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zdrowia  z terenu naszej Gminy. Obecnie
zrekrutowano grupę  8 osób, które speł-
niają  kryteria udziału i podpisały dekla-
racje uczestnictwa w programie.

W ramach programu planowane są na-
stępujące działania:

1. przeprowadzenie indywidualnych
diagnoz potrzeb osób objętych wspar-
ciem;

2. działania zmierzające w kierunku
poprawy sprawności fizycznej i psychofi-
zycznej (będą to min.: porady farmaceu-
tyczne, rozmowa z ekspertami wieku star-
szego, porady dietetyczne, pomoc w uzy-
skaniu kontaktu z odpowiednimi instytu-
cjami);

3. trening mający na celu poprawę
sprawności intelektualnej (zajęcia  z psy-
chologiem);

4. trening wyjścia z izolacji i osamot-
nienia;

W roku 2016 Gminna Rzepiennik
Strzyżewski przystąpiła do realizacji
programu „Wspieranie jednostek
samorządu terytorialnego w tworze-
niu systemu pomocy osobom w wie-
ku 60+ po przebytej hospitalizacji.
Miejscem realizacji jest Gminny Ośro-
dek Pomocy  Społecznej.

Program promowany jest przez Mało-
polski Urząd Wojewódzki w Krakowie, a
dedykowany jest dla osób w wieku 60+,
które właśnie opuszczają  szpital lub w
ostatnim czasie były hospitalizowane.
Głównym celem programu jest poprawa
sprawności funkcjonowania społecznego
seniorów 60+.

Rekrutacja prowadzona jest  w sposób
ciągły, poprzez osobisty kontakt pracow-
ników GOPS z klientami, oraz poprzez
przeprowadzenie konsultacji z ośrodkami

5. prezentacja zagrożeń i sposobów ich
omijania stojących wobec samotnej oso-
by starszej (np. prewencja przed oszu-
stwami i wyłudzeniami „metodą na
wnuczka”)

6. zajęcia z doradcą zawodowym zmie-
rzające w kierunku ustalenia możliwości
pozyskania dodatkowych dochodów;

7. spotkanie informacyjno-szkoleniowe
na temat zdrowego stylu życia oraz ra-
dzenia sobie w sytuacji choroby;

8. wyposażenie uczestników w mate-
riały dotyczących kontynuowania proce-
su rehabilitacyjnego po zakończeniu
udziału w projekcie.

Przewidywany termin realizacji progra-
mu to cały rok 2016 . Osoby zaintereso-
wane udziałem w projekcie proszone są
o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej w Rzepienniku Strzyżew-
skim tel. (14) 65-35-519, (14) 65-35-520.

Na stronach 4 i 5 tego wydania  In-
formatora, prezentujemy Państwu
wywiad z prezesem spółki komunal-
nej Dorzecze Białej Sławomirem Ję-
drusiakiem. W ciekawym tekście po-
ruszono wszystkie ważne watki
związane z rozbudową sieci wodo-
ciągów i odprowadzania ścieków.
Zarówno aspekty finansowe jaki i
efekt ekologiczny rozbudowy tej in-
frastruktury.

Program 60+

Włodarze naszej gminy Wójt Marek Karaś i Przewodniczący RG
Zbigniew Bajorek, jak widać sprawnie i z polotem kierowali te-
gorocznymi dożynkami gminnymi.

Fot. GOK

zapraszamy
na relację
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warto wiedzieć...

Realizacja  inwestycji – stan na sierpień 2016 r.

NAZWA ZADANIA      ETAP

Odbudowa drogi gminnej „Olszyny w kierunku p. Gotfry-
da” w miejscowości Olszyny

Odbudowa drogi gminnej „Rzepiennik Suchy w  kierunku p.
S. Bajorka” w miejscowości Rzepiennik Suchy

Odbudowa drogi gminnej „Rzepiennik Suchy w  kierunku p.
S. Bajorka” w miejscowości Rzepiennik Suchy

Odbudowa drogi gminnej „Olszyny w kierunku p. Smala-
rza” 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

lepszego sołtysa. W tym roku Powiatowy
oddział Związku Sołtysów sprawiedliwie
nagrodził po jednym

z każdej gminy, czyli aż szesnastu soł-
tysów. Naszą gminę reprezentowała pani
sołtys z Rzepiennika Suchego, Stanisława
Kleszyk.

W imieniu władz gminnych obecnych
tamże, jak i wszystkich mieszkańców na-
szej gminy  nagrodzonym serdecznie gra-
tulujemy !!!

OGŁOSZENIE

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych,
elektrycznych i
niebezpiecznych

W miesiącu wrześniu 2016r. w każdej
miejscowości na terenie Gminy Rze-
piennik Strzyżewski odbędzie się zbiór-
ka następujących odpadów:
• zebrane w sposób selektywny prze-
terminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• odpady budowlane i rozbiórkowe w
ilości do 0,5 m3,
• zużyte opony,
• odpady mebli i inne odpady wielko-
gabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny,
• świetlówki
• inne odpady niebezpieczne.

Terminy zbiórki odpadów w
poszczególnych miejscowo-
ściach.

