PROTOKÓŁ
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO W RUDAWIE
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2017 R.
Zebranie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Rudawie, Rynek 2. Planowana godzina zebrania
wiejskiego to 17:00 ze względu na brak kworum zebranie odbyło się w drugim terminie
o godz. 17:15. Obecnych na zebraniu było łącznie 85 osób (listy obecności w załączeniu do
protokołu).
PROGRAM ZEBRANIA
1. Otwarcie Zebrania,
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 2017 r.,
6. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego ustawowego
i statutowego,
7. Przedstawienie wniosków do budżetu Gminy Zabierzów i podjęcie uchwały w tym
zakresie,
8. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 4/2016 Zebrania Wiejskiego w
Rudawie z dnia 18 września 2016 w sprawie ustalenia planu rzeczowo finansowego
sołectwa na 2017 r.
9. Informacja na temat realizacji uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego Zebrania
Wiejskiego,
10. Informacja o działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej od ostatniego Zebrania Wiejskiego,
Po wniosku mieszkańca do programu wstawiono punkty 11 i punktu 12 o następującej treści:
11. Podjęcie

Uchwały

w

sprawie

renowacji

i

oczyszczenia

kanału

ulgi

–

przeciwpowodziowego na rzece Racławka (Rudawka) w Rudawie,
12. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia bezpiecznych i optymalnych rozwiązań
drogowych w obrębie sołectwa Rudawa w związku z planowanymi inwestycjami
drogowymi na Drodze Krajowej nr 79 – budowa obwodnicy Zabierzowa,
13. Wolne wnioski,
14. Zakończenie Zebrania.
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PRZEBIEG ZEBRANIA
1. Otwarcie Zebrania
W drugim planowanym terminie, tj. o godzinie 17.15 Sołtys, p. Marcin Cieślak
otworzył Zebranie oraz powitał wszystkich zebranych mieszkańców Rudawy,
radnych oraz przybyłą p. Wójt Elżbietę Burtan.
2. Na sekretarza zebrania wybrano jednogłośnie p. Stanisława Myjaka.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania,
Po odczytaniu proponowanego porządku obrad p. Porada Zbigniew złożył propozycje
dwóch uchwał w sprawie renowacji i oczyszczenia kanału ulgi – przeciwpowodziowego
na rzece Racławka (Rudawka) w Rudawie oraz w sprawie wprowadzenia bezpiecznych
i optymalnych rozwiązań drogowych w obrębie sołectwa Rudawa w związku
z planowanymi inwestycjami drogowymi na Drodze Krajowej nr 79 – budowa
obwodnicy Zabierzowa, Po krótkiej dyskusji projekty powyższych uchwał zostały
wpisane do proponowanego porządku obrad jako punkty 11 i 12.
Porządek obraz z zaproponowanymi zmianami zostały przyjęty jednogłośnie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
P. Edmund Gędłek zawnioskował, aby protokół z poprzedniego zebrania został
odczytany. P. Sołtys przypomniał, że protokół jest dostępny na stronie internetowej
sołectwa, w Biuletynie Informacji Publicznej a niebawem będzie również wywieszony
