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Prorozwojowy
Budżet na rok
2017, uchwalony!

Nowy samochód dla
OSP już w czerwcu!
Dzięki staraniom Wójta gminy Marka Karasia oraz radnych Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski, jednostka OSP z Rzepiennika Strzyżewskiego otrzyma w czerwcu
tego roku nowy samochód pożarniczy. Nasza gmina dostała wraz z
33 innymi samorządami gminnymi
dofinansowanie od samorządu
Województwa Małopolskiego.
Każdy z tych pojazdów jest przystosowany do akcji ratowniczych – mogą jednorazowo przewieźć ok. 3 ton wody lub
300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów, są również wyposażone
w najpotrzebniejszy sprzęt, czyli m.in. au-

topompy, ledowe maszty oświetleniowe,
wyciągarki o sile 8 ton, a także zestaw do
łączności radiowej. Dzięki napędowi 4x4
strażacy będą też mogli nieść pomoc w
trudniejszym terenie. Warto podkreślić, że
samochody są też przyjazne dla środowiska – wszystkie wyposażono bowiem w silniki spełniające wyśrubowane normy czystości spalin EURO VI. W kabinie osobowej
zmieści się 6 strażaków.
Projekt „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego kwotą ponad 11 mln zł.
Resztę kosztów gminy pokryją z własnego budżetu.
/inf. i foto UMWM/

Znikają opłaty w przedszkolach
Od 1 stycznia 2017 r., w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego całkowicie zniesiona została opłata za korzystanie przez
dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin w placówce publicznej. Rodzice dzieci 6-letnich (oraz
starszych) realizujących obowiązek rocz-
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nego przygotowania przedszkolnego w
przedszkolach ponoszą jedynie opłaty za
korzystanie przez dziecko z wyżywienia.
Na wniosek Wójta Gminy Marka Karasia
Rada Gminy przyjęła również uchwałę
zwalniającą z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego młodsze dzieci (3-5 lat) będące mieszkańcami gminy.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na 2017 rok
27.433.718,47 mln zł,
Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na 2017 rok
29.652.832,73 mln zł,
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt
budżetu w kwocie 2.219.114,26 zł,
który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciąganych kredytów.
Rezerwa ogólna budżetu 190.000,00
tys. zł. Rezerwy celowe budżetu w
wysokości 301.000,00 zł,
z czego: a) na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w
kwocie: 81.000,00 zł,
b) na realizacje zadań z zakresu
oświaty w kwocie: 150.000,00 zł, c)
na realizację inicjatyw społecznych
w łącznej kwocie: 70.000,00 zł, w tym
dla miejscowości:
- Kołkówka, kwota 2 tys. zł, - Olszyny, kwota 22 tys. zł, - Rzepiennik Biskupi, kwota 13 tys. zł,- Rzepiennik
Strzyżewski, kwota 13 tys. zł, - Rzepiennik Suchy, kwota 7.tys zł, - Turza, kwota 13. tys zł.
Wydatki majątkowe budżetu Gminy
na 2017 rok 3.498.000,00 mln zł;
Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują
wydatki jednostek pomocniczych (sołectw), obliczone według zasad określonych w ustawie z dnia 21.02.2014 roku o
funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku,
poz. 301 ze zmianami) W 2017 fundusz
sołecki na wszystkie miejscowości to kwota 159.476,33 tys. zł. Poszczególne miejscowości uzyskał od Rady Gminy wsparcie w następującej wysokości : Kołkówka
- 11 797,30 tys. , Olszyny - 30 405,40 tys.,
Rzepiennik Biskupi- 30 405,40 tys., Rzepiennik Strzyżewski - 30 405,40,tys., Rzepiennik Suchy - 26 057,43 tys., Turza 30 405,40 tys.
Szczegóły na str. 3

1

INFORMATOR SAMORZĄDOWY Gminy Rzepiennik Strzyżewski, styczeń - luty 2017r.

Najniższe podatki w Gminie
Rzepiennik Strzyżewski
Początek roku to dobry okres do porównań. Postanowiliśmy więc porównać obciążenia podatkowe z tytułu
podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości w naszej Gminie oraz w gminach ościennych. Wykresy mówią
same za siebie.
Porównanie podatków lokalnych w regionie, stawia nas
bezsprzecznie w czołówce samorządów najbardziej przyjaznych mieszkańcom.

