PROTOKÓŁ
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO W RUDAWIE Z DNIA 12 maja 2019 R.
Zebranie odbyło się w drugim terminie o godz. 17:15 w Świetlicy Wiejskiej w Rudawie, Rynek 2. Pierwszy termin był
o godz. 17.00. Obecnych na zebraniu było łącznie 49 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 z budżetu Gminy
Zabierzów w 2018 r.
6. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej w tym realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego Zebrania
Wiejskiego.
7. Realizacja zadań w 2019 r. w Sołectwie Rudawa,
8. Podjęcie Uchwały nr 1/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2018 z dnia 2.09.2018 w sprawie ustalenia planu
rzeczowo-finansowego Sołectwa na rok 2019,
9. Wolne wnioski,
10. Zakończenie Zebrania.
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, Radnego P. Jana Surówkę, Zastępcę Wójta GZ P. Bartłomieja
Stawarza, radną Powiatu Krakowskiego P. Romanę Maziej-Niewczas oraz przybyłych radnych GZ, Panów:
Stanisława Dama, Jana Kultysa i Przemysława Tarnowskiego. Nieco później przybyła również P. Wójt Elżbieta
Burtan.
2. Na sekretarza zebrania wybrano P. Małgorzatę Broniec-Chrzan
3. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania,
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
W związku z tym, że protokół jest dostępny na stronie internetowej sołectwa, w Biuletynie Informacji Publicznej,
P. Sołtys poddał pod głosowanie wniosek o nieodczytywanie protokołu. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniego zebrania. Protokół z poprzedniego
zebrania został przyjęty.
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5. W kolejnym punkcie zebrania Sołtys odczytał informacje o dotychczas wykonanych zadaniach w sołectwie
Rudawa z funduszu sołeckiego i z budżetu Gminy Zabierzów w 2018 r. Wykaz zadań stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
6. W kolejnej części Sołtys zreferował działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej , w tym realizację uchwał i wniosków
z poprzedniego Zebrania Wiejskiego. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7. Następnie Sołtys zreferował realizację zadań w 2019 r w Sołectwie Rudawa. Informacja ta stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2018.
Prowadzący Zebranie odczytał uchwałę nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rudawa w sprawie
ustalenia planu rzeczowo-finansowego Sołectwa na rok 2019. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego
protokołu. Prowadzący zebranie poddał pod głosowanie uchwałę nr 1/2019. Za przyjęciem uchwały było 48
osób, przeciw: 0, natomiast 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała została przyjęta.
9. Wolne wnioski
Sołtys Pan Marcin Cieślak poruszył kwestię wyglądu i funkcjonalności jaka będzie po ukończeniu remontu Rynku
i okolicy nowo budowanego budynku wiejskiego. Zwrócił uwagę, że miejsce to ma służyć oczywiście także
mieszkańcom sąsiednich sołectw, ale nie może być zamieniony w całości parking dla wygody przyjezdnych, musi
służyć przede wszystkim mieszkańcom samej Rudawy. Ponadto przedstawił stanowisko Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków i jego wymagania w tej sprawie.
Kolejno odniósł się on do kwestii budowanego budynku wiejskiego i ewentualnych zastrzeżeń co do jego formy.
Przypomniał, że projekt ten również uzależniony był od zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz był
konsultowany z organizacjami działającymi na terenie sołectwa. Płyta Rynku również była konsultowana
z organizacjami działającymi w sołectwie.
Poruszył także sprawę wadliwie wykonanej kostki brukowej na ul. Niepodległości którą liczy, że wykonawca
poprawi. Kolejno sprawa ulicy Kolejowej która jest kompletnie zniszczona w wyniku prac związanych
z modernizacją linii kolejowej – interweniowano już w PKP.
Następnie podniósł sprawę planowanej obwodnicy Zabierzowa i petycji w tej sprawie która została skierowana
przez organizacje i mieszkańców Rudawy do GDDKiA. Wyjaśnił, iż rzeczona instytucja zlekceważyła postulaty
Rudawy i nawet nie odpisała do sygnatariuszy petycji. Tylko UG Zabierzów otrzymał informacje, negatywną, iż
GDDKiA nie widzi potrzeby budowy ronda u wylotu obwodnicy w Rudawie przy skrzyżowaniu ul. Śląskiej
i ul. Krakowskiej z ul. Stanisława Wyspiańskiego i nie widzi zasadności pozostałych postulatów.
Poruszył także kwestię chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej i Krakowskiej a także kwestie bezpieczeństwa na drodze
powiatowej biegnącej przez Rudawę – pasy mimo obietnic nie są malowane i są kompletnie niewidoczne.