na nowych tablicach ogłoszeń. Wniosek p. Gędłka został poddany pod głosowanie.
Za jego przyjęciem były 3 osoby, przeciw 71, wstrzymało się od głosu 11 osób.
Wniosek nie został przyjęty. Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
protokołu z ostatniego zebrania. Za jego przyjęciem były 72 osoby, przeciw 1 osoba,
wstrzymało się od głosu 12 osób. Protokół z poprzedniego zebrania został przyjęty.
5. W kolejnym punkcie zebrania Sołtys odczytał informacje o dotychczas wykonanych
zadaniach w sołectwie Rudawa z funduszu sołeckiego i budżetu Gminy Zabierzów
w 2017 r. Wykaz zadań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego ustawowego
i statutowego.
Prowadzący Zebranie odczytał uchwałę nr 3/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa
Rudawa w sprawie: przyjęcia do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na
2017 rok. Treść uchwały wraz z zestawieniem przedsięwzięć proponowanych do
realizacji w roku 2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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P. Edmund Gędłek złożył wniosek o doposażenie placu zabaw przy ulicy Kalwaryjskiej.
Prowadzący Zebranie poprosił Wnioskodawcę o wskazanie źródła finansowania zadnia
tj. przedłożenia propozycji zmniejszenia wydatków na którąś z zaproponowanych
wcześniej pozycji. Pan Gędłek odmówił wskazania źródła finansowania swojego
wniosku. P. Andrzej Korzycki przypomniał p. Edmundowi Gędłkowi zasady tworzenia
budżetu sołectwa. Natomiast p. Puchała poprosił p. Gedłka, aby ten nie mieszał się
w projekty rozbudowy placów zabaw, gdyż zrobiony wcześniej przez niego plac zabaw
przy ośrodku zdrowia nie nadawał się do użytku. Wszystkie urządzenia były
umocowane o 60 cm za wysoko mimo że miały one wyraźne oznakowania dotyczące
właściwego montażu.
Prowadzący zebranie poddał pod głosowanie uchwałę nr 3. Za przyjęciem uchwały było
80 osób, przeciw: 0, natomiast 5 osób wstrzymało się od głosu. Uchwała została więc
przyjęta.
Następnie odczytana została uchwała nr 4/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rudawa
w sprawie ustalenia planu rzeczowo – finansowego Sołectwa na rok 2018. Treść
uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała została poddana pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały były 83 osoby,
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 2018
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Po odczytaniu listy wniosków zgłosił się p. Jarosław Sarnek przedstawił konieczność
wykonania nakładki na ulicy Zakątek oraz remontu lub wykonania mostu. Natomiast
radny Tomasz Kasprzyk wskazał konieczność zaprojektowania oświetlenia parkingu
przy Graności. W obecnym stanie niebezpiecznym jest zostawienie tam samochodu,
a wielu kierowców tam parkuje. Kolejny wniosek zgłosił p. Edmund Gędłek a dotyczył
on dokończenia budowy chodnika przy ulicy Kalwaryjskiej. P Konrad Maniak wyjaśnił,
że zadanie będzie realizowane w całości w przyszłym roku

