PROTOKÓŁ NR 2
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO W RUDAWIE
Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2019 R.

Zebranie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Rudawie, Rynek 2. Obecnych na zebraniu było
łącznie 101 osób (listy obecności w załączeniu do protokołu).
PROGRAM ZEBRANIA
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie Zebrania,
Wybór Sekretarza zebrania,
Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania,
Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
Informacja o dotychczas wykonanych zadaniach w sołectwie Rudawa z funduszu
sołeckiego i z budżetu Gminy Zabierzów w 2019 r.,
6. Podjęcie Uchwał nr 2/2019 i 3/2019 w sprawie przeznaczenia środków z funduszu
sołeckiego ustawowego i statutowego,
7. Przedstawienie wniosków do Budżetu Gminy Zabierzów i podjęcie Uchwały nr 4/2019
w tym zakresie,
8. Podjęcie Uchwały nr 5/2019 dotyczącej zmiany Uchwały nr 3/2018 Zebrania
Wiejskiego w Rudawie z dnia 2 września 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań
w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok.
9. Podjęcie Uchwały nr 6/2019 w sprawie wydzierżawienia fragmentu działki nr 373
w Rudawie,
10. Podjęcie Uchwały nr 7/2019 w sprawie sprzedaży fragmentu działki nr 517/13
w Rudawie,
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. Informacja o zamiarze realizacji inwestycji przez GDDKiA, związanej z przebudową
skrzyżowania w miejscowości Rudawa, droga krajowa nr 79 z drogą powiatową
nr 2128K,
14. Wolne wnioski,
15. 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, radnych oraz
przybyłego zastępcę Wójta, p. Bartłomieja Stawarza. Po powitaniu, wszyscy zebrani
uczcili minutą ciszy rocznicę wybuchu II wojny światowej.
2. Na sekretarza zebrania wybrano Stanisława Myjaka.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania,
Po odczytaniu proponowanego porządku zostało ono poddane pod głosowanie.
Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
Protokół z ostatniego zebrania jest dostępny na stronie internetowej sołectwa,
w związku z czym poddano pod głosowanie wniosek o nieczytanie jego treści. Wniosek
powyższy został przyjęty jednogłośnie. Następnie przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem protokołu z ostatniego 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 2019 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 2/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa
Rudawa w sprawie: przyjęcia do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego
ustawowego na 2020 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Treść uchwały wraz
z zestawieniem przedsięwzięć proponowanych do realizacji w roku 2020 stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie odczytana została uchwała nr 3/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rudawa
w sprawie: przyjęcia do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego statutowego na
2020 rok. Uchwała została poddana pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały byli
wszyscy zebrani. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7. W kolejnym punkcie zebrania Sołtys przedstawił wnioski do budżetu Gminy
Zabierzów. Lista wniosków – zadań do wykonania w Sołectwie Rudawa w roku 2020
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Po odczytaniu listy wniosków p. W.Z. wskazał na konieczność oznaczenia niektórych
dróg tabliczkami, że przejazd dotyczy tylko mieszkańców, gdyż samochody ciężarowe
uszkadzają nawierzchnię. Tak jest np. na ulicy Krótkiej.
Pan Konrad Maniak, kierownik Wydziału Inwestycji UG Zabierzów poinformował, że
poprawa ul. Krótkiej nastąpi jeszcze w tym roku. Obecnie gmina czeka na informacje
z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych na temat kanału wzdłuż którego nastąpiło
zapadnięcie tj. czy na pewno jest szczelny i nie wymaga naprawy.
Pan F. wskazał, że pobocza oraz rowy odwadniające są kiepsko utrzymane. Poprosił
także o wykonanie chodników najazdowych oraz o oświetlenie ul. Słonecznej Jest ono
potrzebne, gdyż wieczorem niestety nic nie widać a droga jest bardzo wąska.

