Protokół z zebrania wiejskiego w Rudawie w dniu 30 sierpnia 2020 r.

Rudawa, 30 sierpnia 2020 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2020
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO W RUDAWIE
W zebraniu wzięło udział 31 osób. Z uwagi na brak kworum w pierwotnym terminie
zebranie wiejskie odbyło się w dniu 30 sierpnia 2020 r. w drugim terminie, tj. o godz.
17:15 w Świetlicy Wiejskiej w Rudawie.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie zebrania przez sołtysa
Wybór sekretarza zebrania
Odczytanie i przyjęcie porządku obrad
Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania z dnia 30 sierpnia 2020 r.,
Informacja o dotychczas wykonanych zadaniach w sołectwie Rudawa z funduszu
sołeckiego i z budżetu gminy Zabierzów w 2020 r. oraz informacja
o planowanych do realizacji zadaniach w 2020 r.
6. Informacja o działalności sołtysa i rady sołeckiej od ostatniego zebrania
wiejskiego, informacja na temat realizacji uchwał, wniosków i opinii
z poprzedniego zebrania wiejskiego
7. Podjęcie uchwały nr 1/2020 w sprawie przeznaczenia środków z funduszu
sołeckiego ustawowego i uchwały nr 2/2020 w sprawie przeznaczenia środków
z funduszu sołeckiego statutowego
8. Przedstawienie wniosków do budżetu gminy Zabierzów i podjęcie uchwały nr
3/2020 w tym zakresie
9. Podjęcie uchwały nr 4/2020 dotyczącej zmiany uchwały nr 2/2019 zebrania
wiejskiego w rudawie z dnia 1 września 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji
zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok
10. Podjęcie uchwały nr 5/2020 w sprawie sprzedaży działki nr 517/13 w Rudawie
11. Podjęcie uchwały nr 6/2020 w sprawie dzierżawy działki nr 28 w Rudawie
12. Podjęcie uchwały nr 7/2020 w sprawie odpłatnej, nieograniczonej w czasie
służebności przesyłu dla wykonanych sieci elektroenergetycznych na działkach
nr 240 i nr 242/1 w Rudawie dla spółki pod firmą Tauron Dystrybucja SA
z siedzibą w Krakowie
13. Wolne wnioski
14. Zakończenie obrad.
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Ad. 1.
Zebranie zostało otwarte przez Marcina Cieślaka – sołtysa, który powitał mieszkańców
i zaproszonych gości Elżbietę Burta – Wójt Gminy Zabierzów, Bartłomieja Stwarza –
Zastępcę Wójta Gminy Zabierzów, Anettę Kucharską – kierownika wydziału ochrony
środowiska, Konrada Maniaka – kierownika wydziału infrastruktury komunalnej oraz
Jana Surówkę – radnego gminy i poinformował o prawomocności zebrania.
Ad. 2.
Sołtys zaproponował na sekretarza Romana Wisniewski – pracownika Urzędu Gminy
Zabierzów. Wybór został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3.
Sołtys przedstawił uczestnikom zebrania propozycję porządku obrad.
przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Po

Ad. 4.
Sołtys przedstawił protokół z zebrania. Po przeprowadzeniu głosowania protokół został
przyjęty bez odczytywania stosunkiem głosów 29 za przy 2 wstrzymujących się.
Ad. 5.
