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NOWY MOST NA
DRODZE GMINNEJ
JUŻ CZYNNY
zapraszamy
na relację
str. 7

W czwartek 15 grudnia otwarto nową
przeprawę mostową na potoku Rzepianka w Rzepienniku Biskupim. W skromnej
ceremonii brał udział obok władz gminy
Rzepiennik Strzyżewski, przyjaciel naszej
gminy Wicewojewoda Małopolski Józef

www.rzepiennik.pl

Gawron. Okoliczni mieszkańcy mają teraz
porządny dojazd do domu, a gmina nową
alternatywę komunikacyjną w okolicy
Urzędu Gminy, z której mogą korzystać
wszyscy. Szczegóły na str. 4 zapraszamy
do lektury !

Mikołaj w
Olszynach
Jak co roku i tym razem Stowarzyszenie Wszystkie dzieci nasze są wraz
z młodzieżą i wychowawcami Zespołu Szkół Publicznych zorganizowali
„Noc wigilijna ze św. Mikołajem”. 5
grudnia w Olszynach zrobiło się
świątecznie i serdecznie … relacja
wewnątrz numeru
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Ostatnia szansa, na wymianę
pieca z dofinansowaniem
Komunikat
Komisariatu
Policji w
Ciężkowicach
Policjanci Komisariatu Policji w Ciężkowicach, realizując zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa w
ruchu drogowym w gminie Rzepiennik Strzyżewski, w szczególności na
głównych ciągach komunikacyjnych
biegnących przez miejscowości: Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Suchy, Olszyny,
Turza zwraca się z prośbą do mieszkańców o przestrzeganie przepisów
ruchu drogowego w szczególności
przez kierujących pojazdami jak również pieszych poruszających się tą
drogą.
Apelujemy do pieszych uczestników
ruchu o korzystanie z elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym,
jak również zalecamy korzystanie z elementów odblaskowych w terenie zabudowanym w miejscach nieoświetlonych,
poruszanie się prawidłową stroną drogi,
korzystanie z chodników jak również
przejść dla pieszych.
Zwracamy się również z prośbą o przekazywanie informacji dotyczących osób
naruszających przepisy ruchu drogowego.
Informacje proszę przekazywać pod numer telefonu Komisariatu Policji w Ciężkowicach 146510007, 146282360, nr.
kontaktowy dzielnicowego mł. asp. Waldemara Kopek 604891798, a przypadku
potrzeby podjęcia pilnej interwencji pod
numer alarmowy 977 lub 112.

Sejmik Województwa Małopolskiego
Uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30
września 2013 r. przyjął zaktualizowany Program ochrony powietrza
dla województwa małopolskiego.
Celem dokumentu jest osiągnięcie w
całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń
w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki. Program ochrony powietrza został zaktualizowany w bieżącym roku i zostanie uchwalony już
w styczniu.

wyjątkiem Gminy Miejskiej Kraków. To kolejny strategiczny dokument, który zobowiązuje mieszkańców małopolski do przejścia
na bardziej ekologiczne formy ogrzewania budynków.
Wniosek jest prosty: jeżeli nie wymienimy pieca teraz z dofinansowaniem, o które dla mieszkańców będzie wnioskować
Gmina Rzepiennik Strzyżewski, będziemy
musieli to zrobić na własny koszt. Ceny
kotłów kwalifikowanych jako niskoemisyjne, zaczynają się od 7 tysięcy złotych.
Szczegóły pod nr 14 65 35 532 w UG.

Co to oznacza dla mieszkańców naszej
Gminy? Do końca 2023 roku, wszystkie
kotły, inne niż te piątej generacji, będą
musiały zostać wymienione. To ostatnia
szansa na pozyskanie dofinansowania na
ten cel, później, mieszkaniec będzie zmuszony wymienić kocioł pokrywając z własnej kieszeni 100% jego kosztów. Dodatkowo zacznie nas obowiązywać dyrektywa Unii Europejskiej, regulująca kwestie
sprzedaży pieców na polskim rynku: innych niż te piątej generacji, nie kupimy.
Zarząd Województwa Małopolskiego
rozpoczął też konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw, mające obowiązywać na
obszarze województwa małopolskiego, za

warto wiedzieć...