Rzepiennik Biskupi
Plac przy OSP, 22.09.2016r.
10.00 – 18.00

Rzepiennik Strzyżewski
Plac przy Ośrodku Zdrowia
22.09.2016r., 8.00 – 14.00

Kołkówka
Plac przy OSP, 24.09.2016r.
8.00 – 12.00

Turza
Na parkingu k. Kościoła, 24.09.2016r.
8.00 – 14.00

Rzepiennik Suchy
Plac przy OSP, 24.09.2016r.
8.00 – 14.00

Olszyny
Plac przy OSP, 24.09.2016r.
8.00 – 14.00

W tym roku XVIII Dożynki Powiatu Tar-
nowskiego odbyły się w sąsiadującej z
nami  gminie Szerzyny. Do Szerzyn z praw-
dziwymi dziełami sztuki, jakimi były prze-
piękne wieńce dożynkowe przyjechały
delegacje rolników z całego Powiatu Tar-
nowskiego, by podziękować Bogu za te-
goroczne zbiory. Mszy Świętej dziękczyn-
nej w kościele parafialnym w Szerzynach
przewodniczył Biskup Leszek Leszkiewicz.
Po nabożeństwie dalsze uroczystości od-
były się na placu przy Zespole Szkół im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podczas
tej udanej celebry nasza gminna reprezen-
tacja odniosła sukces w konkursie wieńca
dożynkowego zdobywając zaszczytne III
miejsce w kategorii wieniec tradycyjny.
Oprócz wyróżnienia panie z Olszyn, otrzy-
mały nagrodę pieniężną w wysokości 650
złotych. Ostatnim akordem Powiatowego
Święta Plonów, było rozstrzygniecie trze-
ciej edycji powiatowego konkursu na naj-

Sukces na Dożynkach
Powiatowych

Nasza gminna reprezentacja wień-
cowa tym razem z Olszyn Fot. GOK
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znaczone na remont dróg po powodzi na
terenie gminy.

W dalszej części obrad do zmian budże-
towych trzeba było dostosować odpo-
wiednio plan Wieloletniej Perspektywy Fi-
nansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski
na lata 2016-2026. Gdy powyższa uchwa-
ła uzyskała odpowiednie poparcie, prze-
głosowano przyjęcie uchwały w sprawie
ustalenia opłat za wynajem sal innych niż
gimnastyczne w publicznych szkołach i
przedszkolach dla których organem pro-
wadzącym jest Gmina Rzepiennik Strzy-
żewski. Podjęto tez uchwałę w sprawie
zmiany Uchwały Nr XV/83/2015 Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30
grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Profilaktyki i  Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Po tej uchwale przyszedł czas na wolne
wnioski radnych. Radni poruszali m.in. kwe-
stie transportu zbiorowego w Rzepienniku
Biskupim, wycinki drzew, oraz kwestii ob-
jazdu na czas generalnego remontu mostu
na drodze powiatowej do Turzy. Padły tez
pytania o zbycie nieruchomości gminnej w
Olszynach zapytał jaki będzie tryb postępo-
wania w sprawie sprzedaży nieruchomości
w Olszynach. Wójt Gminy odpowiedział, że
planowany jest przetarg ustny nieograniczo-
ny i ogłoszony będzie najprawdopodobniej
w drugiej połowie września.

Sołtysów interesowały sprawy wynajmu
lokalu w budynku Domu Ludowego w
Turzy  na Ośrodek Zdrowia. Po wyczerpa-
niu wyżej wymienionej tematyki, obrady
zostały zakończone.

Dalej w porządku było procedowane
rozpatrzenia skargi, która Rada gminy
uznała za niezasadną. Następnie debato-
wano o : budżecie gminnym szczegóły
przedstawiła Skarbnik Gminy p. Elżbieta
Kamińska-Zając. Poinformowała, że pla-
nowane zmiany w obrębie dochodów
budżetu Gminy na rok 2016 dotyczą prze-
sunięć pomiędzy działem Gospodarka
mieszkaniowa, rozdział Gospodarka grun-
tami i nieruchomościami, a działem Ad-
ministracja publiczna, rozdział Urzędy
gmin, wpływy z usług - chodzi o dosto-
sowanie do aktualnie obowiązującej kla-
syfikacji budżetowej pozyskiwanych na-
leżności z tytułu refakturowania najem-
com lokali będących własnością Gminy
kosztów za tzw. media. Kolejna zmiana
w dochodach budżetu dotyczy różnych
rozliczeń, konkretnie zwiększenia w roz-
dziale 75801 - Część oświatowa subwen-
cji ogólnej dla jednostek samorządu tery-
torialnego.

