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Budujemy Mosty…
I to nie tak jak w starej piosence „Jawor Jawor”. Tym
razem dobra współpraca Wójta Marka Karasia z sa-
morządem powiatu tarnowskiego zaowocowało de-
cyzją Starosty i Zarządu Powiatu że to powiat zain-
westuje i stary drewniany most na drodze powiato-
wej w kierunku Turzy, który obecnie jest małej no-
śności, zostanie zastąpiony  nowoczesną przeprawą
drogową o wartości ponad 1,877 mln. złotych. Prace
ruszają już w przyszłym miesiącu.  Mówimy tu o dro-
dze powiatowej nr 1389 Rzepiennik Biskupi – Turza -
Moszczenica.

 szczegóły na str. 2

Gmina przystąpiła do pracy w tere-
nie. W tym numerze Informatora
szczegółowo informujemy o naj-
większych inwestycjach i pracach
budowlano-remontowych. Dzięki
determinacji i zaangażowaniu Wój-
ta Marka Karasia, front robót jest w
tym roku nadzwyczajnie szeroki.

Skupiamy się głównie na remontach
dróg gminnych zarówno asfaltowych jak
i tłuczniowych i dróg do pól. Na te ostat-
nie pozyskane zostały środki zewnętrzne.
Nadto remont nie ominie w tym roku
dwóch remiz OSP w Kołkówce i Olszynach.
Dokonana też zostanie długo wyczekiwa-
na rozbiórka starej szkoły w Rzepienniku
Strzyżewskim. Zostanie wyremontowany
most na drodze gminnej w Rzepienniku
Biskupim.  Chodnik powstanie w Olszy-
nach przy tamtejszej drodze powiatowej.
Przede wszystkim zobaczymy też po wa-
kacjach ukończone nowe nawierzchnie na
kilku odcinkach dróg gminnych. Będą to
realizacje w: Rzepienniku Suchym i Olszy-
nach. W ramach rekultywacji wyremon-
towana zostanie droga dojazdowa do
gruntów rolnych w Turzy. Natomiast w
Rzepienniku Strzyżewskim droga tego

SEZON BUDOWALNY
W PEŁNI

typu będzie gruntownie przebudowana.
Oczywiście gmina nie zapomniała o bie-
żących remontach na drogach gminnych,
nawierzchnia bitumiczna będzie uzupełnia-

na. Szczegółowo zakres prac inwestycyj-
nych i projektowych przewidzianych na rok
2016 omawiamy na str 4-5 tego wydania
Informatora. Zapraszamy do lektury.

więcej
o sezonie
(str. 4-5)
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stałą grubość 45cm, natomiast w prze-
kroju poprzecznym zmienną od 15 do 45
cm zgodnie ze spadkami na jezdni i ka-
pach chodnikowych. Na obiekcie zapro-
jektowano jezdnię bitumiczną / asfal-
tową/ szerokości 6m, prawostronny
chodnik szerokości 1,5m i lewostronną
opaskę bezpieczeństwa szerokości 0,5 m.
Na krawędziach obiektu i na długości
skrzydeł zaprojektowano barieroporęcze
sztywne wysokości 1,1m. W ramach in-
westycji przewidziano także umocnienie
brzegów i dna potoku Rzepianka oraz
dopływu bez nazwy w postaci koszy siat-
kowo – kamiennych (brzegi) oraz narzu-
tem kamiennym (dna).

„Rozbiórka istniejącego i budowa no-
wego mostu na potoku Rzepianka w
m. Rzepiennik Biskupi w ciągu drogi
powiatowej 1389K Rzepiennik Bisku-
pi - Turza - Moszczenica” - tak się for-
malnie to zadanie inwestycyjne na-
zywa, zaczęła się 15 czerwca bieżące-
go roku od otwarcia ofert w przetar-
gu na wykonanie tej inwestycji.

Wartość tego zadania budowlanego to
1,877 mln. złotych. Przy czym 927 tys.
Starostwo Powiatowe pozyskało ze środ-
ków budżetowych Ministerstwa Infra-
struktury i Budownictwa, reszta czyli po-
nad 950 tys. złotych to wkład własny po-
wiatu tarnowskiego. Termin realizacji
przewidziany jest do 30 listopada tego
roku. Na czas budowy od lipca droga bę-
dzie całkowicie zamknięta dla ruchu. Ob-
jazdy będą zorganizowane przez pobliskie
drogi wojewódzkie i powiatowe.

Idea Starostwa Powiatowego w ramach
której to zadanie  jest realizowane to wy-
miana istniejących jeszcze w powiecie tar-
nowskim mostów drewnianych, na solid-
ne konstrukcje żelbetowe. W tym przy-
padku powstanie konstrukcja żelbetowo-
monolityczna w formie ramy otwartej ze
sztywnymi węzłami w miejscach połącze-
nia ścian z płytą pomostową. W ramach
kompleksowej inwestycji zakłada się prze-
budowę istniejącego układu komunikacyj-
nego na odcinku długości łącznie 26.2 m.

