PROTOKŁ
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO W RUDAWIE
Z DNIA 24.04.2016
PROGRAM ZEBRANIA
1. Przywitanie,
2. Wybór sekretarza zebrania,
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
4. Informacja na temat przebudowy linii kolejowej na odcinku sołectwa Rudawa,
5. Podjęcie Uchwały w sprawie nadania fragmentu działki wiejskiej nr 240 nazwy skwer
imienia ks. Władysława Bukowińskiego,
6. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej w tym realizacja uchwał i wniosków z poprzedniego
Zebrania Wiejskiego,
7. Realizacja zadań w 2016 r. w sołectwie Rudawa,
8 Wolne wnioski,
9. Zakończenie zebrania.
Zebranie miało miejsce o godz. 16:00 – w drugim terminie, w Zespole Szkół w Rudawie.
Obecnych na zebraniu były 72 osoby w trakcie zebrania przybyły 2 osoby – Razem 74
osoby.

1. Przywitanie
2. Wybór sekretarza zebrania. Na sekretarza zebrania wybrano Panią Agnieszkę Muche.
3. Odczytanie tematów Zebrania Wiejskiego
- Radny Jan Surówka wystąpił z propozycją wprowadzenia do porządku obrad uchwały
dotyczącej sprzedaży działek przy Graności 713/1. 713/2, 713/3
- Pan Piotr Cybula wniósł sprzeciw do wprowadzenia tego punktu do porządku obrad
twierdząc, że mieszkańcy zostali za późno poinformowani.
- Pani Wójt Elżbieta Burtan wyjaśniła , że działki nr. 713/1, 713/2, 713/3 należą do Gminy
i zapadła decyzja o sprzedaży tych Nieruchomości, a uzyskane środki zostaną przeznaczone
na cele inwestycyjne w Rudawie
- Pan Kazimierz Puchała stwierdził, że to kiedy dowiedział się o sprzedaży nie ma znaczenia
ważne jego zdaniem jest to jak zostaną rozdysponowane pieniądze.

Uchwała o sprzedaży działek i dopisania jej do programu jako pkt 7
poddana głosowaniu

zebrania została

- za 39 osób
- przeciw 24 osoby
- wstrzymało się 9 osób.
4. Sołtys Pan Marcin Cieślak zaproponował przeczytanie protokołu z poprzedniego
Zebrania Wiejskiego, co zostało poddane głosowaniu
- za odczytaniem protokołu zagłosowały 4 osoby ( protokół został przyjęty bez odczytania)
5. Sołtys poinformował zebranych że zaproszeni goście z PKP nie będą obecni na Zebraniu
natomiast przysłali pismo które odczytał zebranym Pan Jan Surówka.
- Pani Iwona Cybula zadała pytanie o drogę która przylega do kolei i czy zostaną podjęte
odpowiednie kroki o uporządkowanie tego terenu.
Radny Pan Tomasz Kasprzyk wyjaśnił zebranym że odbyło się spotkanie
z przedstawicielami kolei i że jest przygotowana umowa odnośnie przejęcia terenów kolei
przez Gminę.
- Pani Wójt potwierdziła, że kolej chętnie odda Gminie tereny ale na chwilę obecną sprawy
utknęły w miejscu ponieważ osoby które brały udział w rozmowach nie są już pracownikami
kolei.
- Pan Piotr Cybula zadał pytanie czy w ramach tych prac istnieje możliwość zamontowania
automatu do biletu.
- Pani Maria Hrabia zadała pytanie na temat palików wbitych przez PKP przy działkach
znajdujących się przy linii PKP.
Na pytanie Pani Marii głos zabrała Pani Elżbieta Szostek wyjaśniając , że paliki wyznaczają
tylko granicę terenu PKP.
6. Nadanie fragmentu działki wiejskiej nr 240 skwerem ks. Władysława Bukowińskiego
Pan Sołtys odczytał uchwałę w tej sprawie poddając ją następnie pod głosowanie.
- za przyjęciem uchwały były 72 osoby
- wstrzymały się 2 osoby.
7. Głosowanie nad uchwałą wniesioną do porządku Zebrania Wiejskiego o sprzedaży
działek nr. 713/1, 713/2, 713/3.
- Pani Wójt zabrała głos w sprawie sprzedaży działek twierdząc, że część kosztów ze
sprzedaży można zainwestować w projekt oraz budowę Rynku w Rudawie.
- Pani Iwona Cybula odczytała uchwałę z 2008 roku dotycząca budowy Rynku w Rudawie.