i

na ten cel jest

przeznaczona kwota ponad 700 000 zł. Planowane jest kompleksowe rozwiązane od
odwodnienia do budowy chodnika. Po kolejnym pytaniu pana Edmunda Gędłka
o tegoroczne środki przeznaczone na ten cel, p. Konrad Maniak wyjaśnił, że środki
przeznaczone na ten cel w budżecie na rok 2017 nie zostały rozdysponowane natomiast
zadanie to jest zapisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 z kwotą
ponad 700 000 zł . Z kolei pan Dariusz Węgiel wskazał na konieczność rozbudowy
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placu zabaw przy ulicy Dunajewskiego tak aby powstało tam coś większego ale
ogrodzonego i oświetlonego, np. boisko na wzór orlika. Pani Chlebda zabrała głos
w sprawie obecnych wiat przystankowych. Jej zdaniem są to raczej ławeczki
z zadaszeniem a nie typowe wiaty przystankowe. Obecnie nie spełniają one swojej
funkcji tj. nie chronią ani od słońca ani też od deszczu. Wita służy tylko do tego, aby
sobie usiąść. W związku z tym padło pytanie czy będzie możliwość ich zamiany na
typowe wiaty przystankowe.
Pan Jarosław Wojtasik złożył wniosek o usprawnienie niebezpiecznego przejazdu
samochodami przez tzw. suchy most. Zbudowany przez mieszkańca, pełny płot zasłania
widok. Stąd propozycja zastosowania systemu luster przed i za mostem, tak aby widać
było kto zbliża się do przejazdu. Takie rozwiązanie, zdaniem wnioskodawcy, będzie
tańsze niż budowa świateł. W odpowiedzi p. Sołtys wskazał, że sytuacja była
analizowana wspólnie z policją. Propozycja zmiany kierunku pierwszeństwa wjazdu na
most nie została przez policję przyjęta. Kolejny wniosek złożył pan Zwoliński. Dotyczył
on