Most po przebudowie odpowiadał bę-
dzie obciążeniu użytkowemu klasy ”B”
wg PN-85/S-10030. Płyta pomostowa w
przekroju podłużnym posiadać będzie

W ramach kompleksowej inwestycji za-
kłada się przebudowę istniejącego ukła-
du komunikacyjnego w celu poprawienia
bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszego
jak i samochodowego poprzez doprowa-
dzenie parametrów drogi (promienie
łuków, spadki podłużne i poprzeczne, sze-
rokości elementów przekroju poprzeczne-
go) do wartości normatywnych, oraz za-
stosowanie wymaganych przepisami
szczegółowymi urządzeń bezpieczeństwa
ruchu (bariery drogowe, krawężniki).

O ograniczeniach w ruchu i szczegółach
objazdów, będziemy szczegółowo infor-
mować na gminnej stronie internetowej
oraz w prasie lokalnej i radio.

Budujemy Mosty…

warto wiedzieć...

Realizacja  inwestycji – stan na czerwiec 2016 r.

NAZWA ZADANIA ETAP

- odbudowa drogi gminnej „ Olszyny w kierunku
p. Gotfryda” w miejscowości Olszyny

- odbudowa drogi gminnej „ Rzepiennik Suchy w  kie-
runku p. S. Bajorka” w miejscowości Rzepiennik Suchy

- odbudowa drogi gminnej „ Rzepiennik Suchy w  kie-
runku p. S. Bajorka” w miejscowości Rzepiennik Suchy,

- odbudowa drogi gminnej „ Olszyny w kierunku
p. Smalarza” w miejscowości Olszyny

- wyburzenie starej szkoły w Rzepienniku Strzyżewskim

- odbudowa mostu na drodze powiatowej w kierunku
Turzy

Inwestycje komunalne

Legenda:

– prace przygotowawcze

– etap projektowy

– etap udzielania zamówienia publicznego

– etap wykonawczy

– inwestycja zrealizawana



3

INFORMATOR SAMORZĄDOWY Gminy Rzepiennik Strzyżewski, maj - czerwiec 2016 r.

www.rzepiennik.pl

Obrachunkową. Znowelizowano też bu-
dżet naszej gminy. Procedowanie zakoń-
czyły interpelacje i wnioski radnych, do-
tyczyły głownie spraw związanych z utrzy-
maniem dróg zarówno tych powiatowych
jak i gminnych. „Psotna noc” miała bo-
wiem w tym roku dewastacyjny dla zna-
ków drogowych w Turzy przebieg.

Druga XX zwyczajna sesja Rady Gminy
Rzepiennik Strzyżewski, odbyła się 30
maja 2016 r. Jednym z ważniejszych punk-
tów był temat projektowania sieci wod-
no-kanalizacyjnej.

Rada podjęła następujące uchwały w
sprawie: uznania za pomnik przyrody,
przyznania dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauracyjnych lub
robót budowlanych przy zabytku wpisa-
nym do rejestru zabytków (rozdyspono-
wano kwotę 20 tys. zł), zaliczenia dróg
do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich
przebiegu, zmiany Uchwały Nr XXVII/164/
2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie lokalne-
go programu wspierania edukacji uzdol-
nionych dzieci i młodzieży z późn. zm.
oraz przystąpienia do realizacji programu
zdrowotnego dotyczącego profilaktyki
zakażeń pneumokokowych w Małopolsce
w 2016 roku. Zadanie to będzie realizo-
wane przy współpracy z samorządem po-
wiatowym i wojewódzkim. Analogicznie
rada uchwaliła przystąpienie gminy do
realizacji programu zdrowotnego doty-

W okresie wydawania naszego dwu-
miesięcznika odbyło się aż 3 sesje
naszej Rady Gminy.

Pierwsza miała miejsce 29 kwietnia
2016 r. Rozpoczęła się od złożenia przez
Wójta informacji o działalności w okresie
międzysesyjnym, Informacje z działalno-
ści OSP na terenie Gminy Rzepiennik Strzy-
żewski za 2015 r. złożył Komendant Gmin-
ny ZOSP RP w Rzepienniku Strzyżewskim
druh  Piotr Sopala. Następnym punktem
obrad była debata nt. ogólnej sytuacji w
Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp.
z o. o. w której Gmina Rzepiennik Strzy-
żewski jest udziałowcem. Głównym dys-
kutantem był prezes tej spółki Sławomir
Jędrusiak. Prezes przedstawił  dodatkową
informacją na temat ogólnej sytuacji Spół-
ki czyli majątku jakim dysponuje. Następ-
nie posiłkując się prezentacją multime-
dialną przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności Spółki za ubiegły rok. W dalszej
części debaty radni zadawali przedstawi-
cielowi spółki pytania dotyczące m.in.
wartości amortyzacji majątku spółki, „od-
szkodowań” za działki pod przepompow-
nię oraz ilości podłączeń do kanalizacji i
kwestii hydrantów. Po odpowiedziach
prezesa Spółki /dostępnych szczegółowo
do wglądu w protokole z sesji/ rada pod-
jęła uchwałę  w sprawie przyjęcia Gmin-
nej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Rzepiennik Strzy-
żewski na lata 2016-2020. Kolejne uchwa-
ły wówczas przyjęte to 3 uchwały doty-
czące rewitalizacji. Pierwsza to uchwała
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegra-
dowanego i obszaru rewitalizacji na tere-
nie gminy. Druga dotycząca powołania
Komitetu Rewitalizacji  oraz trzecia w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia Gmin-
nego Programu Rewitalizacji Gminy Rze-
piennik Strzyżewski na lata 2016-2023. Na
koniec przyjęto uchwały / do wglądu na
BIP UG Rzepiennik Strzyżewski/ dotyczą-
ce : zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych i ustalenia jej przebiegu oraz
ustalenia służebności. Natomiast podję-
cie uchwały w sprawie uchwalenia Statu-
tu Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski
zalecone zostało przez Regionalną Izbę

