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26 maja 2017 r. Gromnik. Delegacja samorządu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na czele z Wójtem
Markiem Karasiem, odbiera od samorządu Województwa Małopolskiego nowy samochód dla
OSP Rzepiennik Strzyżewski. Szczegóły tego wydarzenia opisujemy na str. 2 Informatora.

W lipcu powiatowe
promesy dla naszych
OSP

Absolutorium dla
Wójta za 2016 r.
Jednogłośnie!

Wójt Marek Karaś, aktywnie, lobbował u radych powiatowych by nasi druhowie
otrzymali godne promesy na
doposażenie sprzętowe. Spotkanie Wójta z samorządowcami powiatowymi odbyło się
na ostatniej czerwcowej sesji
Rady Powiatu w Kąśnej Dolnej. Podział środków powiatowych i przekazanie promes odbędzie się już w lipcu.

Aktywna, kreatywna i merytoryczna praca Wójta nad realizacją
budżetu w roku 2016, została doceniona przez Radę Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Podczas ostatniej XXXIII sesji naszej Rady Gminy, która odbyła się 30 czerwca, radni jednomyślnie podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy Markowi Karasiowi, absolutorium
za wykonanie budżetu za 2016 r. Cieszy zgodna postawa radnych,
którzy oparli się na pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wdanej w tej sprawie. Szczegóły tej sesji opiszemy w następnym numerze Informatora. Dziś zapraszamy zwyczajowo na str. 3
tego numeru do zapoznania się z uchwałami podjętymi przez Radę
Gminy w ostatnich dwóch miesiącach.

www.rzepiennik.pl
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Nowy wóz
strażacki
Dzięki samorządowcom naszej gminy
czyli Wójtowi Markowi Karasiowi i radnym
z naszej gminy,w tym roku budżetowym
możliwy był zakup samochodu dla OSP
Rzepiennik Strzyżewski. Jednostka ta należy do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego, stąd zapotrzebowanie na
wydajny i niezawodny sprzęt do działań
bojowych. Kredyt będący podstawą finansową tego zakupu to ok. 700 tys. zł. Dzięki zgodnej współpracy Wójta i Rady Gminy, pomógł on w sfinansowaniu zakupu
tego efektownego i jakże pożytecznego
dla naszej społeczności gminnej pojazdu.
Procedura jest taka że najpierw gmina
musi wpłacić całość środków za pojazd,
a dopiero później może ubiegać się o
zwrot części kosztów do Urzędu Marszałkowskiego. Tak też się stało w tym przypadku i samochód strażacki już służy naszym mieszkańcom.

warto wiedzieć...

Najważniejsze inwestycje gminne w 2017r.
NAZWA ZADANIA

ETAP

Remont dróg gminnych „Olszyny – Ratówki”, „Rzepiennik Biskupi w kier. p. Kafla”, „Turza – Zalesie” - etap wykonawczy
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze wojewódzkiej nr 980 w miejscowości Rzepiennik Suchy – ETAP I
– etap udzielania zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kołkówce - etap udzielania zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rzepienniku Biskupim - etap udzielania zamówienia publicznego
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390K Ciężkowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn w miejscowości Turza – etap
projektowy
Przebudowa klatki schodowej i sanitariatów w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach – etap projektowy
Przebudowa drogi gminnej „Rzepiennik Strzyżewski – Cisie
- etap udzielania zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej „Rzepiennik Strzyżewski – Działki
- etap udzielania zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej „Rzepiennik Suchy w kier. P.
Mikosa - etap udzielania zamówienia publicznego

Pojazd marki Volvo jest przystosowany
do akcji ratowniczych, może jednorazowo
przewieźć ok. 3 ton wody lub 300 litrów
środka pianotwórczego do gaszenia pożarów, jest również wyposażony w najpotrzebniejszy sprzęt, czyli m.in. autopompy, ledowe maszty oświetleniowe, wyciągarki o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej. Dzięki napędowi 4x4 strażacy będą też mogli nieść pomoc w trudniejszym terenie. Przekazanie tego pojazdu od
Samorządu Województwa Małopolskiego,
który dofinansował jego zakup, odbyło się
końcem maja w Gromniku.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr dz.
ewid. 655/1 w miejscowości Rzepiennik Biskupi - etap udzielania zamówienia publicznego
Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego w Olszynach pod
potrzeby usług medycznych - etap projektowy
Legenda:
– prace przygotowawcze
– etap projektowy
– etap udzielania zamówienia publicznego
– etap wykonawczy
– inwestycja zrealizowana

Środki na rewitalizację drogi
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Wzorem lat poprzednich samorząd
gminy pozyskuje wszelkie dostępne środki zewnętrzne na poprawę infrastruktury
drogowej. W tym roku budżetowym przebudowana będzie droga dojazdowa do
gruntów rolnych (nr dz. ewid. 655/1)
w miejscowości Rzepiennik Biskupi. Pozyskano na ten cel środki z budżetu Województwa Małopolskiego związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
Udało się pozyskać na ten cel 55 tys. dotacji jako 50 procent całej inwestycji.
Wyremontowany zostanie gruntownie
odcinek ponad 760 m. Obecnie droga jest

w złym stanie i korzystanie z niej jest
utrudnione.