Sołtys przedstawił informację o dotychczas wykonanych zadaniach w sołectwie
Rudawa z funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy Zabierzów, a także informację o
planowanych do realizacji zadaniach w 2020 r., a to:
1. Oczyszczenie cieku, naprawa przepustu z rur żelbetowych,
2. Oczyszczenie i umocnienie rowu biegnącego od ul. Kolejowej do ul. Legionów
Polskich,
3. Odwodnienie ul. Łanowej,
4. Umocnienie rowu przy ul. Olszynowej,
5. Wykonanie odbudowy i umocnienia rowu przy ul. Olszynowej w Rudawie,
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2128K w Rudawie,
7. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. płk. Zielonki,
8. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Nad Rudawką,
9. Schody na działce nr 240 w Rudawie,
10. Aktualizacja projektu budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej
przy ul. Olsztynowej i Osiedlowej,
11. Dokumentacja projektowa dla budowy P&R,
12. Projekt przebudowy skweru ks. Bukowińskiego,
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13. Projekt przebudowy drogi gminnej publicznej nr 601720K,
14. Sprzątanie świetlicy i sołtysówki,
15. Doposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w Rudawie,
16. Zakup masztów przenośnych,
17. Zakup środków czystości,
18. Remont pomieszczenia kotłowni w ośrodku zdrowia,
19. Wynajęcie toalety na rynku w Rudawie,
20. Budowa budynku użyteczności publicznej w Rudawie,
21. Wyposażenie strażnicy OSP,
22. Dofinansowanie modernizacji pracowni multimedialnej w szkole w Rudawie,
23. Kontynuacja remontu elewacji szkoły,
24. Remont elewacji budynku szkoły w Rudawie,
25. Remont schodów w budynku szkoły w Rudawie,
26. Prace porządkowe w sołectwie,
27. Zakup paliwa i oleju do kosiarek i dmuchawy,
28. Zakup żyłki do kosiarki i innych elementów eksploatacyjnych,
29. Przegląd i naprawy serwisowe sprzętu ogrodniczego,
30. Zakup traktora wolnobieżnego wraz z przyczepą i pługiem do odśnieżania,
31. Doposażenie świetlicy sportowej,
32. Działalność kulturalna sołectwa,
33. Prace naprawcze i konserwujące na placach zabaw w Rudawie.
Ad. 6.
Sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności sołtysa oraz rady sołeckiej w okresie od
ostatniego zebrania, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 7.
Sołtys przedstawił zasady ustalania kwoty funduszu sołeckiego i wskazał, iż fundusz
sołecki ustawowy na rok 2021 r. wynosi 57 064,60 zł, zaś statutowy na rok 2021 r
wynosi 59 735,40 zł. Rada sołecka zaproponowała, by środki z funduszu sołeckiego
ustawowego podzielić następująco:
1.
2.
3.
4.

działalność kulturalna sołectwa – 36 000 zł,
zakup paliwa i oleju do kosiarek i dmuchawy – 1 400 zł,
zakup paliwa i oleju do traktora – 1 200 zł,
zakup żyłki do kosiarki i innych asortymentów potrzebnych do utrzymania
czystości w sołectwie oraz zakup materiałów i narzędzi pomocniczych – 1 500 zł,
5. zakup środków czystości – 900 zł,
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6. dofinansowanie modernizacji pracowni multimedialnej w budynku ZS
w Rudawie – 2 000 zł,
7. wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Kalwaryjskiej – 3 000 zł,
8. przegląd i naprawy serwisowe sprzętu ogrodniczego – 3 000 zł,
9. doposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w Rudawie – 1 500 zł,
10. doposażenie strażnicy OSP Rudawa – 5 000 zł,
11. prace naprawcze i konserwujące na placach zabaw w Rudawie – 1 564,60 zł.
Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 29 za przy 2 wstrzymujących się.
Po podjęciu uchwały sołtys przedstawił propozycję rady sołeckiej podziału funduszu
sołeckiego statutowego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zakup asortymentu kuchennego do budynku centrum kultury – 7 055,40 zł,
zakup tonerów do drukarki – 1 000 zł,
prace porządkowego w sołectwie – 23 000 zł,
sprzątanie świetlicy i sołtysówki – 9 000 zł,
doposażenie świetlicy sportowej – 6 000 zł,
wykonanie boiska do gry w siatkówkę plażową – 2 000 zł,
rezerwa funduszu sołeckiego – 11 680 zł.

Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 8.
Sołtys przedstawił propozycje rady sołeckiej do budżetu gminy Zabierzów stanowiące
załącznik do niniejszego protokołu.
M.W. wniosła o remont mostu przy ul. Zakątek.