czącego profilaktyki zakażeń wirusem bro-
dawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce
w 2016 roku, tu również owocuje współ-
praca pomiędzy gminą a powiatem.
Ostatnią uchwałą na tamtej sesji była
uchwała o przystąpieniu do Grupy Zaku-
powej Energii Elektrycznej.

Natomiast w poniedziałek 27 czerwca
odbyła się sesja zwyczajowo zwana ab-
solutoryjną. Była to licząc od początku
kadencji XXI sesja Rady Gminy Rzepien-
nik Strzyżewski. Jednym z najważniejszych
punktów porządku obrad było wymienio-
ne powyżej udzielenie absolutorium za
wykonanie budżetu w 2015 roku Wójto-
wi Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Na 15
radnych, 15 obecnych na głosowaniu jed-
nogłośnie podjęło uchwałę o udzieleniu
Wójtowi absolutorium.

Kolejnym punktem obrad było powo-
łanie Skarbnika Gminy, którym z dniem 1
lipca zostanie pani Elżbieta Kamińska-Za-
jąc od roku pełniąca w urzędzie funkcje
zastępcy Skarbnika Gminy.

Radni podjęli również uchwałę doty-
czącą szczegółowego sposobu i zakre-
su świadczenia usług na terenie gminy
Rzepiennik Strzyżewski w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospoda-
rowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właścicieli nieruchomo-
ści opłatę za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.

Z pracy Rady Gminy
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Sezon budowalny
w pełni…

Nowe chodniki i nowy most
W tym roku wykonany zostanie od pod-

staw nowy fragment chodnika przy dro-
dze powiatowej w Olszynach. Będzie zre-
alizowany na dystansie 178 merów w sys-
temie finansowym 50/50 jaki jest stosowa-
ny w powiecie tarnowskim. Łącznie w/w
fragment zostanie wybudowany za kwotę
148 tysięcy, w drugiej połowie roku.   Nad-
to planujemy wykonać odbudowę mostu
nad potokiem  Rzepinianka w miejscowo-
ści Rzepiennik Biskupi w kier. p. Kleszyków.
Szacowany koszt to przeszło 485 tys zł.

Rekultywacja dróg dojazdowych do pól.
W tym segmencie prac mamy w tym

roku do remontu i przebudowy dwie re-
alizacje. Pierwsza o długości 700 metrów
to Turza, droga w kier. p. Grabosia. Sza-
cunkowy koszt tej inwestycji to 52 tys.
złotych. Druga w realizacji to droga w
Rzepienniku Strzyżewskim na odcinku 272
m. /to tzw. Droga Cisie/szacunkowy koszt
brutto 70 tys. złotych.

Rozbiórka starej szkoły
Wyczekiwana przez mieszkańców Rze-

piennika Strzyżewskiego rozbiórka budyn-
ku Starej Szkoły Podstawowej to niezbęd-
ne ze względu na przepisy budowlane
działanie gminy. Koszt tego przedsięwzię-
cia to 89 tys., poniesiony zostanie z gmin-
nej kasy. Prace rozpoczęły się 2 lipca.

Remonty remiz OSP
W tym roku gmina przewidziała do re-

montu za gminne pieniądze dwie remizy

cd ze str 1. Inwestycje drogowe na
drogach gminnych w 2016 r.

Ten rok to dzięki intensywnej pracy
Wójta poprawa nawierzchni na 4 odcin-
kach naszych dróg gminnych. Nasza Gmi-
na otrzymała promesę finansową od Mi-
nistra Sprawa Wewnętrznych i Admini-
stracji na odbudowę dróg gminnych w
ramach usuwania skutków klęsk żywioło-
wych tzw. powodziówki. Wartość prome-
sy to kwota ponad 600 tys. złotych. wy-
sokość dofinansowania z Ministerstwa to
80% wartości zamówienia, natomiast
pozostałe 20% to wkład własny Gminny
Rzepiennik Strzyżewski. W ramach tych
pieniędzy wykonamy:

1. Odbudowę drogi gminnej „ Olszy-
ny w kierunku p. Gotfryda” w miejsco-
wości Olszyny /760 m/. Koszt to ponad
121 tys. złotych.

2. Odbudowę drogi gminnej „ Rze-
piennik Suchy w  kierunku p. S. Bajor-
ka” w miejscowości Rzepiennik Suchy /
900 m/.

3. Odbudowę drogi gminnej „ Rze-
piennik Suchy w  kierunku p. S. Bajor-
ka” w miejscowości Rzepiennik Suchy /
820 m/. Koszt łączny tych dwóch po-
wyższych odcinków to ponad 169 tys.