www.rzepiennik.pl
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Z PRACY RADY GMINY …
Dziś opisujemy przebieg XXXII sesji
Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
odbytej w dniu 26 maja 2017 r. w sali
obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
Pierwszym merytorycznym akcentem obrad było sprawozdanie Wójta Karasia z jego
działalności w okresie międzysesyjnym. Wójt
Gminy Marek Karaś przedstawił informację,
że:
-5 maja brał udział jako sędzia w debacie
Oksfordzkiej zorganizowanej w Gimnazjum
w Rzepienniku Biskupim, 6 maja nad częścią naszej gminy przeszła gwałtowna burza z silnym opadem gradu, w tym miejscu
Wójt podziękował wszystkim osobom, szczególnie strażakom za udzieloną pomoc mieszkańcom. Dnia 9 maja Wójt odbył wizytę w
Gminie Raciechowice w celu poznania funkcjonowania spółdzielni socjalnych, działających w tej gminie od kilku lat, 10 maja podpisał umowy notarialne przekazania działek
drogowych, a następnie brał udział w plenerowej lekcji zorganizowanej przez Szkołę
Podstawową w Rzepienniku Strzyżewskim.
Natomiast w dniu 12 maja wraz z druhami z
OSP Rzepiennik Strzyżewski brał udział w
odbiorze technicznym samochodu ratowniczo-gaśniczego w siedzibie firmy Bocar w
Korwinowie. 15 maja Wójt brał udział w
naradzie z marszałkiem Stanisławem Sorysem w Tarnowie, a następnie w konferencji
i debacie z Panią wiceminister SzczurekŻelazko na temat reformy służby zdrowia.
16 maja odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Gminnej Komisji urbanistyczno-architektonicznej dotyczące sposobu rozpatrywania wniosków w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, następnie brał udział jako sędzia w debacie Oksfordzkiej zorganizowanej w Zespole Szkół Publicznych w Olszynach. Z kolei 19
maja wraz z nadleśniczym Nadleśnictwa
Gromnik oraz Panią Dyrektor GOK brał udział
w wizji terenowej lasu w Dąbrach, 22 maja
brał udział w posiedzeniu Komisji Stałych
Rady Gminy, a 24 maja uczestniczył w spotkaniu z Anną Marią Anders, senator RP oraz
sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, prywatnie córką gen. Władysława Andersa. 25go maja brał udział w spotkaniu z przedszkolakami w Turzy, podczas którego oznaczone zostało cenne drzewo, następnie brał
udział w spotkaniu z pułkownikiem Jerzym
Pertkiewiczem w Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim oraz w debacie z Policją na temat bezpieczeństwa publicznego. Na zakończenie Wójt podziękował radnym za zrozumienie potrzeb strażaków w sprawie zakupu nowego samochodu dla OSP Rzepiennik
Strzyżewski. Szerzej o tej sprawie w naszej
relacji na str. 5 tego wydania Informatora.
Po wystąpieniu Wójta nadszedł czas realizacji następnych punktów porządku dziennego. Pierwszym punktem było wysłuchanie
przez radnych sprawozdania z realizacji rocz-
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nego programu współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2016 roku. Sprawozdanie
przedstawił Sekretarz Gminy. Następnie zapoznano się z informacją o gospodarowaniu mieniem komunalnym. W następnej kolejności radni złożyli swoje interpelacje i zapytania. Padło w tym miejscu obrad m.in.
pytanie odnośnie parkingu przy Ośrodku
Zdrowia w Rzepienniku Strzyżewskim. Wójt
Gminy odpowiedział, że parking będzie wykonany natomiast harmonogram prac ze
względu na ostatnią burzę uległ zmianie i
część przewidzianych prac musiała zostać
przesunięta w czasie.
Dalej procedowano uchwałę w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz
Gminy Grzegorz Burkot. Poinformował, że
potrzeba podjęcia tej uchwały po raz drugi
wynika z informacji telefonicznej z Urzędu
Wojewódzkiego, że uchwała w tej kwestii
jest aktem prawa miejscowego w związku z
czym musi się znaleźć w niej zapis, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia. Wyjaśnił, że technicznie nie
da się zmienić pierwotnej uchwały tylko w
tym zakresie ponieważ uchwała, która nie
była aktem prawa miejscowego nie jest publikowana i nagle okazałoby się, że w Dzienniku Urzędowym pojawiłaby się uchwała,
która zmienia tylko jeden punkt dotyczący
terminu wejścia w życie uchwały, a nie ma
uchwały pierwotnej. Powyższe wymaga podjęcia nowej uchwały. W treści uchwały zmienia się brzmienie jednego przepisu, tj., że
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia, pozostała treść uchwały jest taka sama.
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich
przebiegu, to kolejny punkt obrad tej sesji.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy
Marek Karaś. Poinformował, że sprawa dotyczy 5 dróg, położonych w 5 miejscowościach naszej gminy, w tym dwóch dróg długo oczekiwanych przez mieszkańców by stały
się drogami gminnymi. Zarząd Powiatu
wydał pozytywną opinię w tej kwestii. W
związku z powyższym poprosił, aby Rada