Kolejne zmiany budżetu dotyczyły sze-
roko rozumianej turystyki, a mianowicie
utworzenia paragrafu majątkowego w
dziale  Turystyka w rozdziale Zadania w
zakresie upowszechniania turystyki. Nad-
to nastąpiło zwiększenie planu finanso-
wego w dziale  Oświata i wychowanie jak
i -zmniejszenie planu finansowego o kwo-
tę 60.000,00 zł, w dziale Pomoc społecz-
na w zakresie świadczeń rodzinnych.
Środki gminne planowane na realizację
tego zadania zostaną refundowane otrzy-
maną dotacją z Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie. Zaoszczę-
dzone w ten sposób środki zostaną prze-

Od ostatniego wydania naszego in-
formatora, nasza RG odbyła jedną
sesję. Była to XXIII zwyczajna sesji
Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
a debatowano w dniu 05 sierpnia
2016 r. Po zwyczajowym procedural-
nym wstępie i ustaleniu ostateczne-
go porządku obrad, Wójt Gminy Ma-
rek Karaś przedstawił radzie spra-
wozdanie ze swej działalności w
okresie międzysesyjnym.

Główne punkty sprawozdania Wójta
przedstawiały się następująco : 28 czerw-
ca razem z Sekretarzem Gminy uczestni-
czył w naradzie z wicewojewodą Ćwikiem
dotyczącej możliwości utworzenia na te-
renie gminy Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy, 30 czerwca w Tuchowie brał
udział w spotkaniu dotyczącym możliwo-
ści pozyskania funduszy na kolektory sło-
neczne, ogniwa fotowoltaiczne i pompy
ciepła, 5 lipca odbył spotkanie z przed-
stawicielami Tauron Dystrybucja odnośnie
potrzeb, zmian i remontów infrastruktu-
ry energetycznej na terenie gminy, 8 lip-
ca w Starostwie Powiatowym w Tarnowie
brał udział w spotkaniu dotyczącym Świa-
towych Dni Młodzieży, 11 lipca odbył spo-
tkanie z sołtysami w sprawie organizacji
Dożynek Gminnych, uczestniczył w spo-
tkaniu w Olszynach dotyczącym dofinan-
sowania do kolektorów słonecznych,
ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła ,13
lipca uczestniczył w spotkaniach w Rze-
pienniku Strzyżewskim i w Turzy dotyczą-
cych dofinansowania do kolektorów sło-
necznych, ogniw fotowoltaicznych i pomp
ciepła. Spotkanie w Turzy dodatkowo po-
szerzone było o koncepcję kanalizacji,
którą przedstawił prezes Spółki Komunal-
nej „Dorzecze Białej” pan Jędrusiak.  14
lipca w gminie odbyło się spotkanie Po-
górzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
Padła też informacja o zawartych przez
gminę umowach : pierwsza dotyczyła
umowy na odbiór i zagospodarowanie
stałych odpadów komunalnych na tere-
nie gminy Rzepiennik Strzyżewski. Umo-
wa zawarta z firmą KONBUD. Następne
były zawarte na odbudowę dróg gmin-
nych. Efekty tych umów i wykonanych
prac możemy zobaczyć w niniejszym wy-
daniu naszej gazetki.

Z ŻYCIA RADY GMINY …

ży na właścicielach tych nieruchomo-
ści.

 Likwidację chwastów należy przepro-
wadzić kilka razy w roku, wykaszając je
systematycznie od wiosny do wczesnej je-
sieni. Wyżej wymieniony obowiązek wy-
nika z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 3 lute-
go 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i
leśnych (t.j.: Dz.U.2013.1205).

Zachwaszczone grunty są zagroże-
niem da upraw rolniczych i ogrodni-
czych, siedliskiem sprzyjającym byto-
waniu i intensywnemu rozmnażaniu się
wielu szkodników glebowych, gryzoni
i ślimaków. Obowiązek ochrony grun-
tów rolnych przed degradacją, spowo-
dowaną między innymi wysiewaniem
się chwastów z pól zaniedbanych, cią-

WYKASZANIE GRUNTÓW ROLNYCH, ZAKAZ WYPALANIA TRAW
 Ponadto rolnicy korzystający z dopłat

bezpośrednich, jak i płatności otrzymywa-
nych w ramach PROW, tj. płatności rol-
nośrodowiskowych, zobowiązani są do
spełniania podstawowych wymogów z
zakresu utrzymywania gruntów wchodzą-
cych w skład gospodarstwa w tak zwanej
Dobrej Kulturze Rolnej zgodnie z wyma-
ganiami ochrony środowiska.
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ty. Dodatkowo można wygrać 40” te-
lewizor ledowy. W rozmowach niektó-
rzy zwracają mi jako prezesowi uwagę
mówiąc „po co to robisz i tak to nic nie
da”. Ja jednak uważam, że trzeba być
cierpliwym i namawiać. Jestem „chło-
pem” z urodzenia więc wiem jak trud-
no jest przekonać ludzi na wsi do no-
wości ale wiem że można. Moja babcia
pod koniec lat „70” wybiegła z kosą
naprzeciw kombajnu, który przez przy-
padek wjechał na jej pole. O dziwo w
połowie lat „80” nie uznawała już tzw.
„maszyny do młocki” tylko wszystko
kosił u niej kombajn.