Pan Z.P. poprosił o doprecyzowanie informacji o przebudowie drogi końskiej i jej
dostępności dla osób niepełnosprawnych i starszych oraz o informację na temat
oświetlenia ulicy Zarzecze. Marcin Cieślak wskazał, że jest już wykonany projekt
oświetlenia ulicy Zarzecze i zadanie będzie realizowane zgodnie z tym projektem.
Natomiast jeśli chodzi o przebudowę ulicy Końskiej, to Zastępca Wójta, p. Bartłomiej
Stawarz wskazał, że obecnie wszystkie chodniki projektuje się tak, że są one dostępne
dla osób starszych, niepełnosprawnych, w tym matek z dziećmi.
Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie uchwałę nr 4/2019, która zawiera listę
wniosków do budżetu Gminy Zabierzów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W dalszej części zostały omówione wnioski do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.
Lista zadań do wykonania w Sołectwie Rudawa w 2020 roku stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
8. Podjęcie uchwały oznaczonej numerem 5/2019 dotyczącej zmiany uchwały nr 3/2018
Zebrania Wiejskiego w Rudawie z dnia 2 września 2018 r. w sprawie przyjęcia do
realizacji do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok. Przed
odczytaniem uchwały Prowadzący zebrania wskazał iż chodzi o zmianę przeznaczenia
środków zaoszczędzonych na wynajmie toalet (2000 zł) na zakup nożyc ogrodniczych
spalinowych oraz odkurzacza i mopa do mycia podług. W głosowaniu uchwała nr
5/2019 została przyjęta jednogłośnie.
9. Kolejnym punktem było podjęcie Uchwały nr 6/2019 w sprawie wydzierżawienia
fragmentu działki nr 373 w Rudawie. Temat został omówiony przez prowadzącego
zebranie. Po krótkiej dyskusji uchwała została poddana pod głosowanie. Za jej
przyjęciem były 94 osoby, przeciw: 0, wstrzymało się od głosu 6 osób.
10. Podjęcie Uchwały nr 7/2019 w sprawie sprzedaży fragmentu działki nr 517/13 w
Rudawie. Na wstępie pani M.P., zainteresowana zakupem, omówiła zaistniałą sytuację
związaną z użytkowaniem części gminnych nieużytków. Poinformowała, że rodzina jest
zainteresowana wyprostowaniem drogi, także poprzez odstąpienie części własnej
działki na ten cel. Potwierdził to jej mąż, pan M.P. prosząc jednocześnie o modernizację
ulicy Podłonie. Następnie głos zabrał Zastępca Wójta, p. Bartłomiej Stawarz. Opisał
aktualną sytuację związaną z wybudowaniem elementów małej architektury na terenie
gminnym oraz nakazem rozbiórki tychże. Pani M.G. wskazała, że jeśli wszystko
zostanie uporządkowane to sąsiedzi nie mają nic przeciwko, natomiast zainteresowani
powinni wcześniej zrealizować nakazy gminy dotyczące omawianej działki oraz działki
sąsiedniej, którą zakupili i na którą nawieźli znaczne ilości ziemi (ok. 300 samochodów)
przez co znacząco zostało zmienione ukształtowanie terenu. Urząd Gminy wydał zakaz
podnoszenia terenu. Pani M.G. powtórzyła, że jej zdaniem Państwo P. powinni najpierw
wywiązać się z decyzji Urzędu Gminy a następnie starać się o wykup zajętej części
gminnej. Pan M.P. opisał podjęte działania, tj. zagospodarowanie skarpy, obniżenie