Inwestycje komunalne
Realizacja inwestycji – stan na grudzień 2016 r.
NAZWA ZADANIA

ETAP

Odbudowa mostu na drodze powiatowej w kierunku Turzy
Wymiana dachu na remizie OSP w Kołkówce
Wymiana dachu na remizie w Olszynach
Budowa placu zabaw w Rzepienniku Biskupim
Budowa mostu na drodze gminnej w Rzepienniku Biskupim
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– etap projektowy
– etap udzielania zamówienia publicznego
– etap wykonawczy
– inwestycja zrealizowana

www.rzepiennik.pl
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Z PRACY RADY GMINY …
Rada w ostatnich dwóch miesiącach
obradowała raz. Dokładnie było to
25 listopada 2016 r na XXVI sesji Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Po
przyjęciu 27 punktowego porządku
obrad i protokołu z poprzedniej sesji, wysłuchano sprawozdania Wójta
Gminy Marka Karasia z jego działalności w tzw. okresie międzysesyjnym
Wójt zajmował się kolejno od października do listopada wieloma ważnymi sprawami : 14 października brał udział w uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim oraz w Zespole Szkół Publicznych w
Turzy, 16 października uczestniczył w uroczystościach patriotycznych w Dąbrach, 17
października brał udział w obchodach Dnia
Patrona Zespołu Szkół Publicznych w Olszynach, 18 października odbył spotkanie z
przedstawicielem Zakładu „Salubris” p. Lipenskim dotyczące opieki zdrowotnej na terenie naszej gminy, 19 października w Pleśnej brał udział w naradzie dotyczącej termomodernizacji trzech remiz OSP, 20 października brał udział w Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Komunalnej „Dorzecze
Białej” dotyczącym dalszych inwestycji spółki, 21 października wraz z panią Skarbnik
odbył spotkanie z Marszałkiem Województwa w celu podpisania umów dotyczących
dofinansowania budowy dróg (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich), 24
października odbył konsultacje z Ministrem
Andrzejem Adamczykiem dotyczące kodeksu urbanistyczno-budowlanego, 25 października odbył naradę z Komendantem
Miejskim Policji w Tarnowie Mirosławem
Morylem , dotyczącą kwestii bezpieczeństwa na terenie naszej gminy , 27 października uczestniczył w obchodach Jubileuszy
par małżeńskich odbywających się w naszej gminie a 2 listopada odbył naradę z
panią Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie dotyczącą bezpieczeństwa
na drodze nr 980 relacji Jurków-Biecz. 7 listopada brał udział w forum wójtów i burmistrzów. Spotkanie to organizowane było
przez marszałków województwa małopolskiego i dotyczyło dostępnych środków w
perspektywie programowania 2014-2020,
8 listopada odbył spotkanie z sołtysami naszej gminy, a 9 listopada uczestniczył w uroczystym przekazaniu przez Marszałka Województwa umów na budowę trzech dróg
w ramach konkursu, 10 listopada brał udział
w uroczystościach patriotycznych zorganizowanych przez Zespół Szkół Publicznych
w Olszynach, natomiast 16 listopada uczestniczył w naradzie wójtów i burmistrzów
zrzeszonych w Pogórzańskim Stowarzyszenia Rozwoju dotyczącej nowej perspektywy finansowej stowarzyszenia, Dnia 23 listopada wraz z Sekretarzem Gminy odbył
spotkanie z wicekurator oświaty dotyczące
zmian w systemie oświaty, a 24 listopada
wraz z inspektorem UG oraz przedstawicielem Zarządu Dróg Województwa Mało-
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polskiego odbył naradę terenową dotyczą
oznakowania i bezpieczeństwa na drodze
wojewódzkiej nr 980. Uczestniczył tez wtedy w Sesji Rady Powiatu.
Następnie zaczęto procedować dalsze
punkty porządku obrad pierwszym z nich
była informacja nt. gospodarki wodnościekowej i postępu prac związanych z projektowaniem sieci wodno-kanalizacyjnej na
terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
Powyższą informację przedstawił Prezes
Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sławomir Jędrusiak. Posiłkując się prezentacją
multimedialną poinformował o ilości pozostałych do zrealizowania przyłączeń kanalizacyjnych na terenie gminy Rzepiennik
Strzyżewski. Poinformował, że do dnia 24
października nie przyłączonych do sieci
było 72 szt. z czego 37 to budynki, gdzie
nie ma urządzeń sanitarnych, w budowie

