PROTOKÓŁ
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO W RUDAWIE
Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2018 R.
Zebranie odbyło się w drugim terminie o godz. 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Rudawie,
Rynek 2. Pierwszy termin był o godz. 17:45. Obecnych na zebraniu było łącznie 69 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 z budżetu Gminy Zabierzów w 2018 r.,
6. Podjęcie Uchwał nr 3/2018 i 4/2018 w sprawie przeznaczenia środków z funduszu
sołeckiego ustawowego i statutowego,
7. Przedstawienie wniosków do Budżetu Gminy Zabierzów i podjęcie Uchwały
nr 5/2018 w tym zakresie,
8. Podjęcie Uchwały nr 6/2018 dotyczącej zmiany Uchwały nr 4/2017 Zebrania
Wiejskiego w Rudawie z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia planu
rzeczowo finansowego sołectwa na 2018 r.
9. Podjęcie Uchwały nr 7/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy
Zabierzów w przedmiocie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Zabierzów oraz zasad usytuowania na
terenie Gminy Zabierzów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży,
10. Informacja na temat realizacji uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego Zebrania
Wiejskiego,
11. Informacja o działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej od ostatniego Zebrania Wiejskiego,
12. Wolne wnioski,
13. Zakończenie Zebrania.

PRZEBIEG ZEBRANIA
1. Otwarcie Zebrania,
W drugim planowanym terminie, tj. o godzinie 18.00 Sołtys, P. Marcin Cieślak
otworzył

Zebranie oraz powitał wszystkich zebranych mieszkańców Rudawy,

Radnego P. Jana Surówkę, P. Konrada Maniaka, kierownika Wydziału Infrastruktury
Komunalnej UG Zabierzów oraz przybyłą P. Wójt Elżbietę Burtan.
2. Na sekretarza zebrania wybrano P. Stanisława Myjaka.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania,
Po odczytaniu proponowanego porządku obrad P. Porada Zbigniew złożył propozycje
projektu uchwały w sprawie realizacji projektu obwodnicy Zabierzowa oraz włączenia
się do drogi krajowej oraz planowanego ronda oraz czy za Mosurem będzie droga do
tegoż ronda.
Porządek obrad z zaproponowanymi zmianami zostały przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad przyjęty przez zebranie wiejskie:
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 z budżetu Gminy Zabierzów w 2018 r.,
6) Podjęcie Uchwał nr 3/2018 i 4/2018 w sprawie przeznaczenia środków z funduszu
sołeckiego ustawowego i statutowego,
7) Przedstawienie wniosków do Budżetu Gminy Zabierzów i podjęcie Uchwały
nr 5/2018 w tym zakresie,
8) Podjęcie Uchwały nr 6/2018 dotyczącej zmiany Uchwały nr 4/2017 Zebrania
Wiejskiego w Rudawie z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia planu
rzeczowo finansowego sołectwa na 2018 r.
9) Podjęcie Uchwały nr 7/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy
Zabierzów w przedmiocie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Zabierzów oraz zasad usytuowania na
terenie Gminy Zabierzów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży,

10) Podjęcie Uchwały nr 8/2018 w sprawie: informacji Radnych Gminy Zabierzów
z Rudawy o dotychczas podjętych przez nich działaniach 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,
11) Informacja na temat realizacji uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego Zebrania
Wiejskiego,
12) Informacja o działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej od ostatniego Zebrania Wiejskiego,
13) Wolne wnioski,
14) Zakończenie Zebrania.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
W związku z tym, iż protokół jest dostępny na stronie internetowej sołectwa,
w Biuletynie Informacji Publicznej, P. Sołtys poddał pod głosowanie wniosek
o nieodczytywanie protokołu. Za jego przyjęciem były 68 osób, przeciw 0,
wstrzymała się od głosu 1 osoba. Wniosek nie został przyjęty. Następnie przystąpiono
do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniego zebrania. Za jego przyjęciem
były 68 osób, przeciw 0, wstrzymała się od głosu 1 osoba. 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 2018 r. Wykaz zadań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Po odczytaniu informacji wywiązała się dyskusja na temat przedłużającej się
inwestycji na ulicy Zarzecze. P. Konrad Maniak wyjaśnił, iż powodem opóźnień jest
brak decyzji wodno-prawnej, którą mają wydać Wody Polskie oraz omówił
dotychczas podjęte działania w tej sprawie.
Mieszkaniec poprosił o przejęcie wniosku formalnego o skierowanie skargi do
Ministra Infrastruktury. Pod głosowanie został poddany wniosek formalny:
zobowiązanie władz gminy do wystosowania skargi do Ministra Infrastruktury. W ten
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z długotrwałym rozpatrywaniem wniosków wodno-prawnych. Wniosek poddany pod
głosowanie został przyjęty jednogłośnie.
Następnie P. Edmund Gędłek zadał pytanie o dotyczące budowy chodnika na drodze
krajowej do zjazdu do Nielepic, poprosił o dokładne wskazanie, na jakim odcinku