- Pani Wójt odnosząc się do uchwały odczytanej przez Panią Cybulę stwierdziła że od czasu
podjęcia uchwały z 2008 roku zmienił się skład Rady Gminy Zabierzów.
- Pan Kazimierz Puchała dodał, że tereny przy Graności powinny zostać zagospodarowane
jak najszybciej.
W temacie działek przy Graności zabrał głos Radny z Nielepic Pan Stanisław Dam
twierdząc, że Rudawa zasługuje na powstanie nowego Rynku z którego będą korzystać
mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Nawiązując do tej inwestycji zaznaczył że wiąże się to
dużymi kosztami co może być krzywdzące dla pozostałych sołectw.
- Pan Zbigniew Zając zauważył że po wielu latach pobytu poza Rudawą wracając do tej
miejscowości zastał ją taką jak przed wyjazdem dlatego uważa że Rudawa zasługuje na
inwestycje, dodając że wiele znanych postaci wywodzi się z naszej miejscowości.
- Pani Anna Sałach zadała pytanie czy na terenach pastwiska może powstać zakład
przemysłowy.
- Pan Jan Surówka odczytał uchwałę dotyczącą sprzedaży działek 713/1, 713/2, 713/3.
- Pani Iwona Cybula wniosła do uchwały poprawkę.
Środki ze sprzedaży działek będą przeznaczone na inwestycje w Rudawie i że na
sprzedanych działkach nie powstanie żadna inwestycja szkodliwa dla środowiska.
- za przyjęciem uchwały było 44 osoby.
Przeciw ( nie było)
- wstrzymało się 25.
Uchwała została przyjęta.
8. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej w tym realizacja uchwał i wniosków z poprzedniego
zebrania.
- Mieszkanka Rudawy poprosiła o interwencję w firmy Lafarge o czyszczenie czyszczarką
ul. Rudawskiej
9. Realizacja zadań w 2016 roku w Sołectwie Rudawa.
Sołtys odczytał zadania ujęte w budżecie Gminy Zabierzów w tym z funduszu sołeckiego,
które będą realizowane w 2016 r.
10. Wolne wnioski
- Pan Kazimierz Puchała podziękował za zamontowanie monitoringu przy Ośrodku Zdrowia.
- Pan Jan Wąchal poruszył temat odbudowy i udostępnienia studni dla celów publicznych,
która kiedyś znajdowała się na przeciwko jego posesji.
- Pan Tomasz Kasprzyk zasugerował o wystosowaniu pisma w tej sprawie do PUK

- Pani Izabela Bulag podziękowała za zorganizowanie spotkania pod choinką w grudni 2015
roku oraz poprosiła o zorganizowanie takiego spotkania w bieżącym roku
- Pan Sołtys odpowiedział, że ta impreza jest planowana na 18 grudnia 2016 r. i że została
już w tej sprawie złożona stosowna dokumentacja.
- Pani Marianna Kubaty poprosiła o odwodnienie na ul. Osiedlowej.
W odpowiedzi na pytanie Pan Sołtys poinformował że jest robiony projekt postaramy się
w przyszłym roku wykonać to zadanie.
- Pan Jan Mucha mieszkaniec ul. Na Skarpie poprosił o interwencję w sprawie przystanku
autobusowego
W odpowiedzi Sołtys poinformował że będzie interweniował w tej sprawie.
Pan Piotr Cybula zaproponował następujące inicjatywy:
- zorganizowanie cyklu spotkań w 100 rocznicę śmierci ks. Łobczowskiego.
- nadanie Panu Adamowi Nawałka honorowego obywatela Rudawy.
Oraz zadał pytanie:
-