żewski została położona nakładka na odcinku 160 metrów w Olszynach. Prowadzone były prace bieżące tj. koszenie, obcinanie gałęzi, ewentualne remonty cząstkowe. Wspólną inwestycją było wykonanie
chodników. Poinformował, że podczas
wczorajszej sesji Rady Powiatu przekazana została Wójtowi pozostała kwota na
remont chodnika w miejscowości Olszyny
- centrum. W odpowiedzi na wystąpienia
gości głos zabrali radni, którzy zadawali
pytania i zgłaszali następne sprawy do
wykonania na drogach powiatowych położonych na terenie naszej gminy. Dalej w
tym punkcie tytułem podsumowania głos
zabrał Wójt Gminy, który podziękował Staroście Tarnowskiemu oraz Dyrektorowi ZDP
w Tarnowie za inwestycje wykonywane na
terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski zwracając uwagę, że wydatki na inwestycje w

lub pustostany. Po zgromadzeniu wspólników, które odbyło się w Spółce Komunalnej przekazał informację na ten temat
wspólnikom i zostały podjęte przez gminy
działania. W dalszej kolejności Prezes poinformował na jakim etapie są prace bieżące w poszczególnych miejscowościach.
Drugim punktem obrad tej sesji było wystąpienie zaproszonych gości sesji czyli Wicestarosty Tarnowskiego Zbigniewa Karcińskiego i Dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg Leszka Łątki. Wicestarosta zabierając
głos poinformował, że w tym roku powiat
wykonał wiele inwestycji. Wyremontowano
ponad 26 km dróg powiatowych w tym
most na drodze powiatowej w kierunku
Turzy, który od 1 grudnia powinien zostać
otwarty. Nadmienił, że opóźnienie jest skutkiem złych warunków atmosferycznych nie
sprzyjających w wykonywaniu tego typu
prac. Następnie głos zabrał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Leszek Łątka. Poinformował, że w tym roku na terenie Gminy
Rzepiennik został przebudowany obiekt
mostowy za kwotę 670 tys. zł. W dniu dzisiejszym otrzymał zapewnienie, że zgodnie
z planem na dzień 1 grudnia przejazd przez
obiekt mostowy dla mieszkańców będzie
możliwy /faktycznie stało się to 5 grudnia/,
pomimo trwających robót dodatkowych
polegających na uporządkowaniu i zabezpieczeniu pod obiektem mostowym, które
mają trwać do 15 grudnia. W bieżącym
roku na terenie Gminy Rzepiennik Strzy-