Jakie są plany spółki na przyszłość ?
Pytanie o plany na przyszłość jest dość
trudne. Dziś mamy do spłacenia raty
kredytu ale musimy zrobić dwie ważne
rzeczy/inwestycje. Modernizację starych
sieci wodociągowych wybudowanych
jeszcze ze stali, żeliwa i PCV. Awarie na
tych sieciach generują ogromne koszty
związane ze stratami wody. Poza tym
drugie zadanie to rozdzielenie systemu
kanalizacji ogólnospławnej na terenie
„starego miasta” w Tuchowie. Ścieki
deszczowe obciążają oczyszczalnię i
zwiększają koszty jej obsługi. Jest to
zadanie bardzo trudne, ale wydaje się,
że jako spółka jesteśmy w stanie je zre-
alizować bo przecież jesteśmy specjali-
stami w rzeczach prawie niemożliwych.
Przeżyliśmy kataklizm powodzi, zreali-
zowaliśmy ogromny projekt w który
wielu nie wierzyło. Teraz przyszedł czas
na kolejne wyzwanie. Dodatkowo na te-
renie gminy Rzepiennik Strzyżewski re-
alizujemy dwa zadania projektowania
wodociągu i kanalizacji w Olszynach
oraz Rzepienniku Biskupim i Rzepienni-
ku Suchym. Na miesiąc październik pla-
nujemy rozpoczęcie realizacji prac pro-
jektowych w miejscowości Turza.

Kiedy opłaty za wodę i ścieki będą niż-
sze ?

Odpowiedź na to pytanie jest złożona
dlatego, że na ceny wody i ścieków ma

zuje to audyt będziemy poszukiwali in-
nych źródeł zarobkowania. Już dzisiaj
realizujemy zadanie odbioru odpadów
z jednej z gmin będącej udziałowcem
spółki. Być może w kolejnych latach bę-
dziemy realizowali to zadanie również
w innych gminach.

Co spółka robi by zachęcić mieszkań-
ców by przyłączyli się do sieci wodo-
ciągowej?

Kwestia przyłączenia się do sieci wodo-
ciągowej w naszym przypadku jest do-
syć złożona.  Niestety obszar za którym
realizujemy sieć to głównie tereny wiej-
skie, gdzie każdy ma własną studnię.
Mieszkańcy wychodzą z założenia, że
woda ze studni „nic nie kosztuje” To
jest dosyć błędne myślenie bo poza
kosztami typu energia i wymiana urzą-
dzeń pozostaje zdrowie. Zdrowie jest
bezcenne a niestety woda ze studni w
znakomitej większości nie nadaje się do
spożycia. Mówię to dlatego , że sam
będąc dzieckiem piłem wodę ze studni
bo urodziłem się na wsi. Dzisiaj woda z
tej samej studni nie jest już taka jaka
była 40 lat temu. Nawozy, degradacja
gleby doprowadziły do tego, że w wo-
dzie oprócz zanieczyszczeń, które prze-
dostają się z tzw. „szamb” jest za dużo
żelaza i manganu. Pierwiastki te są bar-
dzo szkodliwe a przyjmowane regular-
nie wraz z wodą powodują choroby,
które przenoszone są na  następne po-
kolenia. Dlatego też próbujemy zachę-
cać mieszkańców, aby przyłączali się do
sieci którą rozprowadzamy wodę uzdat-
nioną do spożycia zgodnie z normami
ministra zdrowia. Rozpoczęliśmy od
zebrań, kolejno uruchomiliśmy program
budowy przyłączy a obecnie ogłosiliśmy
konkurs polegający na tym, że kto pod-
łączy się do wodociągu do 31 paździer-
nika b.r. otrzyma  10m3wody za 1 zło-

Panie Prezesie niedawno w spółce „Do-
rzecze Białej” odbył się audyt. Jaka jest
wasza kondycja jako spółki  komunal-
nej?

Tak, rzeczywiście w miesiącu sierpniu
zakończył się audyt spółki zlecony przez
organy nadzorcze czyli Radę Nadzorczą
i Zgromadzenie Wspólników tzn. bur-
mistrzów i wójta gminy. Firma audytu-
jąca została wybrana w postępowaniu
przetargowym. Wynik audytu wskazu-
je, że przedsiębiorstwo jest zarządzane
prawidłowo a zarząd bardzo często
zdaje relację z działania organom nad-
zorującym. Audyt był przeprowadzony
również w oparciu o porównanie z in-
nymi przedsiębiorstwami tego typu. W
związku z tym okazało się, że w sto-
sunku do innych mamy sporo awarii
głównie na starych sieciach. Generuje
to konieczność ich usuwania często w
czasie wolnym od pracy czy też godzi-
nach nocnych. Dlatego w tym przypad-
ku wskazano jako atut spółki partner-
skie relacje z pracownikami które po-
zwalają na szybkie interwencje. Pracow-
nicy wiedzą, że w zamian za pracę w
trudnych warunkach „po godzinach”
otrzymają czas wolny. Można powie-
dzieć, że „kondycja  spółki” jest dobra
zarówno w sensie finansowym jaki i
organizacyjnym. Oczywiście spółka ma
zaciągnięte zobowiązania kredytowe,
które musimy spłacić do 2026 r. Patrząc
jednak na to jak zwiększyły się przycho-
dy nie powinno to stanowić dla nas pro-
blemu tzn. że staniemy się niewypłacal-
ni. Niestety inwestycje kosztują i na
wkład własny musieliśmy zaciągnąć
wysokie zobowiązanie. Dziś widać w
wielu samorządach, że można by pozy-
skać środki zewnętrzne ale brak możli-
wości na wkład własny. Na koniec moż-
na powiedzieć, że tak jak również wska-

