PROTOKÓŁ
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO W RUDAWIE
Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2016 R.
Zebranie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Rudawie, Rynek 2. Obecnych na zebraniu było
łącznie 80 osób (listy obecności w załączeniu do protokołu).
PROGRAM ZEBRANIA
1. Powitanie,
2. Wybór Sekretarza zebrania,
3. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania,
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
5. Informacja o dotychczas wykonanych zadaniach w sołectwie Rudawa z funduszu
sołeckiego i budżetu Gminy Zabierzów w 2016 r.,
6. Podjęcie Uchwał w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego
ustawowego i statutowego,
7. Przedstawienie wniosków do Budżetu Gminy Zabierzów,
8. Informacja na temat uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego Zebrania Wiejskiego,
9. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej od ostatniego Zebrania Wiejskiego,
10. Wolne wnioski,
11. Zakończenie Zebrania.
PRZEBIEG ZEBRANIA
1. Przywitanie
W drugim planowanym terminie, tj. o godzinie 17.15 Sołtys i zarazem
przewodniczący zebrania wiejskiego p. Marcin Cieślak otworzył zebranie oraz powitał
wszystkich mieszkańców Rudawy, radnych oraz przybyłą p. Wójt Elżbietę Burtan.
2. Na sekretarza zebrania wybrano Stanisława Myjaka.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania,
Po odczytaniu porządek obrad zostały przyjęty jednogłośnie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
Protokół z poprzedniego zebrania został przyjęty jednogłośnie.

5. W kolejnym punkcie zebrania Sołtys odczytał informacje o dotychczas wykonanych
zadaniach w sołectwie Rudawa z funduszu sołeckiego i budżetu Gminy Zabierzów
w 2016 r. Wykaz zadań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego.
Prowadzący Zebranie odczytał uchwałę nr 3/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa
Rudawa w sprawie: przyjęcia do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na
2016 rok. Treść uchwały wraz z zestawieniem przedsięwzięć proponowanych do
realizacji w roku 2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała została poddana pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały było 78 osób,
przeciw: 0, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała została przyjęta.
Następnie odczytana została uchwała nr 4/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa
Rudawa w sprawie ustalenia planu rzeczowo – finansowego Sołectwa na rok 2017.
Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała została poddana pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały było 78 osób,
przeciw: 0 osób, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała została przyjęta.
7. W kolejnym punkcie zebrania Sołtys przedstawił wnioski do Budżetu Gminy
Zabierzów. Lista wniosków – zadań do wykonania w Sołectwie Rudawa w roku 2017
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Omówione zostały również wnioski do
Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego. Lista zadań do wykonania w Sołectwie
Rudawa w 2017 roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Sprawy drogi powiatowej przebiegającej przez naszą miejscowość wymagają pilnego
omówienia z zarządcą tj. Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego. W dniu 25 sierpnia
br. Sołtys wysłał do ZDK zaproszenie na zebranie wiejskie. Niestety nikt
z zaproszonych na zebranie nie przybył. Pomimo starań nie udało się uzyskać
protokołu z objazdu drogi powiatowej.
8. Informacja na temat uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego Zebrania Wiejskiego.
Podczas ostatniego Zebrania Wiejskiego podjęte zostały dwie Uchwały. Protokół jak również
Uchwały z ostatniego zebrania wiejskiego zostały złożone do Urzędu Gminy Zabierzów
w trybie zgodnym ze Statutem Sołectwa Rudawa. Uchwała nr 1/2016 została podjęta
w sprawie nadania nazwy fragmentowi działki nr 240 – skwer ks. Władysława
Bukowińskiego. W tej sprawie został podjęta stosowna Uchwała Rady Gminy Zabierzów
i fragment działki nr 240 zgodni z załączoną mapka do Uchwały Zebrania Wiejskiego
w Rudawie nosi nazwę skwer ks. Władysława Bukowińskiego. Uchwała nr 2/2016 została
podjęta w sprawie sprzedaży działek ewidencyjnych nr 713/1, 713/2 i 713/3 położonych

w Rudawie. Wszelkie wnioski zostały zapisane w protokole oraz powielone w osobnych
wnioskach złożonych do stosownych instytucji.