Nowa sieć szkół w Gminie
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W styczniu br. zostały podpisane przez Prezydenta RP dwie ustawy regulujące system
oświaty w Polsce: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe na mocy których 6-letnie szkoły podstawowe staną się szkołami 8-letnimi. Zespoły
szkół w skład których wchodziły szkoły podstawowe i gimnazja staną się również 8 –letnimi szkołami podstawowymi w których istnieć będą oddziały gimnazjalne do 2019r., czyli
do momentu kiedy ostatni uczniowie gimnazjów opuszczą mury szkoły.
W wyniku reformy powstanie na terenie Gminy pięć ośmioletnich szkół podstawowych:
- SP w Turzy
- SP w Olszynach

- SP w Rzepienniku Biskupim
- SP w Rzepienniku Strzyżewskim
- SP w Rzepienniku Suchym
Natomiast samodzielne Gimnazjum w
Rzepienniku Biskupim zostanie włączone
do Szkoły Podstawowej w Rzepienniku
Biskupim.
Na sesji w dniu 17.02.2017r. Rada Gminy
podjęła uchwałę o projekcie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego, która następnie
podlega opiniowaniu przez Małopolskiego
Kuratora Oświaty oraz Związki Zawodowe.
Na tej podstawie Rada Gminy podejmie
do końca marca br., uchwałę o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
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Z PRACY RADY GMINY …

Budżet na 2017 przyjęty!
Sesja budżetowa odbyła się 29
grudnia 2016 r. Była to XXVII sesja
Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
licząc od początku tej kadencji.
Zanim przyjęto budżet na rok 2017,
procedowano inne ciekawe punkty porządku obrad. Na początku sesji zwyczajowo miejscowy organ władzy wykonawczej czyli Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy
sesjami. Następnie procedowano interpelacje i zapytania radnych. Po nich
podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2017. Szczegóły tej palącej społecznie
tematyki rozwinął Przewodniczący GKRPA, który zwrócił uwagę, iż ogólna
kwota wydana na zakup napojów alkoholowych w roku 2015 w naszej gminie
wzrosła w stosunku do roku 2014. Poinformował, że w roku 2016 na terenie
Gminy Rzepiennik Strzyżewski Policja
przeprowadziła 40 interwencji wobec
osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, w tym: 24 interwencje domowe, 3 interwencje w miejscach publicznych, 9 osób doprowadzono w celu wytrzeźwienia do PDOZ KMP Tarnów, 3
osoby doprowadzono w celu wytrzeźwienia do miejsca zamieszkania. Zatrzymano 4 sprawców stosowania przemocy nad rodziną, sporządzono 5 „Niebieskich Kart”, zatrzymano 13 kierujących
znajdujących się pod wpływem alkoholu. Nie ujawniono nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz
pod wpływem środków odurzających.
Nie odnotowano również nielegalnego
handlu oraz posiadania i produkcji alkoholu. Analizując dane Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim, na terenie Gminy
Rzepiennik Strzyżewski w okresie od
01.01.2016r. do 24.11.2016r. prowadzona była procedura „Niebieskiej Karty” wobec 5 rodzin. Wszystkim przypadkom towarzyszył alkohol. Jak wynika z
informacji GOPS to właśnie alkohol jest
jedną z głównych przyczyn zakładania
„Niebieskiej Karty”. W dalszej kolejności przedstawił zadania własne gminy
zawarte w programie. Następnie procedowano dwie uchwały porządkujące
budżet i WPF na 2016 r. Następnie przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia czasu
bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski,
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do
lat 5 powyżej ustalonego czasu bezpłat-
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nego nauczania, wychowania i opieki
oraz warunków zwolnień od tych opłat.
Następnym tematem obrad była lokalizacja przystanku autobusowego w Rzepienniku Biskupim. Efektem dyskusji w
tym punkcie było podjęcie uchwały w
sprawie wstępnej lokalizacji przystanku
komunikacyjnego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców. Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy Marek Karaś, który poinformował, że projekt uchwały był
omawiany na komisjach. Przypomniał, że
dotyczy on lokalizacji przystanku komunikacyjnego w pobliżu Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim. Brak przystanku autobusowego w kierunku Biecza skutkuje tym, iż niektórzy przewoźnicy nie chcą się zatrzymywać w tym
miejscu. Podjęcie niniejszej uchwały jest
niezbędne, aby następnie przekazać ją
do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, aby ostatecznie wypowiedział się
na temat lokalizacji przystanku.
Następnym punktem była sprawa
uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie
z użytkowania jako drogi publicznej.
Chodziło o okolice Domu Ludowego w
Turzy.
Ważnym akordem obrad tej grudniowej sesji była sprawa ustalenia ostatecznego stawek podatkowych na rok 2017.
Podjęcie uchwały w tej sprawie było inicjatywą Wójta Gminy Marka Karasia a
było uzasadnione dwoma powodami.
Pierwszy dotyczy przeszacowania stawki
podatku od gruntów pod wodami powierzchniowymi. Podatek ten nie jest
pobierany w naszej gminie, ale zgodnie
z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych mamy obowiązek taką stawkę
uchwalić. Stawka ta była o 0,04 zł wyższa od górnej stawki ogłoszonej przez
Ministra Finansów. Druga przyczyna dotyczy stawki podatku od gruntów objętych obszarem rewitalizacji. Jest to „martwa” stawka ponieważ nie ma ona możliwości zaistnienia do roku 2020. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji zmieniającą

