Protokół
z zebrania mieszkańców Rzeplina
w dniu 15.10.2016 r.

Zebranie odbywało się w godzinach 1800 – 2120. W zebraniu uczestniczył Burmistrz
MiG Skała Tadeusz Durłak oraz radny RM w Skale Mirosław Rębacz.
Zebranie otworzył i prowadził sołtys wsi Rzeplin Sylwester Pieszczek. Po dokonaniu
otwarcia zebrania sołtys przedstawił porządek zebrania:


informacja sołtysa o realizacji i wykorzystaniu środków z odpisu sołeckiego na rok
2016;



informacja Burmistrza MiG Skała o sytuacji w gminie Skała, planach i
zamierzeniach na lata następne, z uwzględnieniem zamierzeń inwestycji w
miejscowości Rzeplin;



dyskusja i uchwalenie zadań do realizacji w ramach odpisu sołeckiego na rok
2017;



wolne wnioski;



zakończenie zebrania.

Mieszkańcy uczestniczący w zebraniu jednogłośnie przyjęli porządek.
Realizując porządek zebrania sołtys przedstawił realizację działań z odpisu sołeckiego
w roku bieżącym.
 Zadanie oświetlenie uliczne w miejscowości - kwota 10 000 zł oraz 10 000 zł z
budżetu gminy Skała, co stanowi 20 000 zł. W ramach tych środków finansowych
została zapłacona druga rata za wykonane oświetlenie uliczne w roku poprzednim
przy drodze gminnej „do Cadra”. Wykonany został projekt i będzie wykonane
oświetlenie przy drodze powiatowej (2 lampy) pod grobami, w ramach uzupełnienia
oświetlenia ulicznego Cianowice – Marianów. W trakcie realizacji jest projekt
oświetlenia przy drodze gminnej za starą szkołą w kierunku Stoków. W ramach
uzupełnienia odcinków z istniejącym oświetleniem ulicznym zostaną w terminie do
20.10 br. zamontowane dwie lampy: droga Lipki i droga pod las. Szczegółowe
rozliczenie inwestycji oświetlenia ulicznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
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 Drogi gminne w sołectwie – kwota 21 000 zł, z czego środki z odpisu sołeckiego 6 500
zł oraz środki z budżetu gminy 14 500 zł. W ramach tych środków została wykonana
nakładka asfaltowa na drodze gminnej „do Cadra” w wymiarze 94 m.b. o szerokości
3.00 – 3.20 m oraz przepust pod tą drogą. Środki, które pozostały z zadania
drogowego zostaną zainwestowane jako wkład własny sołectwa przy wykonaniu
drogi gminnej Rzeplin Centrum – Kresy w wymiarze 450 m.b. Nakładka asfaltowa
wraz z podbudową w ramach naprawy szkód popowodziowych z roku 2011. Gmina
Skała otrzymała promesę z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na to zadanie z
terminem realizacji do końca bieżącego roku. Szczegółowe rozliczenie wydatków
drogowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
 OSP Rzeplin – kwota 3 000 zł. Obecnie trwają prace związane z wyłonieniem
wykonawcy cyklinowania i lakierowania podłogi w sali ogólnej remizy.
 Szkoła Podstawowa w Skale – 1 000 zł. Środki zostały wykorzystane na remonty
cząstkowe w budynku szkoły.
 CKSiR w Skale (KGW Rzeplin) – 1 000 zł. Zostały zakupione przez panie z KGW
elementy strojów krakowskich (gorsety i chusty).
Na zakończenie swego wystąpienia sołtys zaapelował o poszanowanie dobra wspólnego,
jakim są drogi i inna infrastruktura, aby wszyscy mieszkańcy mogli z nich korzystać jak
najdłużej.
Następnie głos zabrał Burmistrz MiG Skała Tadeusz Durłak, który przedstawił sytuację w
gminie Skała. Informacja Burmistrza była często przerywana pytaniami obecnych na sali
mieszkańców, które dotyczyły konkretnych zamierzeń i inwestycji w miejscowości Rzeplin.
Sugerowano Burmistrzowi, aby wykorzystać potencjał historyczny Rzeplina w celu
pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje w miejscowości Rzeplin.
Burmistrz poinformował, że obecnie nie ma możliwości skorzystania z finansowania
zewnętrznego na tego typu zadania.
Kontynuując swe wystąpienie, Burmistrz poinformował zebranych, że aby gmina Skała
mogła realizować inwestycje w gminie, w tym również w Rzeplinie, musi zwiększać swoje
dochody. Dlatego między innymi właśnie powstała strefa aktywności gospodarczej w Skale.
Na chwilę obecną zostały sprzedane 3 działki wchodzące w skład strefy na kwotę ponad 1
mln zł. Z tego tytułu będą również dochody dla gminy w formie podatku od działalności