Problemem kolejnym jest sprawa lekceważenia przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ich obowiązku
utrzymania poboczy – są niekoszone i zaśmiecone. Zwrócił on uwagę, że sprawa ta powinna być traktowana
kompleksowo i systemowo przez Powiat.
Pan Sołtys stwierdził, że kładzie szczególny nacisk na wykonanie nawierzchni bitumicznych na bocznych drogach
na terenie sołectwa, mając także na uwadze zwiększająca się ilość mieszkańców Rudawy – powstają wciąż nowe
domy, praktycznie małe osiedla na naszym terenie.
Kolejno wypowiedział się na temat ulicy Nad Rudawką, również zniszczonej przez PKP, oraz konieczności
zachowania tzw. drogi technicznej, którą wykonawca remontu linii kolejowej ma zlikwidować, a która jest
potrzebna np. dla umożliwienia dojazdu sprzętu rolniczego do pól. Mowa była także o przebudowie wjazdów na
posesję przy Drodze Powiatowej na ul. Wyspiańskiego, czyszczeniu rowów i wykonaniu zasuwy na wale – kwestia
bezpieczeństwa w razie powodzi.
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Następnie podziękował organizacjom działającym w sołectwie za ich wkład w rozwój nie tylko Rudawy ale i całej
Gminy. Wspomniał o sukcesach śpiewaczych Klubu Seniora „Sami Swoi” (występy na Rynku Głównym
w Krakowie), sukcesie KGW Rudawa (I miejsce w konkursie kulinarnym na Święcie Pstrąga w Dolinie Będkowskiej
11 maja br.), wygranej LKS Orlęta Rudawa w meczu z Tęczą Piekary (5:1) a także Stadninie Koni PERIN.
Władysław Gędłek :
a/ poruszył kwestię bałaganu, śmieci w okolicy parkingu przy drodze krajowej, a także przepełnionych koszy
i braku ławki na drodze do źródełka,
b/ ul. Słoneczna – wg niego droga jest zbyt wąska i trzeba odwodnienie puścić pod ziemią, zamknąć kanały
i poszerzyć drogę
c/ wskazał na samowole mieszkańców w kwestii umiejscowienia ogrodzeń wzdłuż dróg, z czego wynika
nieregularność zarysu dróg i chodników.
Wyjaśnienia Sołtysa: ad. pkt A – za teren ten jest odpowiedzialna GDDKiA, wielokrotnie i on i UG monitował w tej
sprawie, niestety z miernym skutkiem. Pani Wójt stwierdziła, ze UG co jakiś czas sprząta tam mimo , że nie leży
to w jej gestii. Ad. pkt B – sprawa ta była konsultowana z inżynierami i ze względu na specyfikę terenu takie
rozwiązanie spowodowało by zagrożenie poprzez zalewanie w przypadku dużych opadów.
Władysław Dukała: ulica Słoneczna jest zygzakowata, wniosek o jej poprawienie.
Wyjaśnienie Sołtysa: do UG zostanie skierowana prośba o ponowne wytyczenie tej drogi.
Zbigniew Porada:
a/ czy jest możliwe wykonanie oświetlenia na ul. Zarzecze,
b/ mostek Zarzecze/Młyńska się zapadł, stoi tam woda,
c/ schody z rynku do kościoła, brak poręczy i podjazdu dla wózków,
d/ przejście pomiędzy Rynkiem a otoczeniem nowo budowanego budynku, też nieprzystosowane dla wózków
e/ „końska droga” – stare schody są do przebudowy, przy nowych brak poręczy,
f/ sprawa Obwodnicy Zabierzowa – musimy jako mieszkańcy dalej interweniować, może warto ponowić petycję
tylko z większą ilością podpisów mieszkańców, bo uprzednio było bardzo mało czasu.
g/ Prośba do Pani Wójt o wsparcie inicjatywy dot. Cen biletów kolejowych z Rudawy – obecnie znajdujemy się
w 2-giej strefie cenowej, a zaliczenie nas do 1-szej spowodowało by obniżkę kosztów przejazdów.
Pani Wójt popiera wniosek z pkt. G. Pociągi maja jeździć na tej trasie co pół godziny. Dodatkowo wspomniała
o negocjacjach z PKP dot. utworzenia przystanków Pisary i Niegoszowice. Ad pkt F – obwodnica Zabierzowa,
rozpoczęcie planowane jest na rok 2020, zakończenie inwestycji na 2023. Wspomniała, że GDDKiA przysłała do
UG Zabierzów pismo, iż nie widzi potrzeby budowy ronda w Rudawie. Pani Radna Powiatu Krakowskiego Romana
Madej-Niewczas obiecała, że zorganizuje w Rudawie spotkanie z ministrem Adamczykiem w sprawie tej
obwodnicy, ponieważ na tym etapie jedynie on może wpłynąć na zmianę stanowiska GDDKiA. Pan Radny Jan
Surówka poprosił, aby spotkanie to dotyczyło tylko kwestii dot. Rudawy i jej najbliższych sąsiadów, żeby nie
łączyć tego z problemami Brzezia, jest to zupełnie odrębna kwestia i powinna być załatwiona na osobnym
spotkaniu. Pani Radna zgodziła się z nim w tej kwestii, wniosek zyskał też aplauz ze strony obecnych
mieszkańców.