9. W kolejnym punkcie prowadzący zebranie przedstawił działalność Sołtysa i Rady
Sołeckiej od ostatniego Zebrania Wiejskiego. Spis działań podjętych przez Sołtysa
oraz Radę Sołecką stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
10. Wolne wnioski
Pan Zwoliński zabrał głos w sprawie bezpieczeństwa dzieci przy szkole. Wnioskował
o zamontowanie sygnalizacji świetlnej. W odpowiedzi Sołtys potwierdził, iż zmiany na
drodze powiatowej są bardzo ważne. Odbyło się w tej sprawie spotkanie w Zarządzie
Dróg Powiatowych. Można odnieść wrażenie, iż ZDK bagatelizuje sprawę, czego
dowodem może być brak przedstawiciela instytucji na dzisiejszym zebraniu.
Problemy z przejściem dla pieszych występują także w okolicach Rynku. W związku
z tym planowane jest kolejne spotkanie z zarządcą drogi.
Pan Puchała zasygnalizował złe umieszczenie tablicy informacyjnej. Aby odczytać
informacje na niej zawarte trzeba przejść przez jezdnię na łuku drogi. W odpowiedzi
Sołtys zapewnił, iż jest planowane przeniesienie tej tablicy w inne, bezpieczne miejsce.
Następnie p. Borowiejski zasygnalizował następujące problemy:
- wyjazd z Niegoszowic od ulicy ks. Siedleckiego w stronę Rudawy jest bardzo trudny ze
względu na słabą widoczność;
- konieczna jest budowa odwodnienia na ulicy Ogrodowej; w tym miejscu działki są
zalewane;
- na ulicy Osiedlowej wskazane jest zamontowanie progu zwalniającego gdyż kierowcy
rozwijają tam zbyt dużą prędkość i nie zważają na bawiące się dzieci.
Pan Sarnek złożył wnioski o oczyszczenie ciągu rzeki Rudawki (stare wierzby są
zwalone) oraz o położenie asfaltu i wykonanie oświetlenia na ulicy Zakątek. Sołtys
wyjaśnił, że w sprawie udrożnienia Rudawki wszyscy są uzależnieni od Zarządu
Melioracji, który musi przeznaczyć na ten cel środki. W tej sprawie były prowadzone
rozmowy oraz wysłane 2 pisma. Pan Pawlikowski potwierdził, że odpowiedzi Rada
Sołecka otrzymała informację, iż Zarząd Melioracji obecnie nie może przeznaczyć
środków na wycinkę drzew oraz oczyszczenie rzeki Rudawki.
W dalszej części ponownie poruszono sprawę bezpieczeństwa w okolicach szkoły.
Złożone zostały propozycje zamontowania sygnalizacji spowalniającej lub też budowy
barierki oddzielającej drogę od parkingu. Odpowiednia barierka wykonana na całej
długości parkingu będzie zniechęcać do

przejścia przez jezdnię w miejscu

niedozwolonych, gdyż w takiej sytuacji pieszy i tak będzie zmuszony do przejścia na
początek parkingu, czyli do miejsca gdzie są pasy na drodze. Mieszkańcy pytali również
o wizytę przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej – jak to miało miejsce w latach
poprzednich. Sołtys wyjaśnił, iż miał kłopoty związane z udostępnianiem pomieszczenia
przedstawicielowi firmy oraz poprosił o przegłosowanie zgody na udostępnianie
pomieszczeń na zasadzie umowy. Temat poddano pod głosowanie. 77 osób było za,
0 przeciw a 3 osoby wstrzymały się od głosu. Również pod głosowanie poddano temat
szczepienia psów w „sołtysówce’. Wszyscy zebrani, jednogłośnie udzielili Sołtysowi
zgodę na wykorzystanie pomieszczenia do tego celu.
Pani Adamczyk zasygnalizowała, że bardzo często autobusy nie zabierają oczekujących
na przystankach „na żądanie”. W odpowiedzi p. Wójt powiedziała, że wystąpi z pismem
do ZIKIT tak, aby każdy autobus zatrzymywał się na przystankach, nawet jeśli przystanek
jest „na żądanie”.
Kolejny wniosek również dotyczył spraw związanych z transportem, a mianowicie
przeanalizowania możliwości wjazdu do Rudawy wszystkich autobusów, które dojeżdżają
do pętli w Młynce. Obecnie wielu mieszkańców Rudawy musi udawać się na przystanek
na Drodze Krajowej. Zapowiedziano interwencję w tej sprawie.
Pan Korbiel zawnioskował o wyeliminowanie stref niebezpiecznych w Rudawie. Zaliczył
do nich: uszkodzoną studzienkę przy ośrodku zdrowia, drzewa dorastające do linii
wysokiego napięcia na ulicy Olszynowej, słabą widoczność znaku drogowego przy
przejściu dla pieszych w okolicach dawnego kiosku (znak zasłonięty przez drzewo).
Podobna sytuacja ma miejsce przy nowym sklepie – znaki są zasłaniane przez samochody
dostawcze. W podpowiedzi Sołtys potwierdził, że zgłosi te sprawy do wykonania.
W kolejnym pytaniu wrócił temat organizacji ruchu przy tzw. „suchym moście”. Państwo
Wiśniewscy zrobili wysokie, murowane ogrodzenie, które całkowicie zasłania widok na
zakręt drogi. Sołtys potwierdził, że policja nie zgadza się na zmianę organizacji ruchu.
Będą jeszcze w tej sprawie prowadzone rozmowy.
Pan Olik zasugerował wykonanie przejścia dla pieszych w okolicach Rynku wraz
z sygnalizacją świetlną „na żądanie”. W odpowiedzi Sołtys poinformował, że budowa
sygnalizacji świetlnej w tym rejonie będzie wymuszała konieczność przebudowy drogi.
Pan Węgiel podjął temat możliwości współfinansowania przez gminę zadań powiatowych
związanych z bezpieczeństwem na drodze. Sołtys potwierdził, że aby takie
współfinansowanie było możliwe, to konieczna jest najpierw zgoda ZDK a dopiero potem
uchwała Rady Gminy Zabierzów odnośnie przeznaczenia na ten cel odpowiednich