konieczności

zamontowania

świateł

na

skrzyżowaniu

ulic

Polaczka

i Wyspiańskiego. W tym miejscu kierowcy często wymuszają pierwszeństwo.
Prowadzący zebranie wskazał, że wniosek ten zostanie przekazany do Zarządu Dróg
Powiatu Krakowskiego. W nawiązaniu do tej wypowiedzi p. Marcin Cieślak omówił
trudności związane ze współpracą z zarządcą drogi powiatowej. Główne z nich to
niewywiązywanie się z obowiązków ciążących na zarządcy oraz opóźnienia w
planowanych realizacjach (np. malowanie pasów na przejściach dla pieszych). Sołtys
zabiega również o to, aby nie tylko droga powiatowa ale także chodniki przy tejże
drodze były odśnieżane.
W dalszej części zostały omówione wnioski do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.
Lista zadań do wykonania w Sołectwie Rudawa w 2018 roku stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
W nawiązaniu do zdań ujętych we wniosku p. Wójt Elżbieta Burtan wskazała że
sygnalizacja świetlna oraz przejście dla pieszych w okolicach Rynku zostaną wykonane
w przyszłym roku przy okazji wznoszenia budynku. Obecnie Urząd Gminy jest na
etapie otwierania i analizy ofert przetargowych. Budową są zainteresowane 4 firmy.
Mamy nadzieję, że niebawem uda się wyłonić wykonawcę obiektu.
Po odczytaniu wniosków Prowadzący odczytał uchwałę nr 5/2017 w sprawie wniosków
do budżetu Gminy Zabierzów. W głosowaniu za przyjęciem uchwały były 84 osoby,
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przy jednej przeciw oraz braku wstrzymujących się od głosu. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Po głosowaniu zgłosił się p. Dukała i wskazał jeszcze na konieczność poprawy drogi
Słonecznej. Jego zdaniem jest ona za wąska oraz bardzo krzywa, a według planu
powinna być prosta.
8. Podjęcie uchwały oznaczonej numerem 6/2017 dotyczącej zmiany uchwały nr 4/2016
Zebrania Wiejskiego w Rudawie z dnia 18 września 2016 w sprawie ustalenia planu
rzeczowo finansowego sołectwa na 2017 r.
Przed odczytaniem uchwały Prowadzący zebranie wskazał iż chodzi tu o kwotę 2000 zł
na remont kapliczki przy cmentarzu. Zadanie to zostanie wykonane w całości w
przyszłym roku. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup wiaty przystankowej na ulicę
Wyspiańskiego, podobnie jak kwota 2000 zł przeznaczona pierwotnie na budowę
barierki na Końskiej Drodze. Natomiast kwota 6000 zł przeznaczona pierwotnie na
wykonanie drogi bocznej przy ul. S. Polaczka zostanie wykorzystana na zakup
projektora multimedialnego i ekranu na świetlicę wiejską. Zmianie ulegnie również
przeznaczenie kwoty 7000 zł pierwotnie planowanej na wykonanie nawierzchni
bitumicznej wraz z korytkami na ul. Podgórskiej w kierunku skrzyżowania
z ul. Podhalańską w Nielepicach na wykonanie korytek w rowie melioracyjnym wraz
z płytami betonowymi brzegów od Młyna przy ul. Trzaskowskiego do rzeki Rudawa.
Inwestycja na Końskiej Drodze nie jest teraz zasadna, gdyż w przyszłości będzie ona
przebudowana i poszerzona. Podobnie sytuacja wygląda z ulicą boczną od
ul. S. Polaczka oraz z zadaniem przy ul. Podgórskiej – zadania te w całości zostaną
wykonane i sfinansowane w przyszłym roku z budżetu gminy dlatego też nie mają sensu
tegoroczne działania finansowane z budżetu sołectwa.
W głosowaniu uchwała nr 6/2017 została przyjęta jednogłośnie
9. 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 1/2017 została
podjęta w sprawie budowy chodnika wzdłuż Drogi Krajowej nr 79. Uchwała nr 2/2017
w sprawie umieszczania na stronie internetowej Sołectwa Rudawa wykazu środków
finansowych przeznaczonych dla Sołectwa Rudawa z budżetu Gminy Zabierzów