CZYSTA WODA TO RÓWNIEŻ
NASZE ZDROWIE …
Z prezesem spółki komunalnej „Dorzecze Białej” Sławomirem
Jędrusiakiem rozmawiał Tomasz Stelmach
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wpływ wiele czynników. W jednym m3
czyli w 1000 litrów wody znajdują się
koszty ujęcia z rzeki (opłata środowi-
skowa), koszty energii i środków do
uzdatniania oraz koszty pracy. Niestety
zasadniczym kosztem jest amortyzacja
czyli pieniądze na odtworzenie mająt-
ku w przyszłości Dzisiaj środki z amor-
tyzacji idą na spłatę zobowiązań kredy-
towych. Tak więc mniejsze opłaty będą
wtedy kiedy skończy się kredyt. Nie jest
to jednak jedyny czynnik dzięki które-
mu można obniżyć cenę. Amortyzacja/
kredyt to koszt stały, więc jeżeli pode-
pnie się więcej ludzi i będzie większe
zużycie to równocześnie rozłoży się to
na więcej m3 i będzie taniej. To tak jak
z samochodem, jeżeli wiezie 5 ludzi dla
każdego jest taniej, niż jakby każdy jeź-
dził swoim samochodem tylko jako kie-
rowca. Auto i tak na tej samej trasie
zużywa się „prawie” identycznie jak je-
dzie 1 osoba czy jest zapakowany do
pełna 5 osobami.

Jak wygląda struktura infrastruktury
spółki w poszczególnych miejscowo-
ściach naszej gminy ?

Obecnie na terenie gminy Rzepiennik
Strzyżewski w system wodociągów wy-
posażone są 3 miejscowości: Kołkówka
– część, Rzepiennik Strzyżewski – obszar
najbardziej zabudowany, Rzepiennik Bi-
skupi od urzędu gminy w stronę Rzepien-
nika Suchego . W ramach sytemu wo-
dociągowego funkcjonują 2 buforowe
zbiorniki wody na „Sołtysiej Górze” i 1
hydrofornia. System kanalizacyjny funk-
cjonuje w Rzepienniku Strzyżewski i Rze-
pienniku Biskupim w tym samym obsza-
rze gdzie zrealizowany jest system wo-
dociągowy. Ścieki poprzez system pom-
powni kierowane są do oczyszczalni ście-
ków w Tuchowie. W części  ścieki prze-
biegają system rurociągów tłocznych
przez obszar Rzepiennika Marciszewskie-
go aby mogły dotrzeć do rurociągu w
Siedliskach skąd dalej płyną do oczysz-
czalni. Poniżej przedstawiono zestawie-
nie ilości kilometrów wodociągu i kana-
lizacji w miejscowościach gminy Rzepien-
nik Strzyżewski.

W gminie Rzepiennik Strzyżewski
I – wodociąg : Magistrala   -  8217 m w
Rzepienniku Biskupim  4284m, w Rze-
pienniku Strzyżewskim  3933m. Sieć
rozdzielcza wodociągowa: Rzepiennik
Strzyżewski  - 11467 m, Rzepiennik Bi-
skupi  -  15588 m, Kołkówka  - 1490 m
II – sieć kanalizacyjna
Magistrala z Rzepiennika Strzyżewskie-
go do Siedlisk  - 4513 m + 4 pompow-
nie ścieków
Sieć kanalizacyjna w Rzepiennik Strzy-
żewski  -  18924 m  + 22 szt. pompow-
ni ścieków w tym 20 pompowni siecio-
wych i 2 pompownie przydomowe.
Rzepiennik Biskupi  - 21745 m  + 30
szt. pompowni  ścieków w tym 22 pom-
pownie sieciowe i  8 pompowni przy-
domowych.

Zakończono remont nawierzchni asfal-
towej na odcinkach dróg gminnych o któ-
rych pisaliśmy w poprzednim numerze
Informatora. Mowa tu odbudowę drogi
gminnej w Olszynach w kierunku p. Got-
fryda”, drodze gminnej  w Rzepienniku
Suchym w  kierunku p. S. Bajorka”oraz
odbudowę drogi gminnej w Olszynach w
kierunku p. Smalarza”.

Co już udało się zrobić…

Trwają intensywne prace przy budowę mostu na drodze powiatowej w kierunku
Turzy.

Zrealizowano również w przewidywanym terminie wyburzenie zniszczonego bu-
dynku starej szkoły w Rzepienniku Strzyżewskim, co uczyniło teren wokół szkoły Pod-
stawowej jak widać poniżej, bardziej estetycznym.
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Dożynki Gminne 2016

15 sierpnia to tradycyjnie od lat
dzień, gdy w naszej gminie odby-
wają się dożynki gminne. Również w
tym roku samorząd gminy na czele
z Wójtem, GOK, OSP (która zabezpie-
czała całą) przy wsparciu sponsorów,
zorganizował bardzo udane w oce-
nie uczestników i obserwatorów
święto plonów. Uroczystości w myśl
wielowiekowej polskiej tradycji, roz-
poczęła uroczysta Msza Św. w ko-
ściele parafialnym w Rzepienniku
Biskupim.

