PROTOKÓŁ
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO W RUDAWIE
Z DNIA 29 KWIETNIA 2018 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 56 osób (listy obecności w załączeniu
do protokołu).

PROGRAM ZEBRANIA

1.
2.
3.
4.
5.

Powitanie,
Wybór sekretarza zebrania,
Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania,
Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
Informacja o wykonanych zadaniach w sołectwie Rudawa z funduszu sołeckiego
i z budżetu Gminy Zabierzów w 2017 r.,
6. Realizacja zadań w 2018 r. w sołectwie Rudawa,
7. Informacja na temat realizacji uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego Zebrania
Wiejskiego,
8. Informacja o działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej od ostatniego Zebrania Wiejskiego,
9. Przyjęcie Uchwały w sprawie służebności na działce nr 242/1 do działki 241/4
10. Przyjęcie Uchwały w sprawie użyczenia lub dzierżawy fragmentu działki nr 240,
11. Wolne wnioski,
12. 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 i radnych.
2. Na sekretarza zebrania wybrano jednogłośnie Elżbietę Czerlunczakiewicz.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania bez wprowadzania zmian.
4. Jednogłośnie ustalono, że Protokół z poprzedniego zebrania wiejskiego nie będzie
odczytywany. Protokół został poddany głosowaniu w wyniku, którego został jednogłośnie
przyjęty.
5. Sołtys odczytał wszystkie zadania jakie zostały wykonane w sołectwie w 2017r. zał nr 1.
6. Realizacja zadań w 2018 r. zał. nr 2.
Po odczytaniu wszystkich zadań głos zabrał Tomasz Kasprzyk, informując jakie kwoty
pieniężne z budżetu gminy są przeznaczone na inwestycje w Rudawie w 2018r.
/ok.5.400.000.- PLN/ a w latach 2010, 2013 około 500 tys. Rola Pani Wójt, Sołtysa i Radnych.
Inwestycje:
- budowa nowego budynku w stanie surowym; zakończy się we wrześniu,
- modernizacja płyty rynku /przetarg dwóch firm/
- modernizacja ul. Osiedlowej / przebudowa drogi, melioracja i kanalizacja/
- parking przy szkole,
- projekt 79/ chodnik/ realizacja do 30.11. br.
- place zabaw,
- ścieżki rowerowe,
- opóźnione zadania / Zarzecze i ul. Niepodległości/,
- rozmowa z naczelnikiem PKP odnośnie remontu budynku stacyjnego.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Sołeckiej, Radny Jan Surówka informując
o działaniach i trudnościach związanych z budową nowego budynku / realizacja miała być
przesunięta do 2020r/
- projekt kładki kolejowej od ul. Kolbego,
Sołtys podziękował Radnym za wszystkie starania przy powstaniu tego budynku oraz
rudawskiego rynku.
7. Sołtys poinformował o realizacji uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania
wiejskiego z dnia 24.09.2017r. zał. nr 3.
8. Sołtys poinformował również o swojej działalności i Rady Sołeckiej od ostatniego zebrania.
zał nr 4.
9. Głos zabrał - Zbigniew Porada odnośnie służebności do działki nr 242/1 i 241/4 należącej
do Orange. Prośba o zwrócenie się do Orange o większą przepustowość światłowodu
w Rudawie.
Sołtys odczytał uchwałę /załącznik/. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
10. Uchwała dotycząca dzierżawy lub użyczenia działki nr 240 /winkiel Remizy Strażackiej/
w sprawie montażu bankomatu. Sołtys odczytał uchwałę i w głosowaniu jedna osoba była
przeciw.
11. Wolne wnioski.
Głos zabrała Pani Wójt Elżbieta Burtan, informując, iż po spotkaniu z przedstawicielem MPK,
autobus linii 238 i 278 będzie wjeżdżał do centrum Rudawy.
- Kierownik Konrad Maniak, wizualizacja na stronie sołectwa. Będzie wykonane przejście do
kościoła/ wymiana kostki brukowej, wycinka drzew a w to miejsce posadzone nowe/ realizacja