W.G. zasugerował by wyciąć kawałek wierzby na skrzyżowaniu ul. Kolbego i Słonecznej
oraz zainstalować kosz na skrzyżowaniu ul. Nad Rudawką i ul. Kolbego.
W.D wspomniał o problem związany z brakiem odpływu na skrzyżowaniu ul. Podłonie
i Wyspiańskiego. Zastępca Wójta Gminy Zabierzów wskazał, iż ul. Wyspiańskiego jest
drogą powiatową. Z powodu konieczności podjęcia uzgodnień z powiatem sprawa
przedłuża się. Wójt Gminy Zabierzów wskazuje, iż powiat w ogóle nie chce tego zadania
realizować, gdyż uważa, iż to gmina powinna własnym sumptem zająć się tym
problemem. W związku z czym gmina podjęła stosowne działania. Konrad Maniak
wskazał, iż projektant odstąpił od umowy z gminą z uwagi na problemy z dokonaniem
stosownych uzgodnień z powiatem.
W.D. zapytał o plany związane z ul. Słoneczną wskazując na konieczność poszerzenia
tej drogi i jej wyprostowania. Zastępca Wójta Gminy Zabierzów wskazał, iż
najprawdopodobniej droga ta zostanie przebudowana.
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Konrad Maniak zauważył, iż samo skrzyżowanie ul. Słonecznej z ul. Podłonie już
zostało przebudowane, jak również zebranie wiejskie wyraziło zgodę na sprzedaż
przyległej do drogi działki.
W.D. wskazał, iż konieczne jest najpierw uporządkowanie, a dopiero potem możliwe
będzie poszerzenie drogi. Zastępca Wójta Gminy Zabierzów wskazał, iż projekt
zamontowania oświetlenia ma przewidywać ewentualne poszerzenie tej drogi.
W.D podniósł, że część mieszkańców zakupiła już tam domy i zasypała rowy celem
stworzenia tam parkingu. B.D dodał, iż z Rudawy robią się już fawele.
Zastępca Wójta Gminy Zabierzów podniósł, iż podział działek na mniejsze wynika
z przepisów prawa powszechnie obowiązujących, których gmina nie jest władna
zmienić. Na ponowną uwagę B.D. wskazał, iż to starostwo wydaje pozwolenia na
budowę, a nie gmina.
M.W. podnosi, iż propozycja remontu jest na przyszły rok, zaś naprawy tego mostku są
konieczne już teraz, gdyż ich stan może stwarzać zagrożenie dla mieszkańców. Konrad
Maniak zauważył, iż sołtys może wnieść o remont tego mostku w ramach bieżącego
utrzymania, jakkolwiek podniesienie nośności mostku stanowić będzie inwestycję.
Wójt Gminy Zabierzów wskazał, iż projektowanie mostu trwa ponad dwa lata z uwagi
na konieczność dokonania uzgodnień, które w przypadku Wód Polskich potrafią trwać
nawet ponad rok.
Przedstawione przez radę sołecką i mieszkańców propozycje zostały przyjęte przez
zebranie wiejskie stosunkiem głosów 29 za przy 1 wstrzymującym się.
Ad. 9.
Sołtys wyjaśnił, iż z uwagi na zagrożenie pandemią nie było możliwe zrealizowanie
wszystkich zaplanowanych zadań i konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany
planu rzeczowo-finansowego sołectwa. Sołtys zaproponował, aby środki przeznaczone
na działalność kulturalną sołectwa przekazać na zakup sztandaru dla OSP, pieniądze
przeznaczone na wynajem toalety na rynku w Rudawie przekazać na wykonanie
oczyszczenia i posianie trawy na działce gminnej nr 256 w Rudawie, zaś
dofinansowanie modernizacji pracowni multimedialnej w budynku szkoły w Rudawie
zamienić na zakup pianina.
Przedstawione przez sołtysa propozycja została przyjęte przez zebranie wiejskie
stosunkiem głosów 29 za przy 1 wstrzymującym się.
Ad. 10.