również podjęła pozytywną uchwalę w tej
sprawie. Drogami o których mowa powyżej
są : w Rzepienniku Suchym : droga o nr 144
od Kościoła w kierunku Żyrkowskich w stronę Lipia. Dalej drogi w Rzepienniku Biskupim, Rzepienniku Strzyżewskim, Kołkówce i
Turzy. Niektóre z nich miały nieuregulowany stan prawny od lat 80-tych. Widać tu
dobrą i merytoryczną pracę Zastępcy Wójta
Przemysława Bębna.
Przed przyjęciem uchwał dotyczących
zmian w budżecie na 2017 r., rada wyraziła
zgodę na zbycie jednej z działek gminnych
na rzecz prywatnego właściciela. Projekt
uchwały zmieniającej budżet w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła Skarbnik Gminy Elżbieta Kamińska-Zając. Poinformowała, że proponowane zmiany w budżecie
gminy dotyczą zwiększenia wydatków budżetowych łącznie o kwotę 200.000,00 zł w
tym: wydatków bieżących o 130.000,00 zł i
wydatków majątkowych o 70.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały. Przypomniała, że niniejszy załącznik dosyć szczegółowo był omawiany na
posiedzeniu połączonych komisji. Dla przypomnienia podała, że zmiany w planie wydatków dotyczą:
Działu 600 Transport i łączność, zwiększenia w tym dziale dotyczą dwóch rozdziałów tj. rozdziału 60016 Drogi publiczne
gminne zwiększenie wydatków bieżących o
kwotę 20.000,00 zł oraz rozdziału 60078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę
40.000,00 zł. Kolejne działy, które ulegają
zwiększeniu to: dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami łączna kwota
zwiększenia wynosi 50.000,00 zł, w tym
wydatki bieżące 30.000,00 zł, wydatki majątkowe 20.000,00 zł; dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gminy
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę
20.000,00 zł; dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę
40.000,00 zł; dział 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, rozdział 92109
zwiększenie dotacji na zadania bieżące dla
GOK o 20.000,00 zł; dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe zwięk-