ustawę o podatkach i opłatach lokalnych
podatek ten można pobierać dopiero po
4 latach od zaistnienia dwóch zdarzeń
tzn. że na danym terenie jest uchwalony
plan zagospodarowania przestrzennego
i jest określony obszar rewitalizacji. Ponieważ obszary rewitalizacji w naszej
gminie określone zostały we wrześniu
2016 roku więc to jest moment od którego liczy się 4 lata, czyli najwcześniejszy
termin poboru niniejszego podatku to
wrzesień 2020 r. Ponieważ podatek ten
budził kontrowersje i zaniepokojenie
mieszkańców, stąd propozycja Wójta aby
obniżyć go do 0,02 zł/m2.
W końcu nadszedł kulminacyjny moment tej sesji i przyjęto uchwałę budżetową na ten rok. Głos zabrała Skarbnik
Gminy Elżbieta Kamińska-Zając i poinformowała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest co do pierwotnego projektu budżetu jest pozytywna. W zarysie
ogólnym Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na 2017 rok wynosi
27.433.718,47 zł, natomiast łączna kwota planowanych wydatków budżetu na
2017 rok wynosi 29.652.832,73 zł, Różnica między dochodami, a wydatkami,
która stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.219.114,26 zł zostanie on
pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w tej samej wysokości. Łączna kwota rezerwy celowej budżetu wynosi 301.000,00 zł. Ustalono też
wydatki majątkowe budżetu gminy na
2017 rok w wysokości 3.498.000,00 zł.
Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują
wydatki jednostek pomocniczych (sołectw), obliczone według zasad określonych w ustawie z dnia 21.02.2014 roku
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku,
poz. 301 ze zmianami) na kwotę
159.476,33 zł; na poszczególne miejscowości rada podzieliła środki następująco
: Kołkówka - 11 797,30 tys., Olszyny - 30
405,40 tys., Rzep. Biskupi- 30 405,40 tys.,
Rzep. Strzyżewski - 30 405,40 tys., Rzep.
Suchy - 26 057,43tys.,Turza - 30 405,40
ciąg dalszy na stronie 7
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Podsumowanie roku 2016
- INWESTYCJE
Zamiast publicystyki, proponujemy zapoznanie się z faktami i konkretami. W ubiegłym roku wykonaliśmy jako gmina 17 większych
zadań inwestycyjnych.
DROGI
1. Odbudowa drogi gminnej w Olszynach w kierunku P. Gotfryda 760 m. za
ponad 121 tysięcy złotych. /fot. 1/,
2. Odbudowa drogi gminnej w Rzepienniku Suchym w kierunku p. S. Bajorka 1,2 km. koszt to 169 tysięcy. /fot.
2/,
3. Przebudowa drogi gminnej w Rzepienniku Biskupim w kier. p. Karasia
koszt 18 tysięcy, /fot. 3/,
4. Odbudowa drogi gminnej w Olszynach w kierunku p. Smalarza, 600 m.
za 101 tysięcy złotych, /fot. 4/
5. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Turzy, 700 m. za 52 tysiące w ramach tzw. Rekultywacji /fot.
5/,
6. Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Rzepienniku Strzyżewskim, /droga Cisie/ za 52 tysiące złotych /fot 6/,
7. Nowa nakładka na drodze powiatowej w Olszynach, /fot 7/
8. Remonty i konserwacje nawierzchni bitumicznych innych fragmentów
dróg gminnych /uzupełniania braku asfaltu/ za ponad 10 tysięcy złotych,

