
PROTOKÓŁ NR 02/2012
z posiedzenia Rady Sołeckiej Sołectwa Kurów

w dniu 24  sierpnia 2011r.
 

 

1.      Zebranie Rady Sołeckiej Sołectwa Kurów odbyło się dnia 24 sierpnia 2012r w siedzibie 
OSP Kurów od godz. 19 00 do godz. 20 30. 

2.      W zebraniu udział wzięli: 

-         Siwiec Krystyna  - sołtys  Kurowa

-         Szwed Adam Henryk – radny  Gminy Stryszawa

-         Copija Tadeusz – 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. Przypomniała, 
że ostatni raz spotykaliśmy się 15 kwietnia tego roku. Pani sołtys zaproponowała aby to 
spotkanie poświęcić dwóm zagadnieniom i ewentualnym wnioskom. Pierwszym byłyby 
zbliżające się dożynki sołeckie w dniu 26 bieżącego miesiąca oraz zagadnienia budżetu na 
2013r. Ponadto pragnie udzielić wraz z radnym wszelkich informacji o swych działaniach i 
odpowiedzieć na ewentualne pytania członków Rady Sołeckiej.

4.      Odnośnie pierwszego zagadnienia przewodnicząca zebrania zauważyła coraz mniejsze 
zainteresowanie mieszkańców tymi Dożynkami. Jest to niewątpliwie przykra sprawa dla 
wszystkich osób zaangażowanych w organizację tej imprezy. Mimo tego udało się zaprosić 
na starostów tych dożynek pana Jana Bodzka i panią Marię Trzop. Pani sołtys zaapelowała 
do Rady Sołeckiej o czynne uczestnictwo wraz z rodzinami w tych obchodach, gdyż Rada 
Sołecka obok Koła Gospodyń Wiejskich i OSP jest współorganizatorem tych dożynek.

5.      Odnośnie drugiego głównego zagadnienia przewodnicząca podzieliła zagadnienie na dwa 
tematy tj. realizacja dotychczas planowanych  i nowych zamierzeń odpowiadających 
zgłaszanym problemom mieszkańców oraz przygotowanie wniosku na wykorzystanie 
funduszu sołeckiego na 2013r.

a)      Odnośnie nowych pism, które zostały w ostatnim czasie dostarczone, to pani sołtys 
zauważyła , że są to w zasadzie powtórzenia poprzednich, które były szczegółowo 
omawiane na poprzednim posiedzeniu.

b)      Pani sołtys odczytała poprzednie ustalenia Rady co do ważności i kolejności realizacji 
zamierzeń remontowych na terenie sołectwa, a następnie po dyskusji ustalono 
następującą kolejność realizacji remontów :



1)           Remont drogi koło pana Jacka Heredy  poprzez  położenie nawierzchni 
asfaltowej.

2)           Dokończyć fragmenty drogi na Kępe poprzez ich asfaltowanie.

3)           Wybudowanie od podstaw drogi z jej utwardzeniem do p. Gacek – 150m

 

4)           Uzupełnienie oświetlenia przy drodze powiatowej na osiedlu Rzepki oraz 
założenie co najmniej dwóch lamp przy drodze k. pana Młynarskiego i Czaickiego.

5)           Wybudowanie od podstaw drogi z jej utwardzeniem do p. Gibasa (osiedle 
Szwaby) wraz z przepustem na potoku – ok.200m.

6)           Wybudowanie od podstaw drogi z jej utwardzeniem do p. Szul koło p. Lisa – 
250m.

7)           Wybudowanie nowego rowu odwadniającego od byłej Szkoły w stronę 
Mącznego wraz z przepustami ok. 300m.

8)           Wybudowanie od podstaw drogi z jej utwardzeniem do p. Michałka os. Pod Kępą 
– 150m.

9)           Utwardzenie drogi do Pochopnia Romana ok. 50m wraz z korytkami.

10)       Utwardzenie drogi koło Pochopnia Jana w stronę lasu ok. 200m.

11)       Utwardzenie drogi do Knapczyka – ok. 250m.

12)       Wybudowanie od podstaw drogi z jej utwardzeniem do p. Pierchały – ok.500m.

13)       Wybudowanie od podstaw drogi z jej utwardzeniem do p. Micora Marka – 100m.