i z funduszu sołeckiego oraz dokumentacji z zebrania wiejskiego, która zgodnie ze
statutem Sołectwa Rudawa powinna być podana do publicznej wiadomości.
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Wszelkie wnioski zostały zapisane w protokole oraz powielone w osobnych wnioskach
złożonych do stosownych instytucji.
10. W kolejnym punkcie prowadzący zebranie przedstawił działalność Sołtysa i Rady
Sołeckiej od ostatniego Zebrania Wiejskiego. Spis działań podjętych rzez Sołtysa oraz
Radę Sołecką stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
11. Podjęcie Uchwały nr 7/2017 w sprawie renowacji i oczyszczenia kanału ulgi –
przeciwpowodziowego na rzece Racławka (Rudawka) w Rudawie. W trakcie
omawiania uchwały p. Zbigniew Porada zabrał glos i wskazał że temat był już
omawiany z Wojewodą, gdyż to tam ostatecznie zapadną decyzje w tej sprawie.
Uchwała ma więc mobilizować odpowiednie władze do podjęcia decyzji zgodnej z wolą
mieszkańców. Po odczytaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Następnie pan Roman Chlebda omówił pomysł na nową drogę łączącą ulice
Trzaskowskiego z ulicą Podhalańska. Takie połączenie będzie bardzo korzystne dla
mieszkańców, gdyż pozwoli odwodnić całą górę nielepicką tj. wody spływające
skierować do kanalizacji znajdującej się na ulicy Trzaskowskiego. Sołtys powiedział,
że problem jest znany. Obecnie wody spływające z góry podtapiają znajdujące się
poniżej domy. Rzeczywiście nowa droga może rozwiązać problem bezpieczeństwa na
tym terenie. Niniejsza dyskusja jest pierwszym krokiem do planowania tegoż zadania.
12. Podjęcie Uchwały nr 8/2017 w sprawie wprowadzenia bezpiecznych i optymalnych
rozwiązań drogowych w obrębie sołectwa Rudawa w związku z planowanymi
inwestycjami drogowymi na Drodze Krajowej nr 79 – budowa obwodnicy Zabierzowa.
Po odczytaniu uchwały wywiązała się dyskusja. Pan Grzegorek Krzysztof zapytał
o możliwość przedłużenia planowanej obwodnicy Zabierzowa aż do Młynki. Taka
zmiana przebiegu drogi rozwiąże obecne problemy z włączeniem się do ruchu na drodze
krajowej. Pan Zbigniew Porada wskazał, iż zmiany komunikacyjne wygenerują
dodatkowy ruch w związku z czym o dobrych rozwiązaniach dla Rudawy trzeba myśleć
z odpowiednim wyprzedzeniem i walczyć już o nie teraz. Szybka kolej prawdopodobnie
także zwiększy ruch w Rudawie. Wszyscy będą zjeżdżać do Rudawy i zostawiać
samochody aby do Krakowa jechać pociągiem. Proponowana uchwała będzie
przyczynkiem do mocnych starań o rozwiązanie tego problemu komunikacyjnego.
Jeden z mieszkańców zawnioskował o ograniczenie tonażu samochodów ciężarowych
na odcinku od Krzeszowic do Zabierzowa. Kolejny z mieszkańców zaproponował, aby
także ruch z ,,Reku” skierować na obwodnicę. Kierownik Konrad Maniak, wskazał, że
w planach na wysokości Niegoszowic jest przewidziane rondo, które będzie
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rozprowadzało ruch z obwodnicy na drogę krajową oraz na drogę na Niegoszowice. Do
tego ronda będzie możliwe przedłużenie ulicy Legionów Polskich, tak aby ruch
generowany obecnie z Lafarge były włączony pod to rondo. Poprzez regulację ruchu
możemy zmusić samochody ciężarowe do ruchu na obwodnicę oraz na krajówkę a nie
na centrum Rudawy. Po dyskusji, w głosowaniu uchwała nr 8/2017 została przyjęta
jednogłośnie.
13. Wolne wnioski
Pan Edmund Gędłek zadał pytanie dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego
oraz nieświecącej lampy przy ulicy Kalwaryjskiej 36. W odpowiedzi p. Wójt
poinformowała, że nie ma opóźnień w planie dla Rudawy. Opóźnienia są przy innych