naszej gminie w roku bieżącym wzrosły
przeszło dziesięciokrotnie, w porównaniu
z latami poprzednimi. Wyraził nadzieję, że
współpraca w kolejnych latach będzie
układać się równie dobrze. Kontynuując
wypowiedź poinformował, że zgodnie z
porozumieniami gminy ze starostwem w
przyszłym roku oprócz chodnika w Turzy
będą wykonywane dwie inwestycje. Następnie poprosił o weryfikację algorytmu
przyznawania środków na budowę chodników w gminach zaznaczając, że niektóre gminy mają ich już tak dużo, że nawet
nie radzą sobie z ich utrzymywaniem, a w
naszej gminie bardzo brakuje chodników.
Zwrócił też uwagę że na przejściu dla pieszych koło szkoły w Olszynach jest niebezpiecznie. W odpowiedzi Dyrektor PZD poinformował, że w ramach budowy chodników w roku następnym Starostwo może
przychylić się do wybudowania przejścia
wyniesionego w Olszynach, które będąc w
zasadzie dużym progiem zwalniającym
zmusi kierowców do ograniczenia prędkości, ponieważ w tym miejscy faktycznie nie
ma innego sposobu rozwiązania problemu. Na zakończenie tego wątku dyskusji
Wicestarosta omówił ograniczenia finansowe Powiatu Tarnowskiego w roku 2017,
spowodowane m.in. koniecznością wykupu nieruchomości w ramach reprywatyzacji co pochłonie ok. 9 mln. złotych w następnych dwóch latach.
ciąg dalszy na stronie 4
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Zakończone inwestycje
Kończymy, intensywny w rozbudowie gminnej infrastruktury rok budżetowy 2016. Również w ostatnim
kwartale tego roku zakończono kilka inwestycji i oddano je do użytku
mieszkańcom. Najważniejsze z nich
to nowa nawierzchnia na drodze
dojazdowej do gruntów rolnych w
Olszynach i most na Rzepiance w
Rzepienniku Biskupim.
Że były to potrzebne projekty, wystarczy spojrzeć na ich stan przed realizacją
by rozwiać wszelkie wątpliwości. Prezentujemy poniżej dla porównania zarówno
starą nawierzchnię na drodze z której korzystają miejscowi rolnicy w Olszynach,
jak i kilka płyt betonowych, które stanowiły dotychczas most na potoku Rzepianka. Niezbędna wymiana nawierzchni drogi kosztowała 60 tys. z czego 50 procent
to dofinansowanie zewnętrzne Województwa Małopolskiego. Nową nawierzchnię położono na ponad 650 metrach tej drogi. Natomiast nowy z prawdziwego zdarzenia most w Rzepienniku

dokończenie ze strony 3
Następnym punktem obrad była Informacja o stanie oświaty na terenie Gminy
Rzepiennik Strzyżewski. Informację przedstawił Sekretarz Gminy Grzegorz Burkot.
Później radni złożyli swoje interpelacje
m.in. dot. wycinki drzew i usytuowania
przystanku autobusowego. Po tym punkcie rada przyjęła na wniosek Skarbnik
Gminy Elżbiety Kamińskiej-Zając a dotyczący zmiany w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Gospodarka niskoemisyjna to kolejny
punkt obradowania radnych. Przyjęli oni
uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy. Dalej procedowano podjęcie uchwały w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2017 rok. Tutaj
Sekretarz Gminy Grzegorz Burkot poinfor-

4

Biskupim to wydatek rzędu 400 tys. przy
czym większość tych środków to dotacja
z budżetu państwa, przyznana przez
Wojewodę Małopolskiego w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym przypadku powodzi. Dzięki
decyzji Nowego Wojewody Małopolskiego wszystkie nienaprawione od 2010
roku szkody popowodziowe w subregionie tarnowskim, zostały w tym roku usunięte a zaległości nadrobione. To naprawdę dobra zmiana, którą odczują
mieszkańcy całego regionu.
Most o którym wspominamy wyżej
został oddany do użytku i otwarty w

czwartek 15 grudnia już w zimowej scenerii. Jest to niewątpliwie dobra informacja dla korzystających z niego mieszkańców Rzepiennika Biskupiego jak i
innych mieszkańców naszej gminy gdyż
będzie on stanowił nową alternatywę
komunikacyjną w czasie imprez masowych organizowanych w okolicy Urzędu Gminy. Otwarcia tego obiektu dokonali : Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Wójt Gminy Rzepiennik
Strzyżewski Marek Karaś, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Bajorek
oraz sołtys Rzepiennika Biskupiego, radna Grażyna Włodyka.