4. Odbudowę drogi gminnej „ Olszy-
ny w kierunku p. Smalarza” w miejsco-
wości Olszyny /600 m/. tutaj koszty za-
mkną się kwotą 101 tys. złotych.

Skupienie się na poprawie stanu infra-
struktury drogowej jest nieustannie prio-
rytetem obecnych władz gminy a przede
wszystkim Wójta Karasia.  Obecny stan
nawierzchni tych odcinków, pozostawia
jak widać poniżej na zamieszczonych zdję-
ciach wiele do życzenia. Ale już za nie-
spełna dwa miesiące, będziemy mieć pięk-
ne nowe nawierzchnie. Prace już postę-
pują wystarczy spojrzeć na str. 5 by zoba-
czyć jak pięknieje ponad 3 kilometry dróg
gminnych.

Dodać tu należy że oprócz powyższych
realizowanych ze środków zewnętrznych
nawierzchni  przebudowany na nowo zo-
stanie fragment drogi w Rzepienniku
Biskupim /droga w kier. P. Karasia/ koszt
to przeszło 21 tysięcy. Są to środki z bu-
dżetu gminy i tego sołectwa.  Termin
realizacji już bliski bo to lipiec tego roku.
Bieżące remonty  konserwacje dróg gmin-
nych, czyli uzupełnienia  ubytków w asfal-
cie to kwota ponad 10 tysięcy złotych  będą
wykonywane do końca tego roku.

Za kwotę ponad 40 tys. złotych gmina
wyremontuje też w ramach bieżącego
utrzymania gminne drogi tłuczniowe.

Będzie też nowa nakładka na odcinku
276 metrów na drodze.

Remontowana remiza OSP
w Olszynach

Droga w Rzepienniku Suchym
przed remontem

Drugi odcinek drogi w Rzepienni-
ku Suchym, który doczekał‚ sie
modernizacji

Rzepiennik Suchy  w trakcie prac
drogowych

Rzepiennik Suchy już prawie
gotowa nowa nawierzchnia

Rzepiennik Suchy w trakcie prac
wykończeniowych
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OSP. Jedna z nich to Kołkówka, tu termin
realizacji wymiany dachu z eternitu na
mniej toksyczny i współczesny, to prze-
łom sierpnia i września.  Druga remiza,
która będzie estetycznie i materiałowo
wzbogacona, to remiza w Olszynach. Dru-
howie i druhny za kwotę 169 tys. uzyskają
m.in.  nowy piękny dach.

Projekty na przyszłość
Oprócz prac w terenie, gminne pienią-

dze poszły też w tym roku na projekty
następnych inwestycji. W roku 2017 pla-
nujemy zrealizować na podstawie robio-
nych teraz projektów m.in. budowę no-
wych dwóch fragmentów chodnika przy
drodze wojewódzkiej nr 980. Tym razem
będzie to fragment w Rzepienniku Strzy-
żewskim i Rzepienniku Suchym.

Nowa nakładka w Olszynach
Zniszczona nawierzchnia na drodze

powiatowej 1403K w Olszynach / usytu-
owana wzdłuż chodnika, który został
wybudowany 2 lata temu/, zostanie w
najbliższych miesiącach ułożona na nowo.
Odcinek prawie 300 metrów zyska walo-
ry estetyczne i te które dotyczą poprawy
bezpieczeństwa w ruchu pojazdów.   In-
westycja ta to efekt dobrej współpracy

Stara Szkoła w Rzepienniku
Strzyżewskim

gminy z samorządem powiatowym i jest
jedną z jedenastu, które w tym roku po-
wiat przeprowadzi na swoich drogach
usytuowanych przypomnijmy aż w 16
gminach subregionu tarnowskiego.

Olszyny  Smalarz 1 stan drogi
przed modernizacją

Olszyny, droga w kierunku Pana
Gotfryda, stan przed remontem

Olszyny, droga w kierunku Sma-
larz, w trakcie prac

Olszyny droga w kierunku Smalarz Olszyny droga w kierunku Smalarz
efekt końcowy

Olszyny droga w kierunku Smalarz

Olszyny Postęp prac na drogach

Nowa nawierzchnia juz gotowa
Olszyny

Olszyny, tu będzie nowa nakładka
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W odpowiedzi na liczne zapytania i
wątpliwości kto właściwie dysponuje
do akcji zastępy OSP w naszym po-
wiecie i gminie. Nadto jaka jest rola
Wójta gminy w tym łańcuchu decy-
zyjnym.  Publikujemy poniżej  wyja-
śnienie rzecznika PSP z Tarnowa w tej
sprawie.