Następnie barwny korowód przedstawi-
cieli poszczególnych miejscowości, przeje-
chał na miejsce świętowania obok urzędu
gminy. Oficjalne otwarcie tego święta to
wystąpienie Wójta Marka Karasia i Prze-
wodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Ba-
jorka. Po nich głos zabrali przybyli goście,
a byli to w kolejności  wystąpień  : poseł
Józefa Szczurek -Żelazko, wicestarosta tar-
nowski Zbigniew Karciński, radny Sejmiku
Wojewódzkiego Wojciech Skruch . Po tym
oficjalnym wątku, celebrowano pod prze-
wodnictwem starostów dożynek tradycyj-
ny obrzęd dożynkowy. W tym roku staro-
stami dożynek byli : pani Maria i Andrzej
Smoszna małżeństwo z Turzy. Pani Maria
jest na co dzień nauczycielem w tej miej-
scowości, natomiast jej maż Andrzej pra-
cuje w Fabryce Maszyn Glinik w Gorlicach.
Oceniono również tegoroczne wieńce pre-
zentowane przez rozśpiewane i uśmiech-
nięte grupy młodzieży z każdej miejscowo-
ści. Komisja tym razem podzieliła nagrody
i wyróżnienia następująco : w kategorii
wieniec tradycyjny - 3 równorzędne miej-
sca zajęły Rzep. Suchy, Kołkówka i Olszy-
ny. W kategorii wieniec współczesny 3 rów-
norzędne miejsca zajęły reprezentacje
wieńcowe z Rzepiennika Strzyżewskiego,

Turzy i Rzepiennika Biskupiego. Grupy
wieńcowe z Kołkówki i Rzepiennika Bisku-
piego otrzymały dofinansowanie na wy-
jazd na niedawne ogólnopolskie dożynki
do Częstochowy. Natomiast dodatkowo
Rzepiennik Suchy otrzymał nominacje na
dożynki wojewódzkie w Miechowie a Ol-
szyny – na dożynki powiatowe w Szerzy-
nach. Na mieszkańców i gości czekał sze-
reg atrakcji, animacje dla dzieci, loteria fan-
towa, stoiska z rękodziełem i poczęstunek.
Na scenie wystąpili panowie z kapeli Rom-
pey i grający muzykę BONEY M zespół Ba-
bylon. Novum na naszym gminnym świę-
cie plonów to możliwość przelotu balo-
nem, który pozwalał na podziwianie z lotu
ptaka całej okolicy. Loteria fantowa, któ-
rej nie mogło zabraknąć, to po wymienio-
nym koncercie sympatyczny wstęp, przed
pokazem sztucznych ogni i udanej zaba-
wy tanecznej. W tle wydarzeń na scenie
odbywało się wiele atrakcji plenerowych
dla najmłodszych w tym pokazy woltyżer-
ki konnej i możliwość przejażdżki wierz-
chem. Całość  wypadła barwnie i ciekawie,
również w ocenie osób z innych części
powiatu i subregionów. W ich opinii, tra-
dycyjne i bogato odśpiewywane święto
plonów ma swój niepowtarzalny urok. Już
dziś czekamy na dożynki w 2017r.

Fot. Strona 6 i 7 GOK, Tomasz Stel-
mach, Tarnowskie info
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim informuje o reali-
zacji projektu pn: „Moim kierunkiem rozwoju – wiedza, umiejętności, rynek pracy” reali-
zowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt wdrażany jest w ramach  Osi
Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania
9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie  poziomu wiedzy i umiejętności  zawodowych oraz
intrapersonalnych i interpersonalnych przydatnych w życiu społecznym  i zawodowym
co najmniej  u 24 klientów GOPS Rzepiennik Strzyżewski, zagrożonych ubóstwem i wy-
kluczeniem  społecznym. Projekt  obejmuje 2 lata: 2016r VI-XII; 2017r I-XII. Grupę doce-
lową stanowią 24 os. z gminy Rzepiennik Strzyżewski,  klienci GOPS: (12os./r). Projekt
przewiduje realizację 5 zadań:1) Pracę socjalna skierowana na uczestników; 2) Wypłatę
zasiłków celowych (pomoc pieniężna) dla uczestników projektu, stanowiące środki na
pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem w projekcie  np. koszty przejazdu; 3)
Diagnoza  indywidualnych potrzeb uczestników mająca na celu rozpoznanie i zaprojek-
towanie Indywidualnej ścieżki reintegracyjnej 4) Realizacja zaplanowanej ścieżki wspar-
cia 5) Analizę skuteczności działań projektu, czyli ocena skuteczności udzielonego wspar-
cia.

