja 
Oświaty 

23.08.2011

1. Wniosek, aby zorganizować debatę na temat 
przyszłości oświaty na terenie naszej Gminy.

 Protokó
ł 
Komisji 
Oświat
y Nr 
7/VI/20
11

 

Adam 
Szwed

Komisja 
Rewizyjna

22.09.2011

Wniosek do budżetu na 2012

1. Zapewnienie Środków fin. na współfinansowanie 
malowania dachu na bud. SP w Kurowie.

Zwykłe wnioski:

1. Potrzeba remontu drogi w Kurowie przez Szwaby.

2. Potrzeba załatania dziur i remontu przepustu na dr. 
Powiatowej w Kurowie (od Krzyża w kierunku 
Ślemienia).

 PROTOKÓ
Ł

Komisji 
Rewizyjnej 
Nr 8/VI/11

 

 

PROTOKÓŁ NR 8/VI/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
przeprowadzonej w dniu 21 września 2011 roku
Po zakończonej  dyskusji  radny Adam Szwed złożył  wniosek, aby przygotowano dane na temat 
ilości klas lekcyjnych i ich powierzchni z uwzględnieniem ewentualnej rozbudowy którejś z klas, 
we wszystkich placówkach oświatowych naszej Gminy.

Przewodnicząca Komisji radna Agata Gołuszka poddała pod głosowanie złożony wniosek.

Komisja jednogłośnie pozytywnie poparła w/w wniosek

Komisja  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  uznała,  że  na  podstawie  pomiarów  pomieszczeń  w 
obecnym  czasie  nie  jest  możliwe  przeniesienie  jednych  uczniów  do  drugich  bez  tworzenia 



dodatkowych oddziałów i nauczania zmianowego.

 

 

SESJE
 

Adam Szwed 2.12.2010  Wnioski:

1.w sprawie potrzebnych znaków na 
skrzyżowaniu w Kurowie Jeżowice

 

 

Adam 
Szwed

27.01.2011 27.01.2011 Wnioski:

1.w sprawie obrony 
linii kolejowej 
Sucha Beskidzka - 
Żywiec

 

Głosowanie nad 
wnioskiem:

jednogłośnie „za” 
(14 głosów)

Protokół 
z sesji nr 
IV/VI/11

 

Adam Szwed  reprezentował  Radę  Gminy w sprawie  rozmów na  temat  obrony likwidacji  linii 
kolejowej.

Rada Gminy jednogłośnie  (14 głosami) poparła  radnego  Adama Szweda, jako swojego 
przedstawiciela w tej sprawie.

 

 

Adam 
Szwed

24.02.2011 24.02.2011 Wnioski:

1.o zorganizowanie 
spotkania w sprawie 
szeroko rozumianego 
transportu publicznego na 
terenie Gminy

 

Odpowiedzi 
udzielił Wójt na 
sesji Protokół 

nr V/VI/11

 
Wójt Rafał Lasek odpowiedział, że postara się wezwać pana Jaźwiec, Kierownika Wydziału 
Komunikacji w Starostwie Powiatowym na takie spotkanie.
 

29
.

Adam 
Szwed

15.04.2011 Wnioski:

1.w sprawie odpowiedniego 
przygotowania i ustalenia objazdów w 

 

Informacja na 
posiedzeniu Komisji 



związku z planowanym remontem 
mostu w Lachowicach os. Pierchałówka

Budżetu Protokół nr 
4/VI/2011

Wójt odpowiedział, że rozmawiał w tej sprawie z panem Bednarzem z Powiatowego Zarządu Dróg, 
który poinformował, że projekt remontu tego mostu jest na ukończeniu i termin rozpoczęcia prac 
planowany jest  na  miesiąc  lipiec  –  sierpień.  Proponowane  są  objazdy przez  Lachowice  Krale, 
Lachowice Mączne i II Kurów. 

 

33
.

Adam 
Szwed

27.06.2011 27.06.2011 Interpelacje:

1. sprawie 
rozdysponowania 
środków finansowych na 
poszczególne sołectwa w 
dziale 600.

Wnioski:

1. pytanie w sprawie 
refundacji działań w 
ramach funduszu 
sołeckiego.

2. pytanie w spr. 
procedury przejęcia 
drogi od pani Knapczyk.

Odpowiedzi udzielił 
Wójt na Sesji  
Protokół Nr 
VIII/VI/11

 

 

Odpowiedzi udzielił 
Skarbnik i 
Przewodniczący RG 
na Sesji  Protokół 
Nr VIII/VI/11

Wójt odpowiadając na zgłoszoną interpelację radnego Adama Szweda, poinformował, że nie można 
odjąć kwoty przeznaczonej na fundusz sołecki, ponieważ nie wszystkie sołectwa za te pieniądze 
remontują drogi.