Zasady dysponowania do zdarzeń
jednostek ochrony przeciwpożarowej
przez Stanowisko Kierowania Komen-
danta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Tarnowie (SKKM)

Na terenie kraju zapewniony jest
jednolity, system dysponowania do
zdarzeń sił jednostek ochrony przeciw-
pożarowej, w tym jednostek krajowe-
go systemu ratowniczo – gaśniczego.
Jest to regulowane przez poniższe akty
prawne:
• rozporządzenie MSWiA z dnia
31.07.2001 r. ws. szczegółowych za-
sad kierowania i współdziałania jed-
nostek ochrony przeciwpożarowej
(p.poż.) biorących udział w działaniu
ratowniczym,
• rozporządzenie MSWiA z dnia
18.02.2011 r. ws. szczegółowych za-
sad organizacji krajowego systemu ra-
towniczo-gaśniczego,
• Plan Ratowniczy Tarnowa i Powiatu
Tarnowskiego,
• Procedurę dysponowania sił i środ-
ków jednostek ochrony p.poż. oraz
doraźnego zabezpieczenia operacyj-
nego Powiatu Tarnowskiego po zadys-
ponowaniu zasobów ratowniczych.
Określenie minimalnego poziomu sił
dysponowanych w pierwszym rzucie
przez SKKM, powinno umożliwić pod-
jęcie skutecznych działań ratowni-
czych i odbywa się wg zasad zawar-
tych w wyżej wymienionych przepi-
sach. W drugim rzucie siły dyspono-
wane są na podstawie żądania kieru-
jącego działaniem ratowniczym, co
jest poprzedzone oceną sytuacji na
miejscu zdarzenia oraz możliwościa-
mi potencjału ratowniczego niezbęd-
nego do likwidacji lub ograniczenia za-
grożenia.
Dyżurny SKKM w Tarnowie dysponu-
jąc siły i środki jednostek ochrony
p.poż. do działań ratowniczo-gaśni-
czych bierze pod uwagę kilka czynni-
ków między innymi:
• rodzaj zgłoszenia, wielkość zdarze-
nia, zagrożenie życia i zdrowia itd.
• informacje uzyskane w trakcie rozmo-
wy telefonicznej przeprowadzonej ze
świadkiem zdarzenia (zgłaszającym),
• ilość sił i środków będących w goto-
wości bojowej a spełniających wyma-
gania w zakresie wyszkolenia i wypo-
sażenia, w tym specjalistycznego,

• przepisy i procedury wyżej wymie-
nione w tym procedurę dysponowania
sił i środków jednostek ochrony p.poż.
• minimalną ilość sił i środków prze-
widzianą w zależności od rodzaju za-
istniałego zdarzenia.

W sytuacji, gdy z treści zgłoszenia nie
wynika, że występuje zagrożenie życia
ludzkiego dyżurny operacyjny SKKM
może podjąć indywidualną decyzję o za-
dysponowaniu mniejszych sił i środków,
niż wynika to z wyżej wymienionych
przepisów. Dysponowane do działań
pojazdy pożarnicze mogą być alterna-
tywnie zastępowane przez pojazdy o nie
mniejszych parametrach taktyczno-
technicznych. Dopuszcza się z uwagi na
specyfikę terenu (np. tereny górskie) za-
stępowanie samochodu ciężkiego dwo-
ma lub więcej samochodami średnimi
o napędzie terenowym lub uterenowio-
nym) i łącznych parametrach autopomp
i ilości środków gaśniczych adekwatnych
do zastępowanego pojazdu. W uzasad-
nionych przypadkach umotywowane
jest dysponowanie samochodów o niż-
szych parametrach taktyczno – technicz-
nych, jednak decyzja ta nie może wpły-
wać na skuteczność działań ratowniczo-
gaśniczych.

Procedury dysponowania sił i środ-
ków przewidują użycie sił i środków
ochrony p.poż. zlokalizowanych w
miejscowości, w której zaistniało zda-
rzenie. Jeśli standard gotowości, w
szczególności wyposażenia i wyszko-
lenia tej jednostki nie gwarantuje sa-
modzielnej likwidacji zdarzenia, poten-
cjał jej sił powinien być traktowany
jako dodatkowy.

Biorąc pod uwagę powyższe wytycz-
ne, zasadnym jest w zakresie dyspono-
wania jednostek OSP, aby standard wy-
posażenia i wyszkolenia oraz nabytych
umiejętności zawodowych był na od-
powiednim poziomie. Standard ten w
pełni spełniają jednostki Państwowej
Straży Pożarnej i większość jednostek
OSP włączonych do KSRG. Należy nad-
mienić, że terenem działania OSP włą-
czonych do KSRG jest obszar Powiatu
Tarnowskiego, natomiast jednostek nie
włączonych do systemu jest teren wła-
snej miejscowości i gminy.

W przypadku wątpliwości i zapytań
strażacy z jednostek OSP terenu mia-
sta i powiatu tarnowskiego mogą każ-
dorazowo telefonicznie połączyć się z
Dyżurnym Operacyjnym Powiatu
SKKM w Tarnowie na nr 014/6317114
i otrzymać stosowną informacje w
zakresie prowadzonych działań ratow-
niczo-gaśniczych.