9. Naprawa nawierzchni dróg gminnych tłuczniowych, koszt realizacji razem to ponad 40 tysięcy złotych.
10. Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych nr dz. 2586/2 w miejscowości Olszyny - koszt 59 962,50 zł.
/fot 15/
Zadania 1,2,4 współfinansowanie ze
Skarbu Państwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego.
CHODNIKI
1. Budowa fragmentu chodnika przy
drodze wojewódzkiej nr 980 w Rzepienniku Biskupim za ponad 367 tysięcy złotych, współfinansowanie z samorządem
Województwa Małopolskiego, /fot. 8/
2. Budowa fragmentu chodnika przy
drodze powiatowej w Olszynach 178 m.
za 148 tysięcy, współfinansowanie z Powiatem Tarnowskim /fot. 9/
MOSTY
1. Odbudowa mostu na potoku Rzepianka w Rzepienniku Biskupim w ciągu drogi gminnej, finansowanie z Budżetu Państwa poprzez promesę Wojewody Małopolskiego /fot. 10 /, koszt
399 tys.
2. Odbudowa mostu na potoku Rzepianka w Rzepienniku Biskupim w kierunku na Turzę, droga powiatowa, finansowanie z budżetu Powiatu Tarnowskiego i budżetu państwa /fot. 11/.

REMIZY
1. Wymiana dachu w budynku remizy w Kołkówce, koszty zamknęły się
kwotą 49 tysięcy /fot. 12/,
2. Wymiana dachu w budynku remizy w Olszynach /fot. 13/, koszt to ponad 169 tysięcy złotych.
INNE REALIZACJE Z ZAKRESU
INFRASTRUKRYRY PLUS PROJEKY
NA PRZYSZŁOŚĆ
1. Rozbiórka budynku starej szkoły w
Rzepienniku Strzyżewskim za 89 tysięcy, /fot. 14/
2. Budowa placu zabaw przy szkole
w Rzepienniku Biskupim koszt to 10 tys.
złotych /fot 16/,
3. Prace nad projektami dokumentacji technicznej dalszych fragmentów
chodnika przy drodze wojewódzkiej nr.
980 w miejscowościach Rzepiennik
Strzyżewski koszt 20 tysięcy i Rzepiennik Suchy koszt to 15 tysięcy złotych.
Realizacja tych fragmentów chodnika
planowana w 2017 i 2018 roku.
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Inicjatywy lokalne
Inicjatywy lokalne - to zainicjowana
po raz pierwszy w 2017r. forma
współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski z jej mieszkańcami, w celu
wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej . Wniosek o realizacje inicjatywy
lokalnej mieszkańcy mogą złożyć
sami lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej.
Zakres realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej może obejmować
następujące obszary:
- budowa, rozbudowę lub remont dróg,
kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury
- edukacja, oświata i wychowanie;
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego;
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
- turystyka i krajoznawstwo;
- ekologia i ochrona przyrody;
- porządek i bezpieczeństwo publiczne.
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
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oraz rozwój - świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
oraz inne o których mowa w art. 19 Ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie.
Realizacja inicjatywy lokalnej zakłada
wkład własny zarówno gminy jak i wnioskodawcy. Wkład Wnioskodawcy może
polegać na:
- świadczeniu pracy społecznej (robocizna
świadczona przez Wnioskodawcę);
- świadczeniach pieniężnych (środki finansowe zgromadzone przez Wnioskodawcę);
- świadczeniach rzeczowych (dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie,
usługi transportowe, materiały niezbędne
do realizacji inicjatywy lokalnej, wyposażenie itp.).
Natomiast wsparcie Gminy Rzepiennik
Strzyżewski w ramach inicjatywy lokalnej
ma charakter:
- rzeczowy - poprzez użyczenie sprzętu i
narzędzi oraz dostarczenie materiałów i
zakup usług niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej;
- organizacyjny - poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz wsparcie informacyjne.