terenu zgodnie z decyzją UG Zabierzów oraz przygotowanie części ziemi do
wywiezienia. Potwierdził jednocześnie że zebrana ziemia zostanie wywieziona.
Pan Z.P. powiedział, że są to sprawy zadawnione, ale jeśli teren jest zagospodarowany,
a gminie nie jest potrzebny to należy to przegłosować. W trakcie dyskusji padł wniosek
o tajne głosowanie uchwały. Za tajnym głosowaniem było 13 osób, przeciw 61,
pozostali zebrani wstrzymali się od głosu. W związku z tym uchwała została poddana
pod jawne głosowanie. Za jej przyjęciem było 67 osób, przeciw 13, wstrzymało się od
głosu 7 osób. Część zebranych nie głosowała lub wyszła z zebrania.
11. Informacja na temat uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego Zebrania Wiejskiego.
Podczas ostatniego Zebrania Wiejskiego podjęta została jedna uchwała. Została ona,
podobnie jak protokół, złożona do Urzędu Gminy Zabierzów w trybie zgodnym ze
Statutem Sołectwa Rudawa. Uchwała nr 1/2019 została podjęta w sprawie zmiany
uchwały nr 4/2018 w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego Sołectwa na 2019
rok. 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. Informacja o zamiarze realizacji inwestycji przez GDDKiA, związanej z przebudową
skrzyżowania w miejscowości Rudawa, droga krajowa nr 79 z drogą powiatową
nr 2128K.
Od dawna były czynione zabiegi w celu przebudowy skrzyżowania drogi krajowej
z drogą powiatowa. W ubiegłym roku powstała grupa inicjatywna; były kierowane
petycje do różnych instytucji, odbyło się spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, temat był omawiany na sesji Rady Gminy Zabierzów w lipcu
2019 roku. W końcu otrzymaliśmy pismo od ministra Andrzeja Adamczyka z decyzją
dotyczącą przebudowy tegoż skrzyżowania. Pan Z.P. poprosił, aby dalej pilnować tej
sprawy, gdyż bez ministra Adamczyka nic dobrego by się nie zadziało. Prowadzący
zebranie podziękował wszystkim, którzy wspierali powyższe działania.
14. Wolne wnioski
Na początku wolnych wniosków, Marcin Cieślak podkreślił znaczenie jedności
w sołectwie. Jak wszyscy widzą, Rudawa się zmienia. Tylko dzięki wspólnym działaniom
możliwy jest sukces. Jeszcze raz podziękował mieszkańcom oraz Radzie Sołeckiej za 4 lata
współpracy.
W dalszej części głos zabrał p. K.P. w sprawie placów zabaw. Poprosił o pilnowanie dzieci
i młodzieży, zwracanie uwagi na to co robią wieczorną porą.
Mieszkaniec ul. Łanowej przedstawił problem osuwiska na cmentarzu w Rudawie. Marcin
Cieślak omówił dotychczas podjęte działania oraz możliwe koszty zabezpieczenia terenu.

Pani M.M. poprosiła o zmontowanie lustra na ulicy Podłonie, gdyż przy stadninie koni nic
nie widać. Były w tej sprawie składane pisma. Kolejnym tematem była informacja
zdewastowanej przez dewelopera drodze Podłonie. Wprawdzie ta droga była już
naprawiana, ale samo zalepienie dziur nie wystarcza. Po pewnym czasie dziury na nowo się
pojawiają. Wspomniano także (p. Z.P.) o konieczności ponownego malowania pasów na
drodze powiatowej, w okolicach szkoły. Przy światłach są dobre pasy, natomiast nic nie
zrobiono z pasami przy mostach, przed i za szkołą.
Pan M.K. mówił o zepsutych, załamanych wjazdach do posesji na ul. Wyspiańskiego. Pan.
Bartłomiej Stawarz poinformował, iż gmina przejęła to zadanie od powiatu. Przeciąga się
sprawa wykonania projektów, gdyż z jednym z projektantów gmina musiała rozwiązać
umowę. Sprawa jest w toku.
Pan W.G. zasygnalizował konieczność poprawienia przejścia pod mostkiem kolejowym
oraz oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Pani K.P. poprosiła o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z ul.
Wyspiańskiego.
Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący Zebrania:
Marcin Cieślak

Protokołował:
Stanisław Myjak