Informacje przygotował Rzecznik
prasowy Komendanta Miejskiego

PSP mł. bryg. Paweł Mazurek

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy
Rzepiennik Strzyżewski

Informuje
Że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Rzepienniku Strzyżewski i na tabli-
cach ogłoszeń
W sołectwach Gminy wywiesza się :
- wykaz nieruchomości zabudowanej
oznaczonej  nr działki 955, obręb Ol-
szyny przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz będzie wywieszony od dnia
ukazania się ww. informacji w Infor-
matorze samorządowym Gminy Rze-
piennik Strzyżewski na okres 21 dni,
tj. od dnia 6 lipca 2016 r.
Ponadto wykaz będzie umieszczony
na stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny w Rzepienniku Strzyżewskim – ad-
res: http://www.rzepiennik.pl/ oraz
Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.malopolska.pl/ugrzepien-
nikstrzyzewski w dniu 06.lipca 2016r.

Szczepienia już
w sierpniu …

Zapowiadane w naszym Informatorze już począt-
kiem roku szczepienia przeciw pneumokokom i HPV,
będą realizowane już od 4 sierpnia bieżącego roku.
Obecnie Powiat Tarnowski, który koordynuje tą ak-
cję w naszym subregionie,
podpisał umowę dot. fi-
nansowania tego projektu
z Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Mało-
polskiego.  Następnym
etapem tej akcji będzie
rozpisanie przez powiat
konkursu dla realizatorów
szczepień czyli poszczegól-
nych gminnych ośrodków
zdrowia. Te procedury
będą przeprowadzone do
końca lipca. Natomiast od 4 sierpnia po dopełnieniu
wszystkich formalności poszczególne ośrodki zdro-
wia będą mogły zacząć wykonywanie tych szczepień.
Szczegółowe informacje dotyczące ośrodka zdrowia,
który w naszej gminie będzie wykonywał te szcze-
pienia, podamy końcem lipca na gminnej stronie in-
ternetowej i tablicach ogłoszeń.

Całość przedsięwzięcia jest finansowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
wraz z Powiatem Tarnowskim i poszczególnymi gmi-
nami naszego regionu.

warto wiedzieć...

Kto wysyła OSP do akcji…
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Doposażenie
OSP

Wzorem lat poprzednich nastawio-
ny prospołecznie samorząd powiatu
tarnowskiego doposażył promesami finansowymi
na dosprzętowienie nasze jednostki OSP. W roku
ubiegłym było to 10 tys. Tym razem Zarząd Po-
wiatu rozdysponował dla naszej gminy 13 tys. zło-
tych. Jednostka OSP w Olszynach otrzymała w tym
roku 3 tys., Rzepiennik Biskupi 2 tys. Promesa na
kwotę 3 tys. trafiła do druhów z Rzepiennika Strzy-
żewskiego a 1 tys. do Rzepiennika Suchego. Naj-
więcej otrzymali druhowie z południowej flanki
naszego powiatu czyli OSP Turza. Będą mogli po-
czynić zakupy za 4 tys. złotych. Nadto orkiestra
dęta z OSP Rzepiennik Strzyżewski otrzymała nowy
instrument /trąbkę/ o wartości ponad 2 tys. zło-
tych. Wszystkie te działania samorządu wszystkich
szczebli realizujemy w myśl zawołania strażaków
ochotników : Bogu na chwałę, ludziom na poży-
tek!

nięto 90,35 ton gruzu azbestowego.
Całkowity koszt demontaży i utyliza-
cji gruzu azbestowego w ciągu tych
trzech lat wyniósł 234 481,43 zł.
Wkład własny gminy wyniósł
35 172,21 zł, a pozostała cześć w
kwocie 199 309,22 zł została pokry-
ta z funduszu Szwajcarskiego. W
trakcie projektu była także możli-
wość pozyskania blachy dla najuboż-
szych. Z pomocy skorzystało 11 ro-
dzin, które otrzymały blachę za kwo-
tę 27 068,60 zł, która również była
dofinansowana w 85%.

W tym roku w projekcie bierze
udział 41 osób. Prawie połowa de-
montaży została już wykonana, a
gruz z pryzm został zabrany od więk-
szości wnioskodawców. Ciągle moż-
na składać wnioski o demontaż i za-
branie gruzu azbestowego. Projekt
trwa do końca października tego
roku.

Doradca energetyczny do
dyspozycji mieszkańców i
przedsiębiorców

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Krakowie infor-
muje, że realizuje projekt pn. „Ogólnopol-
ski system wsparcia doradczego dla sekto-
ra publicznego, mieszkaniowego oraz
przedsiębiorstw w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE”.

W ramach małopolskiego systemu wspar-
cia pracuje aktualnie pięciu doradców ener-
getycznych (docelowo 6 osób), którzy udzie-
lają nieodpłatnych usług doradczych w za-
kresie działań na rzecz rozwoju gospodarki
niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrów-
noważonego rozwoju.

Odbiorcami działań mogą być instytucje
publiczne, przedsiębiorcy, wspólnoty i spół-
dzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Zadaniem projektu jest zwiększenie
świadomości społeczeństwa w zakresie
rozwoju gospodarki niskoemisyjnej po-
przez działania informacyjno-edukacyjne,
promocję, wymianę doświadczeń, tworze-
nie bazy wiedzy.