mował, że Wójt proponuje taką samą stawkę obniżenia jak w latach poprzednich czyli
do 40,00 zł. Jest to podstawa do obliczenia podatku rolnego. Po tym podatku przyszedł czas na uchwalenie innego tzn. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na
2017 rok. Stawki zostały utrzymane na
poziomie tegorocznym.
Skarbnik referowała następny punkt
obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie
wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Zadania te oficjalnie będzie wykonywać księgowość w UG. Konkretnie chodziło tutaj o
nasze jednostki oświatowe.
Sekretarz Gminy Grzegorz Burkot z kolei zapoznał zebranych z projektem nowej
uchwały a dokładnie z uchwałą w sprawie

wyrażenia woli powołania spółdzielni socjalnej. Wyjaśnił, że byt nazwany spółdzielnią socjalną opiera się na ustawie o spółdzielniach socjalnych i częściowo na Prawie Spółdzielczym. Jest powoływany przez
5 osób fizycznych, z których co najmniej 3
są wykluczone w rozumieniu ustawy, bądź
też przez 2 osoby prawne spośród katalogu 3 typów osób prawnych. Ideą spółdzielni socjalnych jest reintegracja zawodowa
oraz praca na rzecz członków spółdzielni
socjalnej. Ideą powołania spółdzielni socjalnej z naszego punku widzenia w partnerstwie między Stowarzyszeniem „My Kobiety” i Gminą Rzepiennik Strzyżewski jest
pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Widzimy wyraźną
potrzebę, Monity z GOPS pokazują, że jest
dużo osób uprawnionych do dożywiania
ciąg dalszy na stronie 6
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Harmonogram wywozu odpadów 2017r.
Obwód 1 - Olszyny

Obwód 2 - Kołkówka

Obwód 2 - Rzepiennik Suchy

Obwód 3 - Turza

Obwód 4 - Rzepiennik Strzyżewski

Obwód 5 - Rzepiennik Biskupi

Przypominamy, że odpady zarówno te posegregowane jak i zmieszane powinny być wystawione w wyznaczonym miejscu do godz. 7.00. Worki segregowane powinny byś wypełnione co
najmniej w 50 %. Na obwód nr 1 i 2 składają się następujące przysiółki i miejscowości: Obwód nr
1: OLSZYNY bez przysiółków z obwodu nr 2. Obwód nr 2 obejmuje Olszyny i tamtejsze przysiółki:
SERWONIEC,PRZYLASKI,TABORKA ,POTOKI oraz miejscowość Kołkówka.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2017
ROKU PRZEZ MOBILNY PUNKT ODBIORU - RZEPIENNIK
BISKUPI W GMINIE RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
W Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą
zbierane następujące odpady:
• zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3,
• zużyte opony do 8 szt.
• odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• inne odpady niebezpieczne.

www.rzepiennik.pl

Mobilny PSZOK będzie stacjonował raz
w miesiącu w Rzepienniku Biskupim na
działce nr 381/6 koło Remizy OSP Rzepiennik Biskupi w godzinach od 10.00 do
18.00 w następujących dniach:

SIERPIEŃ -------------------------------- 23
WRZESIEŃ ------------------------------ 21
PAZDZIERNIK -------------------------- 23
LISTOPAD ------------------------------- 22
GRUDZIEŃ ------------------------------ 20

STYCZEŃ -------------------------------- 23
LUTY -------------------------------------- 20
MARZEC --------------------------------- 22
KWIECIEŃ ------------------------------- 21
MAJ -------------------------------------- 23
CZERWIEC ------------------------------ 22
LIPIEC ------------------------------------ 21

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie
Gminy Rzepiennik Strzyżewski prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane „KOMBUD” Sp. z o.o. w
Ciężkowicach, ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice, tel.: (14) 6510215.
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Kościół w Turzy ma 100 lat
27 listopada odbyły się uroczystości
jubileuszowe związane ze 100-leciem
kościoła parafialnego w Turzy. Uroczystej koncelebrowanej Mszy Św. przewodniczył JE biskup tarnowski Andrzej Jeż, Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, a jednym celebransów był wieloletni /od 1969 r./ proboszcz parafii
w Turzy Ks. kan. Tadeusz Michalik.
W tej ważnej dla Turzy uroczystości
uczestniczyli również przedstawiciele
gminnego samorządu w tym Wójt Marek Karaś i Sekretarz Gminy Grzegorz
Burkot. W organizację aktywnie włączy-