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Po podjęciu uchwał sołtys przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad i przedstawił
projekt uchwały w przedmiocie sprzedaży działki o nr 517/13 w Rudawie.
Jan Surówka wskazuje, iż lepiej wstrzymać sprzedaż, by móc wykorzystać ww. działkę
na organizację miejsca do mijania się samochodów.
Stanisław Myjak wskazuje, iż rada sołecka negatywnie zaopiniowała ten pomysł.
Zbigniew Porada podnosi, iż gmina nie powinna sprzedawać działek.
Po wyczerpaniu dyskusji sołtys zarządził głosowanie. Projekt uchwały został
jednogłośnie odrzucony.
Ad. 11.
Sołtys przedstawił zebraniu wiejskiemu projekt uchwały wskazując, iż Państwo G
zwrócili się z prośba o wydzierżawienie drogi. Stanisław Myjak wskazuje, iż rada
sołecka pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Sołtys zarządził głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały został przyjęty
25 głosami, przy 1 przeciwnym i 3 wstrzymujących się od głosu.
Ad. 12.
Sołtys przedstawił zebraniu wiejskiemu projekt uchwały wskazując, iż po
zlikwidowaniu słupów na rynku Tauron zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na
ustanowienie służebności przesyłu. Konrad Maniak zwrócił uwagę na fakt, iż istnieje
już infrastruktura Tauronu na naszych działkach, zaś podjęcie ww. uchwały pozwoli
uporządkować sytuację prawną w sołectwie.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 13.
Po podjęciu uchwał sołtys przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad, tj. dyskusji
i wolnych wniosków.
W.D. zwrócił uwagę na fakt, iż rynek w Rudawie jest piękny, ale budynek
telekomunikacji obniża jakość doznań estetycznych z tym związanych.
Sołtys zapewnił, iż zwróci się w tej sprawie z prośbą do gminy.
Z.P. podniósł, iż mostki na Rudawie nie stanowią kwestii estetycznej czy komfortowej,
ale są związane z bezpieczeństwem mieszkańców wskazując na rozmaite niedogodności
związane z tym faktem. Podkreślił, iż umiejscowienie schodów z kościoła jest niezbyt
fortunne i prowadzi wprost na jezdnię. Wskazał także, iż brakuje odpowiednich przejść
dla pieszych, zarówno w stosunku do kościoła jak i budynku poczty.
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A.K. zasugerował, by nadać centrum kultury imię ziemi rudawskiej.
J.K. wskazuje na problemy z odwodnieniem i możliwością zalania ul. Podłonie, a także
zwraca się z wnioskiem o uporządkowanie działki zakupionej między ul. Kolejową.
Sołtys wyjaśnił, iż problem ten zaczął się przy modernizacji linii kolejowej z uwagi na
zasypanie go przez kolej. Następcza próba jego udrożnienia przez kolej nie okazała się
do końca skuteczna.
A.K. wskazał na uciążliwość związaną z organizacją maratonu. J.K. odrzekł, iż raz
w roku można te niedogodności przeżyć.
W.D. wskazał, iż na placu zabaw przy ul. Słonecznej rosną drzewa, które stanowić mogą
zagrożenie. Sołtys zauważył, iż drzewa te rosną na działce prywatnej, co utrudnia
możliwość podjęcia działań. Jednocześnie wskazał, iż problem będzie dyskutowany w
ramach zebrania rady sołeckiej.
Wójt Gminy Zabierzów wskazała, iż Rudawa ma największy budżet ze wszystkich
sołectw, a także wymieniła liczne inwestycje gminne w Rudawie. Jednocześnie
wskazała, iż z uwagi na pandemię i związany z tym ubytek w dochodach gminy nie
będzie możliwe wyremontowanie wszystkich mostów w tym roku. Wskazała również,
iż zarząd powiatu przymierza się do przebudowy mostu przy szkole i przed
skrzyżowaniem z drogą krajową.
Ad. 10.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad sołtys zamknął zebranie.

Strona 7 z 7