Wójt  wyjaśnił,  że  kwota  którą  dysponuje  w  budżecie  to  środki  przeznaczone  na  inwestycje, 
pozostałe stanowią natomiast wydatki stałe (np. na odśnieżanie), których nie można podzielić na 
poszczególnego mieszkańca danego sołectwa, ponieważ wysokość ich wydatkowania zależna jest 
chociażby od sytuacji pogodowej i bieżących potrzeb poszczególnych odcinków dróg gminnych w 
okresie zimowego utrzymania.

Radny Adam Szwed wyraził zdanie, że sprawiedliwe byłoby podzielić te kwoty na mieszkańca 
danego sołectwa

 

Radny Adam Szwed jeszcze raz odniósł się do podziału funduszy z budżetu Gminy i zaznaczył, że 
nie może być tak, aby miejscowość w której żyje 600 mieszkańców otrzymała jedynie 2 tys. zł. na 
zakup korytek ściekowych i 40 tys. zł. na remont dróg.
Wójt podkreślił ponownie, że fundusz sołecki to nie są dodatkowe pieniądze dla budżetu Gminy.
 

Radny Adam Szwed zapytał, jakie działania są podejmowane w sprawie przejęcia drogi od pani 
Knapczyk z Kurowa.

Przewodniczący Rady Gminy Józef  Pochopień  odpowiedział,  że  odpowiednia  Komisja  rozezna 
sytuację podczas wizji w terenie.



Radny Adam Szwed  zapytał,  jakie  działania  w ramach  funduszu sołeckiego  są  refundowane  z 
budżetu państwa.

Skarbnik wyjaśnił, że refundacja wynosi 10-30% wartości zadania i obejmuje zadania należące do 
katalogu zadań własnych Gminy. Dodał, że stopień refundacji nie jest zależny od Gminy.

 

4
2

Adam 
Szwed

25.08.2011 25.08.2011 Interpelacja:

1. Zgłosić w 
Starostwie, że rzeka 
przy wjeździe do 
Kurowa po ostatniej 
powodzi przybliżyła 
się do drogi. 
Powiatowej.

Odpowiedzi 
udzielił Wójt na 
Sesji - Protokół 
Nr IX/VI/11

Protokół 
z sesji Nr 
IX/VI/11

 

. 

W sprawie drogi powiatowej w Kurowie, wójt uda się na miejsce, aby rozeznać problem.

 

 

Adam 
Szwed

18. 08.2011 25.08.2011 Interpelacja - zapytanie:

1. Czy i co Wójt zamierza 
zrobić,  aby  poprawić  stan 
drogi  powiatowej  od 
Lachowic  do  granicy  woj. 
w Hucisku?

Odpowiedzi udzielił 
Wójt na Sesji - 
Protokół Nr 
IX/VI/11

 

 

 

SZ. P. ADAM SZWED 
RADNY GMINY STRYSZAWA

                        W odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 17 sierpnia 2011 roku wyjaśniam, że 
konieczność poprawy stanu nawierzchni dróg powiatowych K1699 oraz K1700 w miejscowościach 
Lachowice,  Kurów,  Hucisko  i  Pewelka  była  wielokrotnie  zgłaszana  zarządcy  drogi  to  jest 
Zarządowi Powiatu Suskiego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 pkt 3 i art. 20 ustawy o  drogach publicznych 
Zarząd  powiatu  Suskiego  jest  obowiązany  do  bieżącego  utrzymania  oraz  modernizacji 
przedmiotowych dróg.

W  latach  poprzednich  Gmina  Stryszawa  współfinansowała  remonty  nawierzchni  dróg  (w 
szczególności w miejscowościach Stryszawa, Lachowice, Krzeszów) w stosunku 1 : 3.

W projekcie  budżetu  na  rok  2012 będę  starał  się  zagwarantować środki  na  współfinansowanie 
modernizacji  dróg  powiatowych.  Po zapoznaniu  się  z zasadami  partycypacji  Gmin  w  kosztach 
remontów dróg kategorii powiatowej Rada Gminy Stryszawa podejmie decyzje o lokalizacji prac 
remontowych. 
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8

Adam 
Szwed

27.10.2011 27.10.2011 1. Zapytał o czas 
realizacji budowy mostu 
w Lachowicach os. 
Pierchałówka

Odpowiedzi 
udzielił Wójt na 
Sesji - Protokół Nr 
XI/VI/11

 

 

Wójt odpowiedział,  że ma nadzieję, iż wykonawcy zdążą zakończyć prace przed zimą. Poprosił 
radnych i sołtysów o wytypowanie najbardziej newralgicznych dróg przewidzianych do remontu 
jeszcze w tym roku.

 