Doradcą energetycznym oddelegowanym
do współpracy na obszarze gminy Rzepien-
nik Strzyżewski jest Janusz Sułowski (WFO-
ŚiGW w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002
Kraków, tel. 785-855-603, e-mail: janusz.su-
lowski@wfos.krakow.pl lub doradz-
two@wfos.krakow.pl). Prosimy o kontakt
mailowy lub telefoniczny, celem umówie-
nia terminu i tematyki spotkania.

Więcej informacji: http://wfos.krakow.pl/
informacja-i-promocja/doradcy-energetyczni

Od 2013 roku Gmina Rzepiennik
Strzyżewski uczestniczy w projekcie
„Demontaż i bezpieczne składowa-
nie wyrobów zawierających azbest z
obszaru województwa małopolskie-
go” w ramach Szwajcarsko-Polskie-
go Programu Współpracy. Każdy
projekt kiedyś się kończy i również
ten dobiega końca. To już ostatni rok
kiedy mieszkańcy Naszej Gminy
mogą skorzystać z darmowego de-
montażu i utylizacji wyrobów zawie-
rających azbest. Aby każdy mógł się
przekonać, że projekt zakończył się
sukcesem należy go podsumować.

W trakcie 3 lat projektu (od 2013
do 2015) zdemontowano 35 pokryć
dachowych z budynków mieszkal-
nych, 48 pokryć dachowych z budyn-
ków gospodarczych i zebrano 30
pryzm odpadów zawierających
azbest. Łączenie zdemontowano
16 205 m2 pokryć dachowych i usu-

13 lipca – środa, Turza Dom Ludowy
19.00
Na powyższych spotkaniach omówio-
ne zostaną również możliwości dofi-
nansowania wymiany pieców c.o.
Przybliżone koszty instalacji oraz przy-
bliżona wielkość dofinansowania.

FOTOWOLTAIKA
3 kW – miesięczny rachunek za prąd
około 150 zł – koszt instalacji – około
15.600 zł (w tym dofinansowanie –
do 9.360 zł)
5 kW – miesięczny rachunek za prąd
około 250 zł – koszt instalacji – około
26.000 zł (w tym dofinansowanie –
do 15.600 zł)

KOLEKTORY SŁONECZNE
Rodzina 3-4 osobowa – koszt około
7.000-9.000 zł (w tym dofinansowa-
nie – do 4.200-5.400 zł)

POMPA CIEPŁA
Powietrzna – około 18.000 zł (w tym
dofinansowanie – do 10.800 zł)
Głębinowa (uśrednione) – około
40.000 zł (w tym dofinansowanie –
do 24.000 zł)

Wójt Gminy informuje, że Gmina
Rzepiennik Strzyżewski rozpoczyna
przygotowania do pozyskania ze-
wnętrznych środków finansowych na
kolejną inwestycję  – instalację na
obiektach prywatnych ogniw foto-
woltaicznych służących do produkcji
energii elektrycznej ze słońca oraz
kolektorów słonecznych i pomp cie-
pła, a co za tym idzie umożliwienia
mieszkańcom znacznego obniżenia
rachunków za prąd i ciepło przy jed-
noczesnej ochronie środowiska. Po-
ziom dofinansowania powyższych
zadań wynosi do 60%. W związku z
tym zapraszamy wszystkich chętnych
mieszkańców do składania ankiet
uczestnictwa  w projekcie.

Ankiety uczestnictwa w projekcie
można składać po spotkaniach grupo-
wych z mieszkańcami oraz w Urzędzie
Gminy – pokój nr 1 w terminie od 11
lipca do 20 lipca.
Terminy spotkań
11 lipca  - poniedziałek, Olszyny – re-
miza OSP – 17.30
13 lipca – środa, Rzepiennik Biskupi
– sala GOK  koło Urzędu Gminy –
17.00,

Ogniwa fotowoltaiczne
i kolektory słoneczne

Ostatni rok projektu

warto wiedzieć...
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rzystania z prawa wykupu w razie doko-
nania jednostronnej czynności prawnej
dotyczącej nabycia gruntów wskazanych
w ustawie oświadczenie jest składane u
dowolnego notariusza i jest ono doręcza-
ne zbywcy przez nadleśniczego.

Jeżeli nadleśniczy uzna, że cena okre-
ślona w umowie sprzedaży lub innej
umowy dotyczącej nabycia gruntu, lub
jednostronnej czynności prawnej odbie-
ga od wartości rynkowej gruntu, w szcze-
gólności przekracza jej wartość określoną
przez rzeczoznawcę majątkowego może
w terminie 14 dni od dnia złożenia
oświadczenia o wykonaniu prawa pier-
wokupu lub wykupu wystąpić do sądu o
ustalenie ceny tego gruntu. Sąd ustala
cenę w oparciu o wartość nieruchomo-
ści określoną zgodnie z przepisami o go-
spodarce nieruchomościami.