sprawa wycieku substancji która miała miejsce w sołectwie

- informacja w sprawie PSZOK w Rudawie ( pytanie do Pani Wójt).
Pani Wójt poinformowała zebranych że w Rudawie nie będzie PSZOK, dodając jednocześnie
że trwają rozmowy z Urzędami Miasta Krakowem i Skawina jeżeli uda się podpisać umowę
mieszkańcy będą mogli tam wywozić odpady.
Odpowiadając na drugą część pytania Pan Sołtys poinformował, że nie było wycieku
substancji z posesji Pana Janeckiego sprawa ta nie ma związku z inwestycją Pana
Janeckiego zlokalizowanej na ul. Dunajewskiego. Substancja która wyciekła na drogę
rozlana była na drogę na odcinku Brzezie - Brzoskwinia, dlatego potrzebna była interwencja
straży pożarowej aby uniknąć zagrożenia w ruchu lądowym. Sołtys zaproponował też aby
w kwestii nadania Panu Nawałce tytułu Honorowego Obywatela wypowiedział się sam
zainteresowany.
- Kolejny temat który został poruszony to kwestia sprzątania Rudawy przez Sołtysa w tej
sprawie zabrała głos Pani Elżbieta Szostek argumentując , że kwota w wysokości 7 tys. zł
zadysponowana z funduszu sołeckiego jest przeznaczona na sprzątanie Rudawy na cały
rok. Po przeliczeniu tj zaledwie 140 zł na soboty i dodatkowe święta, a za tę kwotę trzeba
kupić worki na śmieci, paliwo, żyłkę do kosiarki, czy też pokryć koszt ewentualnej naprawy
sprzętu.
- Pan Jan Wąchal odnosząc się do tematu dyskusji stwierdził że w Brzezince sprząta
osoba oddelegowana z Gminy.
Pani Wójt zaprzeczyła tej sugestii twierdząc że są to osoby wyznaczone do prac
interwencyjnych z Urzędu Pracy i jest to praca czasowa.

- Pani Iwona Cybula wystąpiła do Starostwa z pytaniem jakie zezwolenia posiada Pan
Janecki na prowadzenie PSZOK.
W odpowiedzi Pani Wójt kolejny raz zapewniła że w Rudawie nie będzie PSZOK.
- Pan Marcin Sałach stanął w obronie Państwa Cybuli oraz dodał że trzeba wystąpić do
Gminy o większe środki na sprzątanie
- sprawa PSZOK-a, a wizja lokalna u Pana Janeckiego, w tej sprawie zabrał głos Radny
z Nielepic Stanisław Dam.
- Pani Marianna Kubaty poprosiła o namalowanie pasów na ul. Polaczka i na
ul. Rudawskiej w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców
Sołtys obiecał że złoży wniosek w tej sprawie.
- Pan Zbigniew Zając – poprosił aby dać szansę działania nowemu Sołtysowi, a Zebrania
Wiejskie aby odbywały się w przyjaznej atmosferze.
- Pani Anna Sałach z Ul. Olszynowej poprosiła o wysypanie kamieniem tej ulicy.
- Pan Jarosław Sarnek zasugerował aby wiadomości z Zebrania Wiejskiego oraz działalności
Sołtysa i Rady Sołeckiej były przekazywane drogą elektroniczną.
- Pani Izabela Bulag zadała pytanie czy nowa Sala Wiejska będzie udostępniana wszystkim
organizacją działającym w Rudawie i czy będzie to odpłatne.
W odpowiedzi uzyskała informację że sala będzie udostępniana bezpłatnie dla grup takich
jak: Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora, Koronczarki, OSP, Klub Sportowy Orlęta
Rudawa.
- Pani Wanda Wiśniewska zadała pytanie odnośnie parkingu przy szkole
Na koniec zebrania głos zabrała Pani Wójt dziękując zebranym za przybycie oraz poprosiła
o większe zaufanie dla Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Protokółował
Agnieszka Mucha

Przewodniczący Zebrania
Marcin Cieślak