planach i te plany nam blokują realizację kolejnych. Robimy obecnie 11 planów dla każdej
miejscowości z osobna. Teraz jest przygotowywany wniosek do Ministerstwa Rolnictwa
o zgodę na odrolnienie gruntów. Ci z mieszkańców, którzy mają grunty klasy 2 mogą mieć
problemy z odrolnieniem. Natomiast w klasach 3 i 4 nie powinno być problemu. Na pewno
w tym roku nie uda się uchwalić planu zagospodarowania dla Rudawy.
Pan Tomasz Kasprzyk przekazał informację, że najprawdopodobniej w listopadzie zostanie
nam przekazany od Agencji Nieruchomości Rolnych 8,5 ha gruntu na tzw. Rzeczkach. Na
tym terenie będzie projektowana ścieżka rowerowa. Na spotkaniu z Marszałkiem
Wojciechem Kozakiem rozmawiano o możliwościach rozwoju tego terenu oraz o źródłach
finansowania. P. radny przekazał wnioski o możliwej dodatkowej realizacji klubu
kajakowego, parku linowego, pola biwakowego, miejsca rekreacyjnego, co bardzo się
spodobało p. Marszałkowi. Padła z jego strony propozycja napisania wniosku do funduszu
obywatelskiego, tak aby na to zadanie otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych.
Natomiast w tym roku, tj. w listopadzie będzie czyszczony kanał od Zarzecza do mostu
kolejowego. Informacja pochodzi od p. Zbigniewa Kruka, zastępczy dyrektora. Kanał
zostanie doprowadzony do takiego stanu, że potem będzie można zagospodarować teren do
niego przylegający. Korzystając z okazji pogratulował paniom z KGW za zajęcie I miejsca
w konkursie w trakcie Święta Pstrąga oraz wszystkim którzy angażują się w sprawy
Rudawy. Podziękowania radnego, sołtysa oraz pani Wójt były także skierowane dla
p. Andrzeja Korzyckiego, który został Przewodniczącym Gminnej Rady Seniorów. P. Wójt
potwierdziła, że nie były to łatwe wybory, ale wszyscy się cieszą, że Rudawa wygrała.
Kolejna dobra informacja dotyczyła obietnicy złożonej przez p. ministra Adamczyka
dotyczącej środków na sfinansowanie remontu budynku PKP w Rudawie. Pan Sołtys
Marcin Cieślak również podziękował wszystkim angażującym się w działalność kulturalną
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w miejscowości. Dzięki temu zyskujemy wiele więcej, w szczególności zyskujemy
promocję, o Rudawie się słyszy. Nasza świetlica po roku funkcjonowania otrzymała
wyróżnienie na ostatniej Triadzie w Dolinie Będkowskiej. Podziękował osobie
prowadzącej p. Agnieszce. Wszystko to jest bardzo pozytywne. Dzięki takim inicjatywom
ludzie o nas słyszą. W najbliższym czasie planowane są ciekawe wydarzenia takie jak
śpiewy patriotyczne w dniu 10 XI a w dniu 17 grudnia będzie kolejne już spotkanie pod
choinką.
Następnie głos zabrał mieszkaniec sołectwa, który zgłosił problem tarasowania drogi przy
sklepie na ulicy Sienkiewicza. Samochody ciężarowe zatrzymują się tam w czasie
rozładunku. W tym miejscu brakuje parkingu, jest natomiast gruzowisko. P. Puchała dodał,
że właściciel faktycznie nie pomyślał o parkingu. Teren obok zasypał gruzem wszelkiego
rodzaju, łącznie z płytami nagrobkowymi. Na tym miejscu jest studzienka kanalizacyjna,
która została całkowicie zasypana. Co będzie w przyszłości gdy dojdzie do jakiejś awarii
kanalizacji. Do studzienki nie ma dziś dostępu.
Pan Jarosław Wojtasik zabrał głos w sprawie strony internetowej sołectwa. Obecnie jest
ona w rękach prywatnej osoby. To bardzo nieładnie wygląda z punktu wizerunkowego.
Trzeba postarać się przejąć własność tej strony na Urząd Gminy. P. Wójt odpowiedziała,
że Sekretarz gminy zajmuje się tym tematem w całej gminie. P. Sołtys powiedział, że stara
się przede wszystkim o to, aby mieszkańcy przedstawiali nasze sołectwo pozytywnie. Jeśli