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Pan Bartłomiej Stawarz, Z-ca Wójta GZ, odpowiedział ad pkt C, że schody będą przeprojektowane
i przebudowane, będzie także podjazd dla wózków. Pomiędzy stronami Rynku także będzie wykonany chodnik
umożliwiający niepełnosprawnym przemieszczanie się i od strony „końskiej drogi” i od strony drogi powiatowej.
Wspomniał również, że w przyszłym roku ma być realizowany PARK&RIDE i przebudowa ul. Konińskiego.
Kazimierz Kantyka zaproponował budowę schodów ruchomych na „końskiej drodze”, co zebrani skwitowali
śmiechem.
Zofia Korbiel powróciła do kwestii fatalnego stanu ul. Kolejowej po której nie da się nie tylko jeździć ale
i bezpiecznie chodzić. Pani Wójt poinformowała, że wg PKP mają oni załatwić te sprawę maj/czerwiec br.
W odbiorze ma uczestniczyć Sołtys Rudawy. Pan Sołtys stwierdził konieczność wystosowania petycji do kolei.
Zofia Kasprzyk podniosła kwestię niechlujstwa i bylejakości prac przy remoncie PKP. W okolicy torów i budynku
rosną chaszcze i samosiejki, pełno starych słupów, belek itp. PKP nie odpowiada, kiedy skończy prace
i uporządkuje teren. Pani Wójt poinformowała, że Gmina Zabierzów chciała przejąć ten teren od PKP ale oni nie
chcieli go przekazać. Pan Wice Wójt poinformował, że w sprawie ewentualnych odszkodowań za szkody
wyrządzone przy remoncie kolei należy zwracać się do Centrum Realizacji Inwestycji PKP, Kraków plac Matejki.,
np. do dyr. Andrzeja Kołodziejczyka lub dyr. Mateusza Wanata.
Piotr Cybula:
a/ końska droga – sprawa poręczy
b/ prośba do UG i Radnej Powiatu o wsparcie i interwencje w sprawie malowania pasów na jezdniach, ponieważ
urzędnicy Zarządu Dróg traktują mieszkańców lekceważąco. Zwraca uwagę na brak systemowego rozwiązania
w tej sprawie, pasy powinny być malowane regularnie bez wiecznych interwencji z naszej strony,
c/ pytanie do UG, czy analizowana jest nowa lokalizacja PSZOK na terenie Gminy Zabierzów.
Pani Radna Maziej-Niewczas powiedziała, że jej komisja skarg i wniosków interweniuje, ale że brak jest
pracowników w UP. Zobowiązała się porozmawiać z dyrektorem Zarządu Dróg. Zaprosiła mieszkańców do
składania skarg na piśmie i na dyżury, które odbywają się w Zabierzowie przy ul. Kolejowej w każdy trzeci piątek
miesiąca w godz. 18-20. Poprosiła jednocześnie, aby skargi dot. Kolei kierować na osobnych pismach z uwagi na
nadawany im później odmienny bieg.
Roman Chlebda podniósł kwestię rozważenia budowy drogi alternatywnej dla DK79 (pomiędzy Trzaskowskiego,
a ul. Podgórską), pod góra Nielepicką,
Pan Sołtys stwierdził, ze kwestia jest do rozważenia, może być jednak problem ponieważ droga ta biegłaby
częściowo po gruntach osób prywatnych.
Stanisław Pawlikowski odniósł się do kwestii niewidocznych bo niemalowanych na czas pasów drogowych
i przejść dla pieszych, poddał w wątpliwość jakość farby używanej przez Zarząd Dróg PK.
Jarosław Wojtasik :
a/ petycja w sprawie przebiegu obwodnicy Zabierzowa – stwierdził, ze propozycja P. Porady o ponowieniu petycji
będzie okazaniem słabości ze strony Sołectwa Rudawa, bo adresat już zna nasze żądania i nie ma sensu ich
powtarzać, że trzeba wywierać naciski w inny sposób i przemyśleć sprawę bardziej radykalnych działań,
z protestami / blokadami drogi włącznie. Zyskał on poparcie i aplauz na sali.
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b/ przystanek kolejowy – brak właściwej infrastruktury dla niepełnosprawnych, wózków dziecięcych i rowerów
w przejściu podziemnym. Pani Wójt stwierdziła, że dotarła do niej informacja, że PKP zrobi windę.