drogi krajowej będzie realizowany chodnik. P. Konrad Maniak wyjaśnił, iż chodnik
będzie budowany od parkingu przy Graności do ulicy Trzaskowskiego, tj. do zatoki
autobusowej tam się znajdującej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego
ustawowego i statutowego.
Prowadzący Zebranie odczytał uchwałę nr 3/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa
Rudawa w sprawie: przyjęcia do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na
2019 rok. Treść uchwały wraz z zestawieniem przedsięwzięć proponowanych do
realizacji w roku 2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Po odczytaniu treści uchwały P. Porada Zbigniew zadał pytanie dotyczące budowy
ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Rudawki. Sołtys wyjaśnił, że jest to zbyt duże
zadanie, aby w go wpisać do funduszu sołeckiego, jest to zadanie do budżetu gminy.
Radny Jan Surówka poinformował, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie
wykupu tych terenów pod ścieżki rowerowe. Na razie są prowadzone negocjacje
w sprawie wykupu terenu. Sprawa jest w toku.
Prowadzący zebranie poddał pod głosowanie uchwałę nr 3/2018. Za przyjęciem
uchwały było 68 osób, przeciw: 0, natomiast 1 osoba wstrzymało się od głosu.
Uchwała została przyjęta.
Następnie odczytana została uchwała nr 4/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa
Rudawa w sprawie ustalenia planu rzeczowo- finansowego na rok 2019.
Po odczytaniu treści uchwały P. Małgorzata Chrzan zapytała o możliwość wykonania
kostki przy siłownikach. Poza tym siłowniki są – jej zdaniem - w nieodpowiednim, bo
nie zacisznym miejscu. P. Halina Puchała potwierdziła, że rzeczywiście teren jest zbyt
otwarty. Ale, że siłowniki są potrzebne na tym terenie bo z nich korzystają kobiety.
Sołtys odpowiedział że we wnioskach do przyszłorocznego budżetu planuje się ująć
montaż siłowników przy Orlętach oraz na ulicy Słonecznej. Natomiast dotychczasowe
siłowniki dobrze żeby pozostały na tym samym miejscu. Można je obsadzić
krzewami, tak, aby były mniej widoczne.
Po krótkiej dyskusji uchwała nr 4/2018 została poddana pod głosowanie i została
przyjęta jednogłośnie. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu
7. W kolejnym punkcie zebrania Sołtys przedstawił wnioski do budżetu Gminy
Zabierzów i podjęcie uchwały nr 5/2018. Lista wniosków – zadań do wykonania
w Sołectwie Rudawa w roku 2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po odczytaniu listy wniosków P. Halina Puchała poprosiła o lepsze monitorowanie
placu zabaw przy ośrodku zdrowia.
Konieczne jest wykonanie większych wiat przystankowych. P. Konrad Maniak
wyjaśnił, że nie zawsze jest to możliwe, gdyż brakuje terenu. Teren trzeba wykupić
oraz przekazać Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. P. Konrad Maniak
wypowiedział się w kwestii wiat na drodze krajowej nr 79.
Kolejne pytanie dotyczyło rozpoczętych i przerwanych prac na rudawskim rynku.
P. K. Maniak wyjaśnił, że wykonawca wykazał nieścisłości w dokumentacji
projektowej. Na czas wykonania poprawek, aby nie było przestojów, wykonawca
został przesunięty do budowy parkingu po drugiej stronie budynku.
P. Izabela Bulek powiedziała, że schody na Końskiej Drodze wymagają poprawienia
oraz oświetlenia.
P.Porada dodał, że zejście z tzw. Końskiej Drogi wymaga zabezpieczenia, gdyż
zjeżdżają stamtąd rowerzyści wprost na drogę.
P. Porada Zbigniew wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie środków na obydwie
inwestycje na ulicy Zarzecze, tj. tę jeszcze niezrealizowaną (rozpoczęcie) oraz na
kontynuację (dokończenie). Skoro są plany wykupu działek wzdłuż rzeki Racławka to
również na to trzeba zabezpieczyć środki w budżecie gminy.
Po dyskusji uchwała nr 5/2018 została odczytana i poddana pod głosowanie. Uchwałę
przyjęto jednogłośnie.
Następnie prowadzący zebranie odczytał wnioski do Zarządu Dróg Powiatowych.
8. Podjęcie uchwały oznaczonej numerem 6/2018 dotyczącej zmiany uchwały nr 4/2017
Zebrania Wiejskiego w Rudawie z dnia 29 września 2017 w sprawie ustalenia planu
rzeczowo finansowego sołectwa na 2018 r.
Przed odczytaniem uchwały Prowadzący zebranie wskazał, iż chodzi tu o zadania,
które były planowane, a których nie udało się zrealizować. Dlatego też kwoty
przeznaczone na te zadania chcemy przenieść na inne. W głosowaniu uchwała nr
6/2018 została przyjęta jednogłośnie.
9. Podjęcie Uchwały nr 7/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy
Zabierzów w przedmiocie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Zabierzów oraz zasad usytuowania na
terenie Gminy Zabierzów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży. P. Wójt wyjaśniła
treść uchwały oraz konieczność jej podjęcia (nowy przepis zobowiązujący gminy do