ciąg dalszy na stronie 4
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szenie wydatków majątkowych o kwotę
10.000,00 zł.
Na podsumowanie tej części obrad zmieniono również poprzez uchwałę Wieloletnią
Prognozę Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2029. Do WPF wprowadzono też nowe zadanie inwestycyjne pod
nazwą Odbudowa drogi gminnej „Olszyny w
kierunku P. Ręklewskiego” nr 2200522K w
miejscowości Olszyny. Jednostką realizującą
będzie Urząd Gminy, cel to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy, okres realizacji lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe to 40.000,00 zł i będą one poniesione w
2018 roku. Drugim zdaniem z Wieloletniej
Prognozy które zmodyfikowano jest : „Przebudowa budynku szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim wraz z rozbudową w zakresie sali gimnastycznej” wprowadzając
nowy limit wydatków w 2019 r. w kwocie:
2.724.650,00 zł. Tym samym zmianie uległa
kwota limitu zobowiązań, która aktualnie
wynosi: 4.424.650,00 zł. oraz łączne nakłady
finansowe, których wartość wynosi:
4.480.000,00 zł. Zwiększenie nakładów o
80.000,00 zł związane jest z zaplanowanym
wykonaniem oświetlenia zewnętrznego z
odnawialnych źródeł energii oraz wyposażenia siłowni i sali fitness.
Następnym punktem obrad było procedowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauracyjnych lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy
Marek Karaś. Poinformował, że jak co roku
Rada Gminy podejmuje uchwałę o przyznaniu dofinansowania na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków. Wójt wspomniał, że temat ten
był już szeroko omawiany na posiedzeniu
Komisji. Poinformował, że wpłynął tylko jeden wniosek - z Rzepiennika Biskupiego na
kwotę 15 tys. zł. Kończąc wyjaśnił, że jego
prośba o wprowadzenie niniejszego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji, była
podyktowana tym, aby miejscowy ksiądz
proboszcz mógł zaplanować prace w dogodnym dla siebie okresie i poprosił radnych o
podjęcie przedmiotowej uchwały. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie.
Na koniec tej sesji, po rozpatrzeniu spraw
bieżących w punkcie wolne wnioski, jako
pierwsza głos zabrała Sołtys Rzepiennika
Strzyżewskiego Grażyna Pierz, która w imieniu mieszkańców Rzepiennika Strzyżewskiego podziękowała Wójtowi za zorganizowaną
pomoc po nawalnych deszczach i gradobiciu. Poinformowała, że mieszkańcy są
wdzięczni za uzyskaną pomoc i usunięcie
skutków burzy na drogach, rowach, odmuleniach, że została utworzona komisja, która będzie szacowała szkody i że pan Wójt
podjął decyzję o umorzeniu podatku. Sołtys
podziękowała również, że droga o którą tak
długo zabiegał zwłaszcza pan radny Zygmunt została zakwalifikowana jako droga
gminna. Kolejno głos zabrali radni Józef Kucharczyk i Zygmunt Słowik. Ten pierwszy
zgłosił trzy wnioski. Pierwszy dotyczący poprawy chodnika koło Przedszkola w Turzy,
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Drugi w sprawie zabezpieczenia odpadających płytek na schodach przy Domu Ludowym w Turzy. Trzeci wniosek dotyczył wymiany tablicy kierunkowej w Rzepienniku
Biskupim w kierunku Turzy. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zygmunt Słowik natomiast, zabierając głos złożył serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili
się do tego, aby można było po sesji odebrać samochód strażacki. Szczególne podziękowania skierował w stronę Wójta Gminy
oraz wszystkich radnych. Dodał, że jest to
taka trochę historyczna chwila.
Do powyższych podziękowań przyłączyła
się radna Grażyna Włodyka. Radna podziękowała również za przejęcie przez gminę
drogi w kierunku Państwa Kiełtyków mówiąc, że zawsze była to droga problemowa,
a teraz rozwiąże to mnóstwo problemów.
Słowa podziękowania wyraziła również dla
Zastępcy Wójta, że dołożył tyle starań, aby
przedmiotowa droga została drogą gminną.
W podobnym tonie wypowiedział się Sołtys Kołkówki Marian Kawa, który podziękował Wójtowi oraz jego zastępcy, że droga w
Kołkówce w kierunku jego posesji również
została drogą gminną. Kolejne podziękowania pod adresem Wójta padły ze strony radnego Józefa Kucharczyka. Radny podziękował Wójtowi, że po 36 latach droga TurzaGóry zostanie w końcu drogą gminną, dodał,
że podziękowania skalda w imieniu całej wsi,
ponieważ jest to droga, którą jeżdżą gospodarze z całej wsi.
Radna Maria Czaplińska-Jędrusiak zabierając głos zaprosiła wszystkich do udziału w
Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych,
który odbywał się dnia 4 czerwca 2017 r. w
Żabnie. Podała, że 3 maja podczas IV Ryglickiej Parady Orkiestr Dętych, która była eliminacjami do małopolskiego konkursu „Echo
trąbity” orkiestra dęta z Rzepiennika Strzyżewskiego zajęła II miejsce, a Big Band działający przy stowarzyszeniu „Nasza Przyszłość” w Rzepienniku Strzyżewskim otrzymał szczególne wyróżnienie.
Na koniec głos zabrali Wójt i Sekretarz
Gminy. Wójt Gminy Marek Karaś, który odnosząc się do podziękowań pani sołtys z Rzepiennika Strzyżewskiego powiedział, że w
pierwszej kolejności podziękowania za pomoc
osobom, które ucierpiały w wyniku nawalnego deszczu, szczególnie gradu, należą się druhom z Rzepiennik Strzyżewskiego, bo to oni
wyjeżdżali ponad 20 razy i zakładali plandeki
na dachy, które uszkodził grad. W sprawie
wniosku radnego Józefa Kucharczyka dotyczącego wymiany tablicy informacyjnej poinformował, że sprawę zgłaszał już w Starostwie. Podkreślił, że trzeba zdać sobie sprawę z tego, że na trenie powiatu tarnowskiego jest dużo takich znaków i być może dopiero w przyszłym roku uda się uzyskać jakieś wsparcie i ich wymianę. Zapewnił, że
będzie zabiegał w tej sprawie, bo to też w
jakiś sposób świadczy o naszej gminie. W
dalszej kolejności Wójt poinformował na jakim etapie procedury konkursowej są złożone wnioski o dofinansowanie projektów.
Podał, że wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji w Olszynach złożony przez

Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego został pozytywnie
zweryfikowany natomiast Urząd Marszałkowski ciągle domaga się kolejnych dokumentów.
Wniosek o dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków złożony do Regionalnego Programu Obszarów Wiejskich cały
czas jest uzupełniany o kolejne dokumenty.
Bardzo szczegółowo są badane wszystkie
wnioski i dlatego ta procedura tak długo trwa.
Następnie poprosił Sekretarza Gminy o
przedstawienie informacji na temat wniosków dotyczących infrastruktury sportowej.
Sekretarz Gminy Grzegorz Burkot poinformował, że zostały złożone dwa wnioski do Ministerstwa Sportu. Pierwszy na przebudowę
boiska sportowego w Olszynach, termin składania wniosków upłynął z końcem lutego,
rozstrzygniecie konkursu ma nastąpić początkiem czerwca. Drugi wniosek dot. przebudowy boiska w Turzy w parze z budową
sali gimnastycznej w Rzepienniku Biskupim,
termin złożenia wniosku był do końca marca, rozstrzygniecie konkursu ma nastąpić
końcem czerwca lub początkiem lipca 2017
r. Ponadto cały czas opracowywany jest
wniosek na rozbudzę szkoły w zakresie sali
gimnastycznej w Rzepiennik Biskupim z Programu Rewitalizacji. Na dzień dzisiejszy nabór wniosków jest do 30 czerwca, natomiast
nieoficjalnie mówi się, że termin ten ma być
przedłużony ponieważ bardzo mało gmin
ma wpisane Programy Rewitalizacji do wykazu Urzędu Marszałkowskiego. Nasza gmina jeszcze nie jest na wykazie, ale uchwała
Zarządu o wpisaniu już jest i jesteśmy jedną
z 45 gmin na 180 w Małopolsce.
Ponownie głos zabrał Wójt Gminy, który
poinformował, że na terenie gminy prowadzona jest akcja znakowania cennych drzew. Akcja
nie wiąże się z żadnymi sankcjami dla mieszkańców. Wójt podkreślił, że ważne jest to, aby
dorodne okazy wpisujące się w krajobraz oznakować by ktoś ich nie wyciął, gdyż niewątpliwie są to świadkowie naszej historii. Dbając o
estetykę naszej gminy Wójt zaznaczył by pamiętać też o tym, że nie zawsze opłaca się wycinać tak duże drzewa tym bardziej, że Sejmik
Województwa Małopolskiego nie podjął jeszcze uchwały w sprawie Parków Krajobrazowych
zawierającej odstępstwa od zakazu wycinania
drzew na obszarze Parków i w niektórych przypadkach wycięcie drzewa bez pozwolenia może
rodzić pewne konsekwencje. Wójt zachęcał
wszystkich, którzy mieliby takie cenne drzewa
albo wiedzę gdzie się znajdują aby zgłaszali taką
informację u inspektora Urzędu Gminy pana Banasia. Kończąc Wójt powiedział, że jeśli byłyby
jakieś pytania dotyczące działań gminy, czy też
realizowanych projektów chętnie udzieli na nie
odpowiedzi a jeśli nie mógłby tego zrobić osobiście, na pewno zrobi to któryś z kompetentnych urzędników.
Po uwagach radnych dot. prac bieżących
na drogach zarówno powiatowych jak i
gminnych głos zabrał Przewodniczący Rady
Gminy Zbigniew Bajorek, który z okazji przypadającego w tym dniu „Dnia Matki” złożył
wszystkim Mamom z terenu całej gminy najserdeczniejsze życzenia.
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Odnawiamy 5 dróg gminnych!
Gmina Rzepiennik Strzyżewski pozyskała w czerwcu i lipcu kolejne w tym
roku dotacje z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych na remont drogi
gminnej „Rzepiennik Strzyżewski – Cisie” oraz drogi „Rzepiennik Suchy w
kier. p. Brudzisza”.

Poprawie podlegają dwa najbardziej
zniszczone fragmenty nawierzchni asfaltowej o łącznej długości prawie półtora kilometra. Wartość tych inwestycji
to 180 i 160 tys. złotych. Drogi te,
szczególnie po tej zimie prezentowały
się jak widać obok fatalnie. Prezentujemy obok zdjęć stanu obecnego przed
remontem by pokazać skalę pozytywnych zmian jakie tam nastąpią. Dzięki
aktywnej postawie władz gminy, promesy finansowe od Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji zostały
przyznane już po raz drugi w tym roku.
Przypominamy że wcześniej w kwietniu br. dostaliśmy z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych poprzez Wojewodę promesę na 3 szczególnie zniszczone fragmenty dróg gminnych. Wartość tej
kwietniowej promesy finansowej to
ponad 350 tysięcy złotych. Mowa tu o
drogach : Olszyny – droga gminna „Olszyny-Ratówki”, Rzepienniku Biskupim
–droga w kier. p. Kafla. Prace na tych
odcinkach rozpoczną się w najbliższych
miesiącach. Natomiast na trzecim fragmencie na który dostaliśmy promesę z
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tj.
na odcinku drogi w Turzy „Turza – Zalesie” prace w terenie już ruszyły. Obok
prezentujemy ich postęp. Po zakończeniu tych prac stan techniczny tych szlaków gminnych wydatnie się poprawi.