14)       Utwardzenie drogi z Borowiny na II Kurów – ok. 200m.

15)       Wykonanie projektu technicznego remontu drogi gminnej przez II Kurów oraz 
projekt budowy chodnika koło Szkoły .

16)       Oczyszczenie rowów na II Kurowie ok. 300m.

17)       Wybudowanie od podstaw drogi z jej utwardzeniem koło pana Gąski Jana – 
ok.200m.

18)       Zakup i zainstalowanie co najmniej 2 luster przy drodze powiatowej wg wskazań 
sołtysa i radnego.

c)      Odnośnie propozycji wykorzystania środków z „Funduszu Sołeckiego” w 2013r, radny 
Adam Szwed zaproponował przeznaczenie tych środków na zakup prefabrykatów 
betonowych, tak aby na dłuższy czas zabezpieczyć potrzeby mieszkańców. Tu 
niewątpliwie najbardziej będą one potrzebne na osiedlu Szwaby na zabezpieczenie rowu 
od pana Małysy w górę. Ponadto dochodzą do niego sygnały, że są potrzebne także rury 
betonowe. W dyskusji zabrał głos pan Tadeusz Copija, który przedstawił propozycję aby 
część tej kwoty przeznaczyć na projekt zabudowy oświetlenia przy drodze powiatowej na 
Rzepkach. Po dyskusji dano sobie czas do zebrania wiejskiego na zebranie informacji czy 
takie wykorzystanie będzie formalnie skuteczne. Zdecydowano, że taki wniosek zostanie 
zaproponowany mieszkańcom do aprobaty na zebraniu wiejskim we wrześniu b.r.

6.      W trakcie zebrania padło szereg pytań, na które odpowiedzieli pani sołtys i radny.

-         Pani Sołtys na wstępie poinformowała, że na terenie gminy w ostatnim czasie 
zostały zainstalowane między innymi w Kurowie, oznaczenia osiedli.  Niestety, ku 
jej zaskoczeniu spotkało się to z negatywnym przyjęciem niektórych mieszkańców 
np. Szwaby i Heredówka. Drogowskaz na Szwaby został zdemontowany , a na 



Heredówkę inaczej nieco skierowany. 

-         Odnosząc się do tego problemu radny poinformował, że kolejny raz zabrał głos na 
forum Rady Gminy na temat konieczności organizacji ulic w naszej gminie. Taka 
potrzeba jest sygnalizowana od wielu mieszkańców i nawet kłopot z meldunkiem, 
wymianą danych, jest konieczny do pokonania przede wszystkim ze względu na 
wygodę i bezpieczeństwo mieszkańców i gości naszej gminy. Radny poinformował, 
że na ostatniej sesji w dniu 14 sierpnia złożyła taką interpelację i z zadowoleniem 
przyjął, że Wójt Gminy pozytywnie się do tego problemu odniósł. Czas pokaże jak 
długo będziemy czekać aby się cieszyć ulicami w Kurowie.

-         Pan Kazimierz Krzak zapytał czy można by zaprosić pana Starostę na zebranie 
wiejskie, bo on ma wiele zastrzeżeń do sposobu wykonania rowu koło drogi 
powiatowej na Rzepkach. W tym miejscu radny poinformował, że sam już złożył 
obok innych radnych interpelację dotyczącą wykonania poboczy obok wspomnianej 
drogi. Interweniował także telefonicznie w starostwie i wie , że podobne interwencje 
czyniły osoby zamieszkujące w pobliżu. Niestety wg jego wiedzy, co prawda po 
interwencji poprawiono- umocniono płytami Yomb brzegi rowu, ale jest to chyba 
jeszcze niewystarczające. Niestety mamy ograniczony wpływ na decyzje służb 
starostwa w tym kierunku.

-         Pani Sołtys poinformowała, ze wkrótce zostanie zainstalowany przystanek 
autobusowy dla oczekujących dzieci koło pani Międzybrodzkiej oraz, że zostaną 
poprawione trzy przepusty na drodze w Jeżowicach.

 

Po wyczerpaniu tematów, przewodnicząca zebrania zakończyła zebranie.

 

 

 

 

 

Protokołował                                                                           Przewodnicząca Zebrania 

 

 

Adam Henryk Szwed                                                            Krystyna Siwiec 

 

 

 

Kurów dn. 24.08.2012r