konsultacji z mieszkańcami). Uchwałę poddano pod głosowanie. Za: 68 osób,
przeciw: 0 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
10. Kolejnym punktem obrad była dyskusja nad Uchwałą nr 8/2018 w sprawie: informacji
Radnych Gminy Zabierzów z Rudawy o dotychczas podjętych przez nich działaniach
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.
Zbigniew Porada poprosił o informację na temat wylotu obwodnicy Zabierzowa oraz
planowanego ronda na wysokości Mosura. P. Wójt wyjaśniła, że temat było omawiany
na sesji Rady Gminy Zabierzów, gdzie przedstawiciel GDDKiA informował, że po
wykonaniu wstępnego projektu będą konsultacje z mieszkańcami Zaś P. Konrad
Maniak wyjaśnił, że na tym etapie nie ma możliwości przedłużenia obwodnicy.
W projekcie jest przewidziane rondo, które ma mieć 5 wlotów, w tym jeden ślepy
w kierunku ulicy Legionów Polskich. Radny P. Jan Surówka powiedział, że sprawa
obwodnicy Zabierzowa była przedstawiana na kwietniowej sesji Rady Gminy
Zabierzów. Mówił, że interweniował w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi
powiatowej nr 2128K z drogą krajową nr 79. Radny powiedział też, że jeśli nie będą
spełnione nasze żądania to będziemy protestować. P. Porada zawnioskował o to, aby
przyszłe konsultacje projektu odbyły się w Rudawie, a nie Zabierzowie i aby do
konsultacji byli zaproszeni także mieszkańcy Radwanowic, Dubia i Pisar. Wniosek ten
został poddany pod głosowanie. Wszyscy zebrani byli za jego przyjęciem.
Ostatecznie uchwały nr 8/2018 nie głosowano.
Mieszkaniec prosi o podjęcie starań w celu wykonania na drodze krajowej pasa do
skrętu w lewo na Młynkę. P. Marcin Cieślak wyjaśnił, że były już prowadzone
rozmowy na ten temat.
11. Informacja na temat realizacji uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego Zebrania
Wiejskiego.
Protokół jak również Uchwały z ostatniego zebrania wiejskiego zostały złożone do
Urzędu Gminy Zabierzów w trybie zgodnym ze Statutem Sołectwa Rudawa.
Wszelkie wnioski zostały zapisane w protokole oraz powielone w osobnych
wnioskach złożonych do stosownych instytucji.
12. 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.

13. Wolne wnioski
- Marcin Cieślak poinformował zebranych o sukcesach klubu Orlęta Rudawa w A klasie
(seria wygranych meczy);
- złożono podziękowania oraz wręczono kwiaty dla Klubu Seniora oraz Koła Gospodyń
Wiejskich za zaangażowanie w sprawy sołectwa oraz reprezentowania Rudawy na
różnych uroczystościach;
- Porada Zbigniew wskazał, że w domach nie ma flag. W związku z tym zaproponował,
aby np. wraz z rozprowadzaniem kalendarzy strażackich rozprowadzać także flagę
Rzeczpospolitej, tak, aby Rudawa była udekorowana przed Świętem Niepodległości.
- Kulig Stefan poprosił o przebudowę balustrady na trybunach klubu, gdyż zasłania ona
ok. 10 metrów stadionu;
- Pawlikowski Stanisław poinformował o konieczności zrobienia odwodnienia przy okazji
projektowania chodnika przy drodze krajowej;
Dariusz Węgiel podziękował p. Wójt za Kartę Krakowską tj. bezpłatne przejazdy dzieci
komunikacją podmiejską na czas roku szkolnego. Poprosił również o ustawienie znaku
„ślepa droga” na ulicy Łanowej. Natomiast P. Paluch poprosiła o lekarza ginekologa
i kardiologa w ośrodku zdrowia; o oświetlenie ośrodka zdrowia oraz o regularne
czyszczenie rowów.
Na koniec Sołtys Marcin Cieślak podziękował wszystkim zebranym i zachęcił do
jedności, do głosowania w najbliższych wyborach na przyjaciół Rudawy.
Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący Zebrania:
Marcin Cieślak

Protokołował:
Stanisław Myjak