środków. Pani Wójt potwierdziła, że przedstawiciele ZDK rzadko przyjeżdżają na
zabrania. Na najbliższej sesji Rady Gminy będzie punkt w sprawie współpracy
z powiatem. Wtedy właśnie mieszkańcy lub reprezentujący ich radni powinni przekazać
stosowne uwagi. Gdyby i to nie skutkowało to wtedy na zebranie trzeba będzie zaprosić
p. Starostę albo p. Alicję Wójcik z Zarządu Powiatu. W najbliższym czasie w ramach
współpracy z powiatem będzie przebudowane skrzyżowanie przy cmentarzu. Niestety
jeśli chodzi o współpracę z powiatem to nadal trzeba przypominać się w sprawie
chociażby wykaszania rowów przy drodze powiatowej. Pani Wójt rozmawiała w tym
tygodniu w sprawie zalewania domów przy ulicy Podłonie.
Mieszkaniec (nie przedstawiła się) zawnioskował o uporządkowanie skrzyżowania ulicy
Ogrodowej z Siedleckiego. Jest tam ostry zakręt i zarośnięty rów, brak chodnika oraz
lampy oświetleniowej w okolicach domu Kubarskich.
W dalszej części podjęto temat dokończenia chodnika przy ulicy Śląskiej. Pani Wójt
potwierdziła że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dokończy chodnik
wtedy, gdy będzie zgoda mieszkańców. Nadal trzeba rozmawiać z osobami blokującymi
inwestycję. W przyszłym roku GDKKiA będzie prowadziła prace w Młynce. Wtedy też niejako przy okazji - możliwe będzie dokończenie budowy chodnika na ulicy Śląskiej.
Pan Zbigniew Zając powiedział że jest zbudowany dotychczasowym przebiegiem
zebrania.
Mieszkaniec (nie przedstawił się) wskazał na konieczność poprawy przejścia dla pieszych
w okolicach dworca kolejowego. Sprawa wymaga pilnej interwencji.
Pani Maciejowska poinformowała, że w związku z remontem torów przez Rudawę
przejeżdża znacznie więcej samochodów ciężarowych, a prace ciężkim sprzętem
(np. w okolicach ulicy Zielonej) są prowadzone także w nocy.
Radny Jan Surówka poinformował zebranych o sukcesach rudawskiego Koła Gospodyń
Wiejskich. P. Sołtys przyłączył się do gratulacji radnego. Złożył również podziękowania
dla pozostałych grup działających aktywnie w Rudawie, tj. Klubowi Seniora,
Koronczarkom i LKS Orlęta, OSP Rudawa. Wszelka tego typu działalność zasługuje na
pochwałę. Podziękowania zostały również złożone dla p. Wójt za wspieranie Rudawy
oraz radnym za dobrą współpracę.
Na tym zebranie zakończono.
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