Małgorzata Broniec-Chrzan odniosła się do kwestii estetyki alejki przy kościele, wycięto połowę żywopłotu,
pozostałe resztki i chore drzewa wyglądają nie estetycznie, a za tydzień są uroczystości I Komunii w kościele
w Rudawie. Pan Sołtys przypomniał , że drzewa te już dawno zostały zakwalifikowane jako chore i jest
konieczność, aby UG zmienił nasadzenia na drzewa o płytszym systemie korzeniowym. Pan Zastępca Wójta
stwierdził, że sprawa będzie załatwiona na dniach.
Kobylański zapytał, czy będzie inspektor i UG przy odbiorze chodnika przy ul. Kalwaryjskiej, bo wg niego
wykonawstwo jest niechlujne i zostały zdewastowane prywatne tereny. Pani Wójt odpowiedziała, że w wypadku
inwestycji prowadzonych przez GDDKiA Gmina Zabierzów nie ma prawnych możliwości interwencji i nadzoru
budowlanego, że jedynie może prosić w/w instytucję o zaproszenie przedstawiciela UGZ do uczestnictwa
w odbiorze i tak uczyni. Nie ma jednak żadnej gwarancji, ze GDDKiA przychyli się do tego wniosku.
Piotr Cybula :
a/zaproponował, żeby kwestię zaśmiecenia terenów w Rudawie i okolicy które nie leżą w gestii Sołectwa i Gminy
rozwiązać przeznaczając środki z kasy Gminy (np. uchwała rady) na sprzątanie terenów zaniedbywanych przez
Powiat, GDDKiA czy Wody Polskie.
b/ zaproponował, aby postawić płotek odgradzający maszyny treningowe stojące koło Ośrodka Zdrowia od ulicy,
c/ powtórzył, iż kwestia malowania pasów drogowych powinna być rozwiązana systemowo, bo dotyczy głównych
i bardzo ruchliwych dróg,
d/ ul. Olszynowa – czy będzie odwodnienie.
Pan Sołtys odpowiedział, że zostało wykonane odwodnienie ul. Olszynowej. W ramach przebudowy drogi
zostaną wykonane kratki ściekowe.
e/ kwestia dodatkowego parkingu koło Rynku, żeby poszukać wolnej działki i zrobić dodatkowy parking.
Pan Sołtys odpowiedział, że jest duży parking przy Orlętach, będzie PARK&RIDE, nie widzi więc konieczności
wtłaczania dodatkowego ruchu do samego centrum miejscowości. Ad. Pkt A stwierdził, że nie może tak być, żeby
Sołectwo i Gmina ponosiła koszty za nieróbstwo i niekompetencji innych instytucji (powiat, GDDKiA, PKP).
Stanisław Pawlikowski poddał pod rozwagę powrót do kwestii PSZOK w Rudawie i poddanie tej kwestii pod
referendum lokalne. Ad vocem Pan Andrzej Korzycki stwierdził, że system mobilnego PSZOK-u funkcjonuje
dobrze i nie ma konieczności budzenia demonów przeszłości. Pani Wójt stwierdziła, ze kilka lat temu uszanowała
wolę mieszkańców Rudawy w sprawie PSZOK i nie ma powrotu do tej kwestii. Teraz Gmina musi podpisać
umowę z inną gmina w tej sprawie lub wybudować nowy PSZOK. Czekamy na odpowiedz gminy Krzeszowice,
rozważane są też inne warianty dla budowy PSZOK na terenie naszej gminy. Sołtys skwitował kwestie
stwierdzeniem, że w tej sprawie Zebranie Wiejskie podjęło Uchwałę i on jako Sołtys będzie się trzymał woli
mieszkańców. Oklaski na sali.
Krystyna Paluch
a/ podniosła kwestie braku lekarzy specjalistów w Ośrodku Zdrowia w Rudawie. Pani Wójt odpowiedziała, że
napisała w tej sprawie pismo do Pani Czepiec, ale jej pismo pozostało bez odpowiedzi, a nie ma innych
możliwości nacisku w tej sprawie,
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b/ skarżyła się, że Stadnina Koni PERIN utrudnia jej życie, ponieważ konie i ich odchody śmierdzą. Ad vocem Pan
Kazimierz Puchała przypomniał jej, że przecież pochodzi ze wsi i zgadzając się na stadninę powinna wiedzieć, że
konie załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne i że one nie są bezwonne. Pani Paluch odpowiedziała, że nie
zgadzała się i nie podpisywała żadnego pisma w tej sprawie.
Na tym dyskusję zamknięto i zebranie zakończono.
Sekretarz
Małgorzata Broniec Chrzan

Przewodniczący Zebrania
Marcin Cieślak

6