Rozpoczęcie działań projektowych w tym rekrutacja oraz ustalenie indywidualnej ścieżki
wsparcia planowane są od miesiąca czerwca 2016, osoby zainteresowane udziałem w
projekcie zapraszamy do biura projektu znajdującego się w siedzibie GOPS Rzepiennik
Strzyżewski. Realizując projekt, realizatorzy zapewniają uczestnikom m.in.:

• szeroki dostęp do rozwoju społeczno-osobowego,
• możliwości wzmacniania kompetencji zawodowych,
• pomoc finansową w postaci zasiłków,
• wzmocnioną pracę socjalną,
• wyżywienie (catering),
• wysoką jakość prowadzonych zajęć,
• certyfikaty z ukończonych kursów (tym samym wzrost możliwości na zatrudnienie).
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

Aby człowiek mógł normalnie funkcjo-
nować musi mieć dostęp do wody. Dla-
tego w średniowieczu osady ludzkie
były zakładane blisko rzek albo w
pierwszej kolejności poszukiwano
źródeł lub kopano studnie, gdyż woda
jest konieczna do życia ludzi i zwierząt.

Przez stulecia ludzie zasiedlali coraz to
nowe tereny i kopali studnie w poszukiwa-
niu wody. W ostatnich dziesięcioleciach mamy
odwrotny trend. Ludzie zaczynają opuszczać
oddalone od centrów miejscowości siedliska,
a często ostatni przedstawiciele rodu umie-
rają pozostawiając po sobie cały dobytek, ale
również studnie. Wiele studni przestaje być
również użytkowana przez to, że mieszkańcy
podłączają się sieci wodociągowej.

Przemierzając lasy czasami można natknąć
się na dziurę w ziemi otoczoną stertą kamie-
ni. Takie znalezisko jednoznacznie nam mówi,
że tutaj mieszkali ludzie. Jednak stare stud-
nie nie tylko z tego powodu są ważne. Każda
studnia jest pewnego rodzaju „oknem hydro-
logicznym”, przez które można zajrzeć do po-
ziomu wodonośnego, sprawdzić jego wydaj-
ność i jakość wody. Większość kopanych stud-
ni ma do 10 m głębokości. Ze względu na
płytkie umiejscowienie do takiej wody mogą
przenikać różne zanieczyszczenia chemiczne
z powierzchni gleby, np.: azotany - ze stoso-
wanych w rolnictwie nawozów, lub bakterio-

logiczne pochodzące z odchodów ludzkich i
zwierzęcych. Zanieczyszczenia mogą dostać
się do wody w studni, ale zdarza się, że nie-
użytkowaną studnie ludzie przerabiają na
szambo, zbiornik na gnojowice lub składo-
wisko odpadów. Zanieczyszczając studnie
zanieczyszczamy nie tylko wodę w tym kon-
kretnym miejscu ale również cały poziom
wodonośny. Z biegiem lat może okazać się,
że zanieczyszczenia rozprzestrzeniły się dale-
ko od zanieczyszczonej studni i sąsiedzi od-
daleni o kilkaset metrów korzystający z tego
samego poziomu wodonośnego mają ska-
żoną wodę w swojej studni. Pamiętajmy, że
wodę jest łatwo zanieczyścić, ale jej oczysz-
czenie jest trudne i kosztowne, a skażenie
poziomu wodonośnego czasami niemożliwe
do odwrócenia.
Przepisy prawne:

Zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 20 maja
1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2015.0.
1094 t.j.):

§ 1. Kto:
1) zanieczyszcza wodę przeznaczoną do

spożycia przez ludzi podlega karze grzywny
albo karze nagany.

§ 2. Kto zanieczyszcza wodę służącą do
pojenia zwierząt, znajdującą się poza urzą-
dzeniami przeznaczonymi do zaopatrywania
ludności w wodę, podlega karze grzywny do
1.500 złotych albo karze nagany.

Krzysztof Banaś

Stare studnie
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nad osobą niepełnosprawną, przewlekle
chorą lub w podeszłym wieku, jeżeli ze
względu na charakter sprawowanej opie-
ki, usługi te są świadczone nieprzerwanie
przez okres dłuższy niż jedna doba.

Sankcją karną objęta jest sytuacja, w
której przedsiębiorca albo działająca w
imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki
organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu
zlecenie lub świadczącemu usługi wyna-
grodzenie za każdą godzinę wykonania
zlecenia lub świadczenia usług w wyso-
kości niższej niż obowiązująca wysokość
minimalnej stawki godzinowej. W konse-
kwencji osoba taka podlega karze grzyw-
ny od 1000 zł do 30 000 zł.

W przypadku zawarcia umowy zlecenia
lub świadczenia usług przed dniem 1
września 2016 r., każda ze stron takiej
umowy, w terminie nie dłuższym niż do
dnia 31 grudnia 2016 r., może zwrócić
się do drugiej strony z pisemnym wnio-
skiem o przeprowadzenie negocjacji do-
tyczących zawarcia porozumienia w spra-
wie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
Niezawarcie w terminie nie dłuższym niż
30 dni od dnia złożenia wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 1, porozumienia w spra-
wie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
uprawnia każdą ze stron do rozwiązania
umowy z zachowaniem okresu wypowie-
dzenia określonego w umowie lub z za-
chowaniem dwumiesięcznego okresu
wypowiedzenia.