Droga Rzepiennik Biskupi w kierunku P. Kafla - układanie podbudowy
Droga Turza - Zalesie układanie
podbudowy

Remont drogi powiatowej w Turzy
w kierunku Sitnicy

Droga Turza - Zalesie warstwa
asfaltu

Droga Rzepiennik Strzyżewski- Cisie
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Fałszywy
policjant
Wczoraj w Tarnowie w domach mieszkańców znowu rozdzwoniły się telefony stacjonarne. Po raz kolejny oszuści usiłowali ukraść pieniądze. Tym razem jednak mieszkańcy wykazali się czujnością
i nie dali się przestępcom, a próbę oszustwa zgłosili tarnowskim policjantom.
Oszuści w dalszym ciągu wykorzystują
wszelkie dostępne sposoby aby wyciągnąć z
naszych kieszeni oszczędności. Po kilku miesiącach przerwy ponownie zadzwoniły telefony stacjonarne tym razem w Tarnowie. W
słuchawce głos podający się za policjanta
tarnowskiej komendy Adriana Nowaka. Mężczyzna opowiadał, że na terenie Tarnowa
działa szajka hakerów, którzy mogą dokonać kradzieży oszczędności z rachunków
bankowych, zaciągnąć na rachunek kredyt
lub pożyczkę. Dla uwiarygodnienia prosi o
potwierdzenie swoich danych u dyżurnego
komendy. Po odłożeniu słuchawki i wyborze numeru alarmowego 997 w słuchawce
słyszymy innego mężczyznę, który zapewnia
nas, że rozmawialiśmy wcześniej z policjantem wykonującym czynności służbowe. Następnie po kilku minutach ponownie dzwoni Adrian Nowak i namawia do zabezpieczenia swoich oszczędności. W ten sposób mężczyźni próbowali oszukać 16 seniorów naszego miasta w wieku od 60 do 90 lat.
Złodzieje wyszukują zawsze osoby starsze,
które są ufne i gotowe nieść pomoc. Na
szczęście i tym razem tarnowianie nie dali
się oszustom. Właściwa ich postawa pozwoliła przede wszystkim na uniknięcie przykrych
konsekwencji utraty niejednokrotnie
oszczędności całego życia. W związku z kolejnymi sygnałami o oszustach, tarnowscy
policjanci APELUJĄ do mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego aby nie dać
się oszukać. Poinformujmy nasze babcie o
narzędziach jakie wykorzystują i sposobach
jakimi się posługują aktualnie sprawcy.
PAMIĘTAJMY policjanci NIGDY nie dzwonią w celu odebrania, przekazania pieniędzy.
Jeżeli następuje kontakt telefoniczny to tylko
w celu umówienia się na wykonanie czynności (przesłuchania, rozpytania) bądź przekazania informacji od osoby zatrzymanej jeżeli
ta wskaże osobę jaką trzeba powiadomić.
Jeżeli ktoś do nas zadzwoni i próbuje wyłudzić jakąkolwiek kwotę pieniędzy proszę
o kontakt z dyżurnym jednostki Policji pod
numer 997 lub 112. Jeżeli nie wiemy jak się
zachować poinformujmy o całej sytuacji
swoją rodzinę, najbliższych, sąsiadów, znajomych zanim podejmiemy kroki wypłaty lub
przekazania swoich oszczędności oszustom.
Odwlekajmy w czasie decyzję aby była możliwość konsultacji z osobami nam bliskimi.
Sprawę usiłowania oszustw prowadzi aktualnie Wydział do Walki z Przestępczością
przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji
w Tarnowie.
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Spotkanie dzieci z Policją
12 czerwca 2017 r. do Przedszkola
Publicznego w Turzy zawitali policjanci z Komisariatu Policji w Ciężkowicach oraz pracownik Urzędu
Gminy.
Funkcjonariusze Policji przypomnieli i
utrwalili dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, prawidłowego przejścia przez jezdnię, omówili jak zachować się,
gdy zaczepi nas obca osoba, przypomnieli
numery alarmowe oraz uwrażliwili dzieci na
niebezpieczeństwa na drodze.

Po skończonej prelekcji dzieci mogły obserwować pracę policjantów w terenie. Podczas akcji kontrolowania trzeźwości kierowców przedszkolaki rozdały wzruszające listy
dzieci do kierowców.
Na koniec spotkania dzieci obejrzały policyjny radiowóz oraz jego wyposażenie.
Akcję zorganizowano w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „No promil –
No problem”, której celem jest m.in. kształtowanie prawidłowych zachowań oraz postaw wśród przedszkolaków.
Ewelina Wołkowicz

Sprzątanie dzikich wysypisk
Od lipca tego roku Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski chce rozpocząć
nową akcję mającą na celu oczyszczenie naszych lasów, rzek i łąk z dzikich
wysypisk „śmieci”.
Aby rozpocząć akcję potrzebujemy zgłoszeń właścicieli działek, na których są dzikie
wysypiska odpadów.
Zgłoszenia można dokonać osobiście w
Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski pok.
nr 3 lub telefonicznie: 14 65 35 527
Usuwanie zgłoszonych dzikich wysypisk
odpadów będzie wykonywane sukcesywnie
w zależności od wielkości wysypiska i od
posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Ponadto przypominamy,

że zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.
U. 2016r. poz. 1987 ze zm.) posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego
usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów
znajdujących się na nieruchomości.
Czyli na właścicielu nieruchomości ciąży
obowiązek usunięcia odpadów tam składowanych. Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców zgłoszone dzikie wysypiska w miarę
możliwości usunie je we współpracy z właścicielem na koszt Gminy.
Krzysztof Banaś

www.rzepiennik.pl

INFORMATOR SAMORZĄDOWY Gminy Rzepiennik Strzyżewski, maj - czerwiec 2017r.