ła się Rada Parafialna, a okolicznościową
broszurę z rysem historycznym kościoła i
tamtejszej parafii, zredagował i przygotował Mieczysław Wszołek. W imieniu
parafian biskupa ordynariusza przywitali państwo Ewa i Maciej Gawlik a dary

wręczyli sołtys Turzy Danuta Martyka
oraz Wiesław Zawisza. Nie zabrakło też
stosownej oprawy muzycznej autorstwa
orkiestry strażackiej z Rzepiennika Strzyżewskiego. Na pamiątkę tej rocznicy, odsłonięto również tablicę upamiętniająca

ks. Adolfa Majewicza proboszcza tej parafii i budowniczego tego kościoła w latach 1912-1916. Odsłonięcia tablicy dokonał ksiądz biskup Andrzej Jeż wraz
księdzem proboszczem parafii Turza z ks.
Zenonem Macko.

dokończenie ze strony 4
ale posiłki są o takim standardzie, że nawet osoby uprawnione nie chcą z nich korzystać. Chodzi o posiłki dofinansowane
przez Wojewodę. Uchwała została przyjęta o dalszych losach spółdzielni będziemy
informować w przyszłym roku.
Następną przyjętą uchwałą była uchwała
w sprawie określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Wyjaśniono że inicjatywa lokalna to taka
inicjatywa, która ma za zadanie realizację
zadań na rzecz mieszkańców gminy ale z
partycypacją wkładów osobowych, rzeczowych bądź finansowych zainteresowanych,
czyli taka forma współpracy między gminą,
a grupą mieszkańców, lub stowarzyszeniem,

gdzie każdy coś dokłada i wspólnie robimy
coś dla dobra wspólnego. Szczególnie punktowany jest wkład pracy fizycznej ze względu na to, żeby aktywizować mieszkańców
do wspólnego działania.
Dalej przyjęto roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2017. A następnie uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat i trybu ich pobierania.

Podjęto też podjęto 2 uchwały w sprawie
ustanowienia służebności gruntowych oraz
uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości. Później sformalizowano stan kilku dróg
gminnych m.in. zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
Na zakończenie rozpatrzono wolne
wnioski. Jeden z nich dotyczył propozycji
OSP by mieli możliwości pozyskania sali,
w której obecnie funkcjonuje Biblioteka
Publiczna w Rzepienniku Strzyżewskim na
potrzeby funkcjonowania jednostki. Ciąg
dalszy w tej sprawie zapewne nastąpi.
Na koniec Przewodniczący Rady Gminy
poinformował, że następną sesję Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski planuje na
dzień 29 grudnia. Planowane jest wówczas
przyjęcie budżetu na nowy 2017 r.
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Noc wigilijna ze św. Mikołajem
-Światowy Dzień Wolontariusza
„Jest taki dzień, bardzo ciepły,
choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym
gasną wszelkie spory…”
Takim właśnie dniem jest „Noc wigilijna ze
św. Mikołajem”, która stała się już tradycją
zapisaną w historii ZSP w Olszynach. Wolontariusze oraz nauczyciele z p. Barbarą Duran
na czele po raz kolejny zorganizowali takie
spotkanie, które stało się uwieńczeniem tegorocznego „Festiwalu Serca”. Festiwal do-

finansowany był ze środków PEFRON z Tarnowa oraz ze współpracą LKS Olszynka z
Ołpin, Związkiem Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej O/ Rzeszów- panią Ingą
Marczyńską. Na spotkaniu był też obecny
Wójt Marek Karaś.
W dniu 5 grudnia 2016r. o godzinie 17:00
odbyło się uroczyste spotkanie, które rozpoczęliśmy Mszą Świętą pod przewodnictwem
ks. Marcina Kiliana. Wysłuchaliśmy również
homilii, w której ksiądz katecheta przybliżył
nam postać św. Mikołaja. Następnie przyzna-