Minimalna stawka godzinowa od umo-
wy zlecenia oraz umowy o świadczenie
usług zacznie obowiązywać od dnia 1
stycznia 2017 roku.

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmia-
nie ustawy o minimalnym wynagrodze-
niu za pracę oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2016 poz. 1265), wraz z uzasad-
nieniami i informacjami organów władzy
publicznej.

twierdzania liczby godzin wykonania zle-
cenia lub świadczenia usług. W przypad-
ku gdy strony w umowie nie określą spo-
sobu potwierdzania liczby godzin wyko-
nania zlecenia lub świadczenia usług,
przyjmujący zlecenie lub świadczący usłu-
gi przedkłada w formie pisemnej, elektro-
nicznej lub dokumentowej informację
o liczbie godzin wykonania zlecenia lub
świadczenia usług, w terminie poprzedza-
jącym termin wypłaty wynagrodzenia.
Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi
nie może zrzec się prawa do wynagrodze-
nia w wysokości wynikającej z wysokości
minimalnej stawki godzinowej albo prze-
nieść prawa do tego wynagrodzenia na
inną osobę, zaś wypłaty wynagrodzenia
w wysokości wynikającej z wysokości mi-
nimalnej stawki godzinowej dokonuje się
w formie pieniężnej. W przypadku zawar-
cia umowy zlecenia przez kilka osób lub
kilka osób zobowiązuje się świadczyć usłu-
gi wspólnie, gwarancją minimalnej staw-
ki godzinowej, objęta będzie każda z tych
osób.

Przyjęte przepisy nie znajdą zastosowa-
nie do umów zlecenia i umów o świad-
czenie usług, w których zleceniobiorca
samodzielnie decyduje o miejscu i czasie
wykonania zlecenia lub świadczenia usługi
i przysługuje mu z tego tytułu wyłącznie
wynagrodzenie prowizyjne. Ponadto,
przepisy ustawy nie będą miały zastoso-
wania do umów dotyczących usług opie-
kuńczych i bytowych, realizowanych po-
przez prowadzenie rodzinnego domu
pomocy, umów zawieranych w związku
z koniecznością zapewnienia opieki dziec-
ku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
wymienionych enumeratywnie w ustawie,
umów dotyczących usług polegających na
sprawowaniu opieki nad osobami podczas
wypoczynków lub wycieczek, a także
umów dotyczących usług opieki domowej

Prezydent Andrzej Duda podpisał
ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmia-
nie ustawy o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę oraz niektórych in-
nych ustaw. Zasadniczym celem
ustawy jest uzyskanie pozytywnej
zmiany na rynku pracy poprzez prze-
ciwdziałanie nadużywaniu umów cy-
wilnoprawnych oraz wprowadzenie
ochrony osób otrzymujących wyna-
grodzenie na najniższym poziomie.

Przyjęte przepisy wprowadzają mini-
malną wysokość wynagrodzenia, zwanej
dalej „minimalną stawką godzinową”,
przysługującą przyjmującemu zlecenie i
osobie świadczącej usługi, za każdą go-
dzinę wykonania umowy zlecenia lub
umowy świadczenie usług, do których sto-
suje się przepisy o zleceniu (art. 734 i 750
Kodeksu cywilnego). Przykładowo można
tu wymienić takie umowy jak o zarządze-
nia nieruchomościami, o świadczenie
usług ochrony lub magazynowych czy peł-
nienie nadzoru inwestorskiego.

Wysokość minimalnej stawki godzino-
wej w 2017 r. wyniesie ponad 12 złotych.
Kwota ta będzie waloryzowana o wskaź-
nik wynikający z podzielenia wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonej na rok 2017 przez wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującą w roku 2016 r., zaokrąglo-
nej do pełnych dziesiątek groszy.

Zgodnie z nowymi przepisami przyjmu-
jący zlecenie lub świadczącym usługi jest
osoba fizyczna wykonująca działalność
gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypo-
spolitej Polskiej albo w państwie niebę-
dącym państwem członkowskim Unii Eu-
ropejskiej lub państwem Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, niezatrudniają-
ca pracowników lub niezawierająca umów
ze zleceniobiorcami albo osoba fizyczna
niewykonująca działalności gospodarczej.

Wysokość wynagrodzenia powinna być
przez strony ustalona w umowie w taki
sposób, aby wysokość wynagrodzenia za
każdą godzinę wykonania zlecenia lub
świadczenia usług, nie była niższa niż wy-
sokość minimalnej stawki godzinowej.
Natomiast w przypadku, gdy wysokość
wynagrodzenia ustalonego w umowie nie
zapewnia przyjmującemu zlecenie lub
świadczącemu usługi otrzymania za każdą
godzinę wykonania zlecenia lub świadcze-
nia usług wynagrodzenia w wysokości co
najmniej minimalnej stawki godzinowej,
przyjmującemu zlecenie lub świadczące-
mu usługi przysługuje wynagrodzenie w
wysokości obliczonej z uwzględnieniem
minimalnej stawki godzinowej. W umo-
wie należy również określić sposób po-

Minimalna stawka godzinowa
od umowy zlecenia