chodzi o stronę to zostało wybrane najtańsze rozwiązanie jakie udało się stworzyć.
Najtańsze, co nie znaczy że ta sprawa nie będzie rozwijana. Na ten moment strona jest
swego rodzaju tablicą informacyjną. Wielu by chciało stworzyć sobie taki punkt, gdzie by
można było pomawiać wiele osób. Nie jest to kierunek właściwy żeby ludzi dzielić czy też
poniżać. P. Jarosław Wójtasik w odpowiedzi wskazał że w sytuacji konfliktu
z przedsiębiorcą/właścicielem strony może on wszystko przejąć. Marcin Cieślak wskazał,
że nie jest to tylko problem Rudawy. Sprawa stron internetowych nie jest uregulowana.
Wspólnie z samorządem gminy postaram się ten problem rozwiązać, tak, aby nie
nadwyrężać budżetu sołectwa.
Pan Roman Chlebda zapytał o chodnik przy drodze krajowej. Budowa powinna być
konsultowana, tak aby mieszkańcy byli na bieżąco, aby wiedzieli czy chodnik spełnia ich
oczekiwania. Pani Wójt potwierdziła, że jest to dobry pomysł, bo to gmina projektuje ten
fragment chodnika.
Pan Jarosław Wojtasik zapytał o podmiot, który wygrał przetarg na zakup terenu przy
drodze krajowej. Jest to ważne bo dzięki takiej informacji można się domyślać rodzaju
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działalności, która tam może być prowadzona. Pani Wójt powiedziała, że w tym momencie
nie pamięta nazwy firmy, ale najprawdopodobniej jest to firma z branży energetycznej. Na
ten moment firma jeszcze nie podpisała umowy i nie przekazała środków na konto Urzędu
Gminy. Zapewne niedługo ta wiadomość zostanie podana do publicznej wiadomości.
Pan Korbiel poprosił o zamykanie cmentarza, gdyż jest on ciągle otwarty. Ostatnio w nocy
złodzieje dokonali tam kradzieży blachy z dachu kaplicy. Pan Sołtys potwierdził, że jest to
ważna sprawa, ale uregulować ją powinien proboszcz gdyż jest to cmentarz parafialny.
Jedna z mieszkanek potwierdziła, że były już prowadzone rozmowy w tej sprawie
z proboszczem. Na ten moment nie ma sensu zamykanie cmentarza, gdyż jego fragment
(w nowej części) nie jest jeszcze ogrodzony. Jest to tylko kwestia czasu.
Pan Sołtys podziękował panu Leszkowi Gędłkowi za przekazanie sołectwu strojów
krakowskich, które są już umieszczone w gablotach. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
odnowiły stroje. Teraz możemy oglądać na świetlicy stroje naszych przodków. W dalszej
części Sołtys zaapelował do mieszkańców o przekazywanie różnych starych,
pamiątkowych rzeczy, tak aby inni mogli je podziwiać.
Jedna z mieszkanek zgłosiła troskę o jakość powietrza w Rudawie. Zapytała o możliwość
ograniczenia zanieczyszczenia powietrza oraz o to co w tej sprawie można zrobić. Sołtys
podziękował panu Stanisławowi Pawlikowskiemu za zorganizowanie w styczniu tego roku
pokazu górnego spalania węglem. Spalanie górne jest ekologiczne i możliwe do
zastosowania. Zaapelował także o niepalenie w piecach materiałami nie nadającymi się do
tego np. gumy czy plastiku.
Mieszkaniec sołectwa zapytał do dojazd do Krakowa. Z powodu remontu kolei wiele osób
jeździ MPK. Stąd pytanie o możliwość zmiany trasy przejazdu autobusów, tak, aby
wszystkie one wjeżdżały do Rudawy. Radny Tomasz Kasprzyk poinformował, że w czasie
ostatniej sesji Rady Gminy złożył taką interpelację. Urząd Gminy powinien zwrócić się do
MPK z wnioskiem o możliwość zmiany przebiegu trasy autobusów. W tej sprawie zostało
także złożone pismo przez Sołtysa.
Pan Jarosław Wojtasik poinformował, że jako właściciel internetowego radia Stacja Na
Jurze zaprasza mieszkańców do zaprezentowania tam swojej działalności.
Na tym zebranie zakończono.
Przewodniczący Zebrania:
Marcin Cieślak