III Bieg
na
Brzankę
Trzecia edycja biegu na Brzankę pokazała ze jest to impreza o charakterze
subregionalnym. To czerwcowe święto
sportu i turystyki pieszej, animowane
jest przez naszą gminę i ma coraz więcej entuzjastów i uczestników. Ponad
lokalny charakter zapewnia trasa biegnąca przez pogranicze trzech gmin i
staje się powoli atrakcją regionu Pogórza Ciężkowickiego. 10 kilometrów z
Olszyn pod wieżę widokową na Brzance w tym sezonie najszybciej przebiegli
: wśród pań Lenka Wagner a spośród
panów Tomasz Koczwara, który na finisz dotarł po niespełna 40 minutach,
bijąc tym samym rekord trasy.
Bieg na Brzankę to inicjatywa promująca
zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną w
połączeniu z promocją walorów przyrodniczych pasma Brzanki.
W przyszłym roku zgodnie z zapowiedziami ponownie na starcie zobaczymy naszych
samorządowców. Stosowne deklaracje i chęci wyrazili : Wójt Marek Karaś oraz najmłodsi radni naszej gminy z Olszyn panowie :
Mariusz Bajorek i Mariusz Wszołek. Trzymamy za słowo ! Do zobaczenia w następnym
roku zapraszamy mieszkańców całej gminy
do aktywniejszego uczestnictwa !

Zgłoszenie wycinki drzew
17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe
przepisy dotyczące wycinki drzew na
nieruchomościach należących do osób
fizycznych. Do tego dnia obowiązywały jeszcze liberalne prawo usuwania
drzew na terenie prywatnym (nie dotyczyło terenów w parkach krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu), pozwalające osobie fizycznej
usunąć drzewa bez jakiegokolwiek
zgłoszenia.
Od 17 czerwca, aby wyciąć drzewa lub
krzewy, które rosną na nieruchomościach
stanowiących własność osób fizycznych i
będą usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, należy je zgłosić do Wójta Gminy Rzepiennik
Strzyżewski (art. 83f ust 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jedn. Dz. U. 2016r. poz. 2134)).
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie
przyrody (Dz. U. 2017r. poz. 1074) pracownicy Urzędu Gminy będą mieli 21 dni na dokonanie oględzin oraz 14 dni od dnia oglę-
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dzin na wniesienie sprzeciwu na usunięcie
drzew w drodze decyzji administracyjnej.
Usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli organ
nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (14 dni
po oględzinach).
Zgłoszenie, o którym mowa powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma
być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Wójt może na wniosek zgłaszającego wycinkę drzew wydać zaświadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu i wtedy
można przystąpić do wycinki przed upływem
terminu 14 dni od oględzin.
W przypadku nieusunięcia drzew przed
upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych
oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po
dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Usunięcie drzew:
- bez zgłoszenia;
- po zgłoszeniu, ale przed oględzinami;
- oraz przed terminem 14 dni na wydanie
decyzji sprzeciwu;

powoduje naliczenie kary za usunięte drzewa – obecnie kara wynosi 500 zł za cm obwodu drzewa.
Drzewo można usunąć bez zgłoszenia i
zezwolenia jeśli obwód jego pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb,
klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Ponadto przypominamy, że pozostałe
podmioty poza osobami fizycznymi w dalszym ciągu mają obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew (art. 83 ust. 1
ustawy o ochronie przyrody).
Wzór zgłoszenia wycinki drzew na stronie: www.rzepiennik.pl
Więcej informacji tel.: 14 65 35 527
Krzysztof Banaś

7

INFORMATOR SAMORZĄDOWY Gminy Rzepiennik Strzyżewski, maj - czerwiec 2017r.