III kwartał/.
- Jarosław Wojtasik zabrał głos i poinformował o powstaniu paczkomatu / ul. Polaczka na
posesji p. Głogowskiego/, jak również mówił o powstaniu stowarzyszenia w obronie Rudawy.
- Stanisław Pawlikowski wystąpił z zapytaniem do Jarosława Wojtasika, co ma na celu
stowarzyszenie i w czyjej obronie ma działać.
- Roman Chlebda pytanie skierował do Pani Wójt odnośnie chodnika na drodze nr 79 i uzyskał
odpowiedź, że już umowa na wykonanie chodnika została podpisana.
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- Władysław Gędłek podziękował Sołtysowi i Radnym za osiągnięcia i wymienił co jeszcze
należałoby zrobić w Rudawie.
- Graność – oczyszczenie terenu wokół ujęcia wody,
- parking w pobliżu Graności,
- usunięcie przyczepy i sprzedaży kurczaków / brzydki wizerunek Rudawy/, posprzątanie
szkieł i usunięcie wraku samochodu i pojemników na używaną odzież.
- ul. Zakątek, zostawione klocki drzewa i powrzucane do rzeki,
- ul. Legionów, droga nie sprzątana, a wjazd na Stadion zasypany gruzem.
- ze stacji benzynowej podczas opadów zanieczyszczenia spływają na drogę.
Sołtys zabrał głos, że Graność należy do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i prywatnych
właścicieli. Wiele działań już zostało rozpoczęte i są w trakcie realizacji.
- Tomasz Kasprzyk, na terenie Graności PUK remontuje to ujęcie wody.
- Władysław Gędłek zabrał głos w sprawie płyt betonowych w lesie / nie są zabezpieczone/
- Andrzej Kamień występował w imieniu mieszkańców ul. Wojtasa w sprawie przejazdu dużej
ilości tirów, które niszczą drogę i prywatne posesje. Powinien być znak do 3,5t i ograniczenie
prędkości. Andrzej Kamień interweniował w Gminie i nie uzyskał pomocy. Pan Kamień czytał
pisma, które otrzymał od Gminy.
- zabrał głos Kierownik Konrad Maniak informując, że drogą jeżdżą samochody remontujące
kolej i nie przestrzegają przepisów i to jest sprawa Policji.
Rozmowy gminy z policją nie przynoszą rezultatów.
- Stanisława Wróbel naprawa chodnika przy ul. Dunajewskiego i podziękowanie za kapliczkę
- Zofia Korbiel - ul. Kolejowa naprawa drogi dojazdowej do stacji PKP i nie montowanie
głośników na stacji.
Sołtys odpowiada, że będzie wniosek w tej sprawie aby ul. Kolejowa i Wojtasa zostały
doprowadzone do pierwotnego stanu.
- Pan Biernat, brak infrastruktury na taką przybywającą ilość domów,
- Pan Cybula, poprosił o zamontowanie znaku na ul. Niepodległości informującym
o skrzyżowaniu z prawej i z lewej strony ul. ks. Marcina Siedleckiego i ul. Rudawska / wyjazd
niebezpieczny, nie ma przejścia dla pieszych/ oraz ustawienie lustra.
Sołtys odpowiedział, że sprawa znaku zostanie rozpatrzona. W sprawie lustra poinformował,
że notorycznie jest przekrzywiane, zajmą się tym odpowiednie służby ZDPK.
- Kazimierz Kubaty, ul. Polaczka; montaż kosza na śmieci. W odpowiedzi Sołtys, że kosz
będzie postawiony.
- Krystyna Paluch aby w Rudawie przywrócić lekarzy specjalistów: ginekologa, endokrynologa
i okulisty; Pani Wójt będzie interweniować u dr Czepiec.
- oświetlenie drogi do przychodni
- prośba aby działki w Rudanie i staw Kulczyckiego nie zostały więcej sprzedawane.
Sołtys poparł Panią Krystynę Paluch i obiecał, że nie będą działki sprzedawane w Rudawie
oraz działka, na której usytuowany jest staw, mamy w tym miejscu plany związane z budową
parku oraz parkingu.
Na tym zebranie zakończono.
Sołtys podziękował wszystkim zebranym.

Przewodniczący Zebrania:
Marcin Cieślak

Protokołował:
Elżbieta Czerlunczakiewicz
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