Jeśli Lasy Państwowe nie skorzystają
z prawa pierwokupu (dotyczy to tylko
umowy sprzedaży) strony umowa za-
wierają umowę przeniesienia własności
nieruchomości w wykonaniu umowy
sprzedaży pod warunkiem. Natomiast
jeżeli Lasy Państwowe nie skorzystała z
określonego w art. 37a ust. 2 w/w usta-
wy tzw. prawa wykupu, podstawę wpi-
su nabywcy do księgi wieczystej stano-
wi, oprócz umowy przeniesienia wła-
sności nieruchomości (dotyczy to umo-
wy innej niż umowa sprzedaży), także
dowód doręczenia nadleśniczemu za-
wiadomienia o umowie oraz jego
oświadczenie, że nie korzysta z prawa
wykupu albo upływ miesięcznego ter-
minu do złożenia oświadczenia w tym
przedmiocie.

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o
lasach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z
późn. zm.) wraz z uzasadnieniami i infor-
macjami organów władzy publicznej.

- krewni i powinowaci zbywcy w linii
bocznej do trzeciego stopnia,

- osoba związana ze zbywcą z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli,

- jednostka samorządu terytorialnego,
b) w przypadku spadkobrania;
c) w przypadku zbycia gospodarstwa

rolnego, o którym mowa w ustawie z dnia
21 sierpnia 1997 r. o kształtowaniu ustro-
ju rolnego.

W większości przypadków będzie decy-
dował o wszystkim notariusz, który w ra-
zie zawarcia umowy sprzedaży lub innej
umowy dotyczącej nabycia gruntu pod-
legającego ustawowemu prawu pierwo-
kupu lub wykupu, sporządzając umowę
jest zobowiązany do niezwłocznego po-
wiadomienia nadleśniczego, właściwego
ze względu na miejsce położenia gruntu,
o treści takiej umowy, jeżeli nie znajdzie
zastosowania jeden z przypadków wymie-
nionych w art. 37a ust. 4 wymienionej
ustawy z tym, że w razie dokonania jed-
nostronnej czynności prawnej dotyczącej
nabycia gruntów wskazanych w ustawie,
o treści takie umowy niezwłocznego za-
wiadomienia nadleśniczego dokonuje
nabywca. Prawo pierwokupu lub wyku-
pu można będzie wykonać w terminie
miesiąca od dnia otrzymania przez nad-
leśniczego odpowiednio zawiadomienia o
treści umowy lub zawiadomienia o treści
jednostronnej czynności prawnej. Lasy
Państwowe wykonują prawo pierwokupu
lub wykupu przez złożenie oświadczenia
w formie aktu notarialnego u notariusza.
W przypadku gdyby złożenie oświadcze-
nia u tego notariusza było niemożliwe lub
napotykało poważne trudności, może być
ono złożone u innego notariusza. Nota-
riusz doręcza oświadczenie sprzedawcy
albo stronie dokonującej przeniesienia
własności. Natomiast w przypadku sko-

Dnia 30 kwietnia bieżącego roku we-
szła w życie nowela ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.
U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.).
Znowelizowana ustawa ma na celu
przede wszystkim wprowadzenie in-
strumentów prawnych do nabywa-
nia gruntów leśnych przez Skarb
Państwa, reprezentowany przez Pań-
stwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy
Państwowe”. Efektem przyjętych
rozwiązań ma być powiększenie po-
wierzchni lasów stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa oraz poprawa
stanu lasów przez objęcie ich stan-
dardami zagospodarowania i ochro-
ny obowiązującymi w Lasach Pań-
stwowych.

Pojęcie lasu zostało zdefiniowane w art.
3 ustawy o lasach. Przyjęte rozwiązania
wprowadzają do ustawy o lasach w art.
37a ust. 1 tryb postępowania, iż w przy-
padku sprzedaży przez osoby fizyczne,
osoby prawne lub jednostki organizacyj-
ne nieposiadające osobowości prawnej,
gruntów :

-  oznaczonych jako las w ewidencji
gruntów i budynków,

- przeznaczonych do zalesienia określo-
nego w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego albo w decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu

- lasów objętych uproszczonym planem
urządzenia lasu lub decyzją określającą za-
dania z zakresu gospodarki leśnej,

Skarbowi Państwa, reprezentowanemu
przez Lasy Państwowe, przysługiwać bę-
dzie z mocy ustawy prawo pierwokupu
powyżej wymienionej kategorii gruntów.
Natomiast w przypadku przeniesienia wła-
sności powyżej wskazanych wyżej grun-
tów w drodze zawarcia innej umowy niż
umowa sprzedaży (np. umowa zamiany,
darowizny) lub w wyniku jednostronnej
czynności prawnej (np. zrzeczenie się wła-
sności przez państwową lub samorzą-
dową osobę prawną), Lasy Państwowe,
reprezentujące Skarb Państwa będą mo-
gły złożyć oświadczenie o nabyciu takie-
go gruntu za zapłatą równowartości pie-
niężnej (tzw. prawo wykupu).

Przepis art. 37a ust. 4 zawiera zamknię-
ty katalog przypadków, kiedy prawo pier-
wokupu oraz prawo wykupu nie będą
przysługiwało, tj.:

a) jeżeli nabywcą jest:
- małżonek zbywcy,
- krewni lub powinowaci zbywcy w linii

prostej bez ograniczenia stopnia,

Sprzedaż lasów
na nowych zasadach