Niewłaściwe korzystanie
z dróg lokalnych
Ustawa o drogach publicznych zabrania dokonywania w pasie drogowym czynności, które
mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego w szczególności: poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia lub w sposób niezgodny z
przepisami ruchu drogowego; włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub
używania pojazdów niszczących nawierzchnię
drogi; niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi; zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa
drogowego; usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych; lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń,
przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Ponadto wskazuje zadania
zarządcy drogi wymieniając w nich m.in. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, wprowadzanie ograniczeń na drogach,
jednocześnie określając przepisy normujące
wartość dopuszczalnych nośności pojazdów na
poszczególnych kategoriach dróg.
Potrzeba wprowadzenia ograniczeń ustawowych na drogach lokalnych wynikła przede
wszystkim ze zwiększonej liczby wypadków drogowych, zapewnienia płynnego ruchu tranzytowego, jak również zwiększenia potrzeby
ochrony niszczonych nawierzchni dróg. Ustalone w ten sposób zasady poruszania się po drogach publicznych dotyczą jednakowo wszystkich uczestników ruchu drogowego. O tym, jakie pojazdy mogą się poruszać w kraju po danej
drodze, nie decydują przepisy określające maksymalne dopuszczalne naciski osi pojazdów dopuszczonych do ruchu, a wartość techniczna tej
drogi, tj. dopuszczalne obciążenie osi na danej
drodze, a to jest określone w przepisach prawa
o drogach publicznych. Przez dopuszczalny nacisk osi rozumie się największy nacisk wywiera-

ny na podłoże przez koła danej osi pojazdu obciążonego, określony na podstawie przepisów
ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami drogi powiatowe
oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 ton. Dla dróg,
których nośność jest niewystarczająca dla przejazdu określonych pojazdów, jak również w
związku z istnieniem przy drodze obiektów zabytkowych lub innych, dla których wstrząsy
wynikające z ruchu ciężkich pojazdów są szkodliwe mogą być wprowadzone ograniczenia
tonażowe. Ruch pojazdów nienormatywnych na
tych drogach odbywa się za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. Obecnie obowiązujące
regulację prawne wprowadzają siedem kategorii
zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, określając przesłanki, od których uzależnia
się wydanie poszczególnych zezwoleń, organy
właściwe do ich wydawania oraz wysokość należnych opłat za ich wydanie. Zasady udzielania
zezwoleń na ruch pojazdów nienormatywnych
po drogach publicznych, kategorie tych zezwoleń, organy właściwe do ich wydawania oraz
pojazdy zwolnione z obowiązku uzyskania zezwoleń określają przepisy Prawa o ruchu drogowym. Natomiast opłaty za przejazdy po dro-

Środowiskowy Dom Samopomocy
w naszej gminie.
W zaniedbanym budynku byłej lecznicy zwierząt w Rzepienniku Biskupim powstanie po gruntownym remoncie całkiem nowa instytucja. Mowa tu o Środowiskowym Domu Samopomocy. W myśli
zamysłu ustawodawcy środowiskowy
dom samopomocy – to jednostka organizacyjna resortu pomocy społecznej, działająca na zasadach zadania zleconego samorządom, fundacjom lub stowarzyszeniom.
Do zadań ŚDS-ów należy budowanie sieci
oparcia społecznego, przygotowanie do
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życia w społeczeństwie i funkcjonowania w
środowisku:
* osób przewlekle psychicznie chorych
* niepełnosprawnych intelektualnie.
W naszym przypadku ŚDS powstanie
w Rzepienniku Biskupim. Po odnowieniu budynku komunalnego, na którego
remont pieniądze Wójt Karaś pozyskał
w Ministerstwie powstanie nowa instytucja. Całość dotacji to ponad 427 tys.
złotych. Opieką otoczonych zostanie 15
potrzebujących osób a instytucja ruszy
do końca br. roku.

gach publicznych pojazdu nienormatywnego
oraz kary za taki przejazd bez zezwolenia uregulowane są w ustawie o drogach publicznych,
stanowiąc dochód budżet jednostek samorządu terytorialnego.
Prawo o ruchu drogowym reguluje zasady
przeprowadzania kontroli drogowej. Zgodnie z
zapisami ustawy osoby działające w imieniu
zarządcy drogi mogą wykonywać, w obecności
funkcjonariusza Policji lub inspektora Inspekcji
Transportu Drogowego, kontrolę ruchu drogowego w stosunku do pojazdów: w zakresie przestrzegania przepisów o wymiarach, masie lub
nacisku osi; powodujących uszkadzanie lub niszczenie drogi; zanieczyszczających lub zaśmiecających drogę. W ramach wymienionych czynność osoby działające w imieniu zarządcy drogi
są upoważnione do: zatrzymania pojazdu; legitymowania uczestnika ruchu drogowego i wydawania mu poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub pojazdu; sprawdzenia dokumentów wymaganych w związku z używaniem pojazdu; sprawdzenia stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów oraz masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;
używania przyrządów kontrolnych lub pomiarowych służących w szczególności do badania
pojazdu, określania jego wymiarów, masy lub
nacisku osi oraz stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska; uniemożliwiania jazdy pojazdem przekraczającym dopuszczalną
masę lub nacisk osi albo uszkadzającym lub niszczącym drogę.
Przed nienaruszalnością i funkcjonalnością
dróg publicznych, o których mowa w ustawy o
drogach publicznych chronią również przepisy
Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którymi kto niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w
strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowe podlega karze grzywny albo karze
nagany.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz.
1440)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 poz.
128)
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
wykroczeń (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1094)
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