gospodarczej. Jeśli chodzi o miejscowość Rzeplin, to gmina do końca roku wykona 450 m.b.
podbudowy i nakładki asfaltowej na drodze gminnej Rzeplin – Kresy za kwotę ponad 97 000
zł w ramach odbudowy szkód popowodziowych. Dostaliśmy na ten cel promesę Ministra
Administracji i Cyfryzacji. Do tego zadania gmina musi dołożyć jako wkład własny 20%.
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Do połowy przyszłego roku powinien powstać projekt kanalizacji pozostałej części
Rzeplina, która w tym momencie nie jest objęta siecią kanalizacyjną. Do końca przyszłego
roku gmina powinna uzyskać pozwolenia na budowę na to zadanie, co wiąże się z tym, że w
ciągu 3 lat musi nastąpić rozpoczęcie realizacji tej inwestycji. Obecnie jeszcze nie jest do
końca uzgodniona forma wykonania samej sieci kanalizacyjnej, to znaczy czy gmina wykona
tylko sam kanał główny bez przyłączy, czy wykona również przyłącza w ramach umów z
mieszkańcami.
Jeśli chodzi o ochronę środowiska w gminie Skała to obecnie prowadzimy akcję
informacyjną, dotyczącą spalania w piecach węglowych C.O., a dokładniej mówiąc o
sposobie palenia w piecu węglowym C.O. od góry, co znacznie obniża niską emisję i zarazem
poprawia skuteczność cieplną pieca. Warsztaty na ten temat połączone z pokazem odbędą
się w remizie OSP Skała w dniu 26.10.2016 r., na które wszystkich państwa serdecznie
zapraszam.
Mieszkańcy dopytywali Burmistrza o możliwość wykonania placu zabaw oraz chodnika
łączącego mogiły poległych w I wojnie światowej, tzn. od granicy Marianowa do Półanek
wzdłuż drogi powiatowej. Burmistrz wyjaśnił, że obecnie sprawa chodnika nie jest możliwa
do realizacji, ponieważ właścicielem terenu, na którym ewentualnie miałby powstać chodnik
jest powiat krakowski, który z kolei nie wyraża zgody na tego typu inwestycje.
Odnośnie placu zabaw to już wstępnie odbyliśmy rozmowy z władzami stowarzyszenia
Nasz Rzeplin odnośnie użyczenia gruntu pod plac zabaw i w dalszej perspektywie możemy
wspólnie rozmawiać o formie realizacji i finansowaniu tego zadania.
Następnie rozpoczęła się dyskusja nad podziałem środków z odpisu sołeckiego na rok
2017. Sołtys poinformował, że odpis wynosi 21 000 zł. Na posiedzeniu Rady Sołeckiej w dniu
07.10.2016 r. wstępnie został on rozdysponowany następująco:
 w związku z dużym kosztem realizacji oświetlenia ulicznego „za starą szkołą” Rada
Sołecka sugeruje, aby podzielić to zadanie na dwa lata (szacowany koszt realizacji to
ok. 32 000 zł), na rok 2017 proponowana kwota to 8 000 zł;
 OSP Rzeplin – 7 000 zł jako ewentualny wkład w program Małopolskie Remizy,
adaptacja poddasza na cele użytkowe;
 drogi gminne w sołectwie – 5 500 zł;
 CKSiR w Skale (KGW Rzeplin) – 500 zł (zakup elementów stroju krakowskiego).
W czasie dyskusji ustalono, że Burmistrz w najbliższym czasie dokona wizji lokalnej w części
strychowej remizy OSP w celu ustalenia toku dalszego postępowania i realizacji tego zadania.
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Zebrani uznali, że podział zadania oświetlenia ulicznego, co do realizacji w ciągu 2 lat,
jest słuszny.
Środki z dróg gminnych w kwocie 5 500 zł zebrani sugerowali, aby przeznaczyć na
wykonanie utwardzenia terenu przy drodze powiatowej obok boiska sportowego w celu
umożliwienia bezpiecznego zatrzymania pojazdów dowożących dzieci do przystanku
szkolnego busa.
Jako drogę do wykonania nakładki asfaltowej w roku 2017 uczestnicy zebrania
sugerowali kontynuację nakładki droga gminna Ścięgna. Burmistrz poinformował, że istnieje
obawa, że może nie być środków budżetowych na drogi gminne w roku 2017, w związku z
tym, że gmina Skała musi dołożyć do wykupu gruntów pod obwodnicę Skały z własnego
budżetu ponad 4 mln zł oraz do realizacji tego zadania ponad 300 tys. zł.
W wyniku głosowania, przy jednym głosie wstrzymującym się, wszyscy jednogłośnie
przyjęli podział środków z odpisu sołeckiego na 2017 rok.
W związku z tym, że ożywiony dialog odbywał się w czasie wcześniejszego
wystąpienia Burmistrza, nie było wolnych wniosków mieszkańców.
Na tym zebranie zostało zakończone.
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