no podziękowania wszystkim, którzy wspierali akcje zorganizowane w ramach „Festiwalu serca”. Mogliśmy również cieszyć się
obecnością kleryków z Lubaszowej, którzy jak
aniołowie czuwali i prowadzili z wolontariuszami zabawy animacyjne. Kolejno przyszedł
czas na spotkanie z aniołami i św. Mikołajem, którzy przedstawili opowieść o spełnianiu próśb za wstawiennictwem tego świętego. Po skończonej inscenizacji dzieci spotkały się z długo wyczekiwanym gościem i otrzymały wspaniałe prezenty. Wystąpili także:
szkolny chór, Sylwia, Maja i Asia. Po wszystkim nadszedł czas na wspólne zabawy, śpiewy i poczęstunek. Na twarzach dzieci widniały ogromne uśmiechy, które zarażały
wszystkich dookoła.
„Noc wigilijna ze św. Mikołajem” to niezwykły dzień dla każdego, kto jest obecny
na tym spotkaniu. Sprawia niemałą radość
dzieciom, dorosłym i wolontariuszom.

Powiat tarnowski kładzie nacisk na
szkolenie zawodowe
Polecamy młodym ludziom z terenu
naszej gminy ofertę edukacyjną połączoną z nabyciem umiejętności zawodowych z Tuchowskiego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod
Łowczówkiem.
Mieści się ono na ulicy ul. Reymonta
19 w Tuchowie powstało 1 września 2016
r. i jest kontynuatorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Bitwy
pod Łowczówkiem w Tuchowie. Organem
prowadzącym dla CKZiU w Tuchowie jest
Powiat Tarnowski. Dyrektorem jest Pan
mgr inż. Bogusław Harańczyk. Szczegóły
oferty znajdziecie droga młodzieży pod nr
tel. : (14) 652-58-19 lub elektronicznie
email : zsptuchow@gmail.com
W skład CKZiU w Tuchowie wchodzą:
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tuchowie,
• Technikum w Tuchowie,
• Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie,
• Szkoła Policealna w Tuchowie,
• Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Tuchowie,
• Centrum Kształcenia i Doskonalenia w
Tuchowie.
CKZiU w Tuchowie prowadzi kształcenie w następujących zawodach:
Technikum:

www.rzepiennik.pl

• Technik Pojazdów Samochodowych,
• Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych,
• Technik Hotelarstwa,
• Technik Informatyk,
• Technik Ekonomista.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
• Mechanik Pojazdów Samochodowych,
• Kucharz,
• Ślusarz,
• Monter Sieci, Instalacji i Urządzeń Sanitarnych.
Celami CKZiU w Tuchowie jest realizowanie zadań z zakresu kształcenia ogólnego, zawodowego i prozawodowego
oraz wychowanie młodzieży, kształcenie
dorosłych w zależności od zapotrzebowania społecznego i lokalnego rynku pracy
a także doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych umożliwiające uzyskanie
tytułów kwalifikacji zawodowych oraz
doskonalenie kwalifikacji zawodowych
nauczycieli w zakresie umiejętności pedagogicznych, nowoczesnych form i metod
pracy z uczniami i słuchaczami.
Do ważniejszych zadań CKZiU w Tuchowie należy:
• organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym kształcenia zawodowego i orientacji zawodowej dla
uczniów szkół i jednostek działających w
ramach Centrum,

• organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów innych szkół,
• prowadzenie praktycznej nauki zawodu,
• organizowanie kształcenie, dokształcania i doskonalenia dorosłych w formach
pozaszkolnych,
• przeprowadzanie zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w porozumieniu z Okręgową
Komisją egzaminacyjną,
• prowadzenie zajęć uzupełniających w
zakresie nauki zawodu dla młodocianych,
• organizowanie i prowadzenie kursów
umożliwiających uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych a także przekwalifikowanie na zasadach określonych
w odrębnych przepisach,
• prowadzenie kursów przygotowujących
do egzaminów eksternistycznych w zakresie przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych,
• organizowanie w porozumieniu z pracodawcami szkoleń specjalistycznych i
zajęć specjalizujących dla uczniów i słuchaczy, zgodnie z potrzebami lokalnego
rynku pracy.
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Najwyższa od wielu
lat podwyżka dla
emerytów i rencistów
Rząd Premier Beaty Szydło przyjął
projekt ustawy o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony
przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. W ocenie ministra
w warunkach kryzysu gospodarczego koniecznym stało się wsparcie
najuboższych grup emerytów i rencistów. Stąd też wprowadza się modyfikacje mechanizmu waloryzacji
w ostatnich latach w kierunku
ochrony budżetów gospodarstw
domowych emerytów i rencistów z
niższymi świadczeniami.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 887), coroczna waloryzacja emerytur i rent jest przeprowadzana od dnia 1 marca przy zastosowaniu procentowego wskaźnika waloryzacji, którego główną podstawą obliczenia
jest średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych w poprzednim
roku kalendarzowym. W marcu 2017 r.
waloryzacja prognozowanym wskaźnikiem, z gwarancją minimalnej kwoty podwyżki na poziomie 10 zł oraz podwyższenie świadczeń najniższych do 1000 zł,
stanowić będzie wsparcie dla najuboższych grup emerytów i rencistów, z zachowaniem wartości realnej wszystkich
emerytur i rent.
Podniesienie kwoty najniższej emerytury z art. 85 ustawy o emeryturach i
rentach z FUS rzutuje na wzrost wszystkich powiązanych z tą wysokością
świadczeń. Stad w związku
z podwyższeniem do 1000 zł najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, świadczenia te wzrosną z obecnej
kwoty z 882,56 zł do 1000 zł, tj. o
117,44 zł - art. 1 pkt 1 projektu ustawy; w wyniku samej waloryzacji prognozowanym wskaźnikiem waloryzacji
wzrosłyby do 889,00 zł, tj. o 6,44 zł.
Najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 676,75
zł do 750 zł, tj. o 73,25 zł; w wyniku
samej waloryzacji prognozowanym
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wskaźnikiem waloryzacji wzrosłyby do
681,69 zł, tj. o 4,94 zł. Renty socjalne
zostaną podniesione z kwoty 741,35 zł
do 840 zł, tj. o 98,65 zł.
W ubezpieczeniu społecznym rolników zostanie wprowadzony mechanizm
waloryzacji. Jednocześnie świadczenia
emerytalne i rentowe zostaną podniesione analogicznie jak w systemie pracowniczym nie mniej niż o kwotę 10 zł.
Zachowana zostanie również zasada, że
emerytury i renty nie będą niższe niż
1000 zł – art. 3 pkt 2 lit. a projektu ustawy. Zasada ta nie będzie stosowana
przy emeryturze częściowej oraz przy
świadczeniach wypłacanych w zbiegu
– art. 3 pkt 2 lit. a projektu ustawy.
Przyjęcie w 2017 r. zasady waloryzacji
procentowej z gwarantowaną minimalną
podwyżką na poziomie 10 zł powoduje,
że świadczenia wypłacane w kwocie poniżej 1369,86 zł miesięcznie będą podwyższone w stopniu większym, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według
obecnie funkcjonujących zasad. W konsekwencji podwyższą zostaną objęci
wszyscy emeryci i renciści, których świadczenia nie przewyższają kwoty 1.369,86
zł. Według komunikatu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podwyżkę można wyliczyć, mnożąc dotychcza-

sową wysokość emerytury przez 1,0073.
Powyższa zasada dotyczy również dodatków, o których mowa w art. 6 ust. 2 projektu ustawy. W analogiczny sposób zostaną podniesione wszystkie emerytury i
renty służb mundurowych oraz świadczeń pozaubezpieczeniowych: emerytur
pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych – art. 6 projektu ustawy.
Proponowane zmiany są częścią reformy systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, w tym podpisanej przez
Prezydenta Andrzeja Dudę ustawy z
dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz
niektórych innych ustaw, dotyczącej
przywrócenie wieku emerytalnego,
obowiązującego przed dniem 1 stycznia 2013 r., wynoszącego co najmniej
60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat
dla mężczyzn.
Projekt ustawy z dnia 24 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniami i
komunikatami organów władzy publicznej.
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