Protokołował:
Stanisław Myjak
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Załącznik do Protokołu
Wnioski do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego
jako zadania do wykonania w Sołectwie Rudawa w 2018 r.

1. Pomalowanie pasów dla pieszych lub ich odnowienie w cyklu półrocznym,
a w razie potrzeby częściej,
2. Wykonanie nowego mostu nad tak zwanym słuchy korycie,
3. Zaplanowanie i wykonane sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych pod
Zespołem Szkół w Rudawie lub zaplanowanie i wykonie innego rozwiązania,
które zapewni bezpieczeństwo w tym miejscu,
4. Zaplanowanie i wykonie sygnalizacji świetlnej i przejścia dla pieszych na
wysokości Rynku w kierunku kościoła w Rudawie lub zaplanowanie i wykonie
innego rozwiązania, które zapewni bezpieczeństwo w tym miejscu np. pasy
wibracyjne,
5. Zaplanowanie i wykonie sygnalizacji świetlnej i przejścia dla pieszych na
wysokości skrzyżowania ul. Stanisława Wyspiańskiego z ul. Stanisława
Polaczka lub zaplanowanie i wykonie innego rozwiązania, które zapewni
bezpieczeństwo w tym miejscu,
6. Wykonanie barierki ochronnej wzdłuż całego parkingu przy Zespole Szkół w
Rudawie na ul. Stanisława Polaczka,
7. Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Stanisława Wyspiańskiego od wiaduktu
kolejowego do skrzyżowania z ul. Zamek,
8. Wykonanie zatoczki przystankowej na ul. Niepodległości w okolicach
skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza naprzeciwko sklepu przed
wiaduktem,
9. Wykonanie trwałej nawierzchni porowatej na kładce przebiegającej nad
suchym korytem na ul. Stanisława Polaczka,
10. Poprawa skrzyżowania na skrzyżowaniu pod kapliczką,
11. Podniesienie krawężników ul. Niepodległości działka nr 86 i nr 91 obręb
Rudawa,
12. Wykonaniu świateł pulsacyjnych przy przejściu dla pieszych przed suchym
korytem od strony sołectwa Pisary oraz doświetlenie tego obszaru,
13. Wykonie barierki ochronnej przed mostem rzecznym na ul. Stanisława
Wyspiańskiego jadąc od strony centrum Rudawy,
14. Zmiana pierwszeństwa przejazdu na moście nad ,,słuchy korytem” lub
zamontowanie luster, które będą miały za zadanie zwiększyć pole widzenia
nadjeżdżającego pojazdu z przeciwka,
15. Comiesięczne koszenie pasów drogowych wzdłuż dróg powiatowych oraz ich
sprzątanie,
16. Wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika na ul. Niepodległości na odcinku
pomiędzy cmentarzem, a Rynkiem,
17. Uporządkowanie stromych nasypów po obu stronach wiaduktu kolejowego
oraz nasypów i brzegów od drogi krajowej nr 79 do wiaduktu kolejowego –
ul. Stanisława Wyspiańskiego po obu stronach drogi. Na wspomnianym
obszarze należy wykosić nasypy oraz wyciąć samosiejki, nałożyć folię
zabezpieczającą sadząc równocześnie odpowiednią roślinność. Na działce nr
659/8 należy wykonać odpowiednią dekorację z napisami promującymi
sołectwo Rudawa, które będą miały za zadanie przywitać osoby, które wjechały
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do sołectwa. Należy wykonać też regulację rowu wzdłuż Drogi Powiatowej ul.
Stanisława Wyspiańskiego od ul. Podłonie w kierunku rzeki Rudawy wraz z
wyłożeniem korytek ściekowych łącznie z przebudową dojazdów do
przylegających posesji. Przy moście rzecznym należy wykonać barierkę
zabezpieczającą jadąc od centrum sołectwa po prawej stronie. Należy też
zastanowić się nad uzupełnieniem wału nad wspomnianym wyżej rowem,
wykonując metalową zasuwę co może ograniczyć cofanie się rzeki Rudawa
podczas podnoszenia się jej poziomu. Wykonanie zatoczki przystankowej na
ul. Stanisława Wyspiańskiego w okolicach skrzyżowania z ul. Henryka
Sienkiewicza naprzeciwko sklepu przed wiaduktem . Uporządkowanie terenu
przy przystanku autobusowym na ul. Stanisława Wyspiańskiego po stronie
sklepu przed wiaduktem. Zadanie to jest do wykonania jako integralna całość,.
Wspomniana inwestycja podniesie bezpieczeństwo, zwiększy walory
estetyczne tego obszaru, ograniczy koszenie trawy oraz wjazd do sołectwa
będzie dobrą wizytówką Sołectwa, Gminy i Powiatu,
18. Lustro na przejściu dla pieszych przy pierwszym wejściu na cmentarz
parafialny o strony centrum sołectwa,
19. Wykonanie przejścia dla
z ul. Stanisława Polaczka,

pieszych

na

skrzyżowaniu

ul.

Rudawskiej

20. Wdrożenie rozwiązania technicznego np. progi zwalniające, które pomogą
bezpiecznie włączać się do ruchu z ul. Ks. Marcina Siedleckiego
w ul. Niepodległości i ul. Wyspiańskiego oraz wjechać w ul. Rudawską,
21. Odpowiednie wyprofilowanie skrętu na Niegoszowice z ul. Stanisława
Wyspiańskiego w ul. ks. Marcina Siedleckiego,
22. Dobudowanie trzeciej kratki ściekowej na skrzyżowaniu ul. ks. Marcina
Siedleckiego z ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Niepodległości i ul.
Rudawską,
23. Odnowienie oznaczenia pionowego i poziomego,
24. Bieżąca naprawa chodników,
25. Odśnieżanie chodników.
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