W roku 2017 na realizacje inicjatyw lokalnych w poszczególnych miejscowościach
gminy przeznaczone zostały poniższe (proporcjonalne do ilości mieszkańców danego sołectwa) kwoty:
- Kołkówka, kwota 2.000,00 zł,
- Olszyny, kwota 22.000,00 zł,
- Rzepiennik Biskupi, kwota 13.000,00 zł,
- Rzepiennik Strzyżewski, kwota 13.000,00 zł,
- Rzepiennik Suchy, kwota 7.000,00 zł,
- Turza, kwota 13.000,00 zł.
Szczegółowy tryb składania wniosku oraz
zasady jego oceny reguluje Uchwała Nr
XXVI/171/2016 Rady Gminy Rzepiennik
Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016 r. w
sprawie określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej, którą można odnaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Załącznikiem do powyższej uchwały jest wzór wniosku o realizację inicjatywy lokalnej, który należy złożyć
najpóźniej do 31.03.2017 w Urzędzie
Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
Szczegółowych informacji oraz pomoc przy
wypełnianiu wniosku zainteresowani mogą
otrzymać w Urzędzie Gminy pokój nr5, tel.
14 65 35 529 w godzinach pracy urzędu.
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Budżet województwa
został skrojony
Rozmowa z Wojciechem Skruchem,
radnym sejmiku województwa małopolskiego

- Pod koniec grudnia, na ostatniej sesji
Sejmiku Województwa Małopolskiego
w 2016 roku, radni uchwalili Budżet
Województwa na rok 2017. Jak zapowiada się plan przychodów i rozchodów samorządu wojewódzkiego?
Uwzględnia wszystkie potrzeby i oczekiwania.
- Na pewno nie. Bo potrzeb i zaniedbań
jest sporo. Nie da się ukryć, że pod wieloma względami będzie to rekordowy
budżet - planowane wydatki wyniosą
1 854 399 809 zł. Warto podkreślić, że
przyszłoroczny budżet zakłada rekordową sumę przeznaczoną na inwestycje – 989,6 miliona zł, co stanowi 53,4
procent struktury wszystkich wydatków.
Lwią część wydatków inwestycyjnych
pochłonie transport: aż 817 miliona złotych. Kolejne pozycje w wielkości środków inwestycyjnych zajmują obszary:
rolnictwa i łowiectwa, nauki, kultury
i ochrony dziedzictwa czy oświata. Budżet samorządu, jego wysokość, struktura dochodów, a szczególnie liczony rok
do roku przyrost jest pochodną wielu
czynników makroekonomicznych, polityki władz samorządowych, ale w głównej mierze wynikiem polityki państwa.
- Chce Pan powiedzieć, że za czasów
rządów Beaty Szydło samorządom poprawiło się, mają się finansowo lepiej?
- Budżet województwa jest tego najlepszym przykładem. To polityka rządu
prowadzona w sposób odpowiedzialny i konsekwentny z zachowaniem zasad prawa finansów publicznych oraz
prawa wspólnotowego jest podstawowym determinantem zasobności budżetów samorządów w tym samorządu
regionalnego. Wprowadzenie programów prospołecznych dało i dawać będzie pozytywny impuls gospodarce.
Zmiany w systemie podatkowym szczególnie w zakresie podatku od towarów
i usług zapewniające finansowanie programów rządowych stają się motorem
wzrostu gospodarczego opartego w
znacznym stopniu na popycie wewnętrznym.
- W subregionie tarnowskim zatwierdzono szereg inwestycji oczekiwanych
przez mieszkańców, mówię o budowie
obwodnicy Tuchowa czy Szczurowej,
ale pomysłow jest więcej…
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- W grę wchodzi także przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologii wraz z
salą OIOK w celu dostosowania do obowiązujących przepisów. Istniejący oddział nie od 1993 roku nie był remontowany, a wykorzystywany tam sprzęt
uległ znacznemu zużyciu, wymaga wymiany na sprzęt nowszej generacji celem nadążenia za postępem w dziedzinie kardiologii. Zabiegałem o te środki,
udało się pozyskać dwa miliony złotych.
Zaplanowana jest budowa chodników
przy drogach powiatowych w gminie
Zakliczyn i Gromnik, zabezpieczenie
potoków w Gminach powiatu Tarnowskiego w miejscowościach Szerzyny i
Zakliczyn,
Na wsparcie liczyć mogą członkowie
OSP z powiatu tarnowskiego spoza
KRSR w tym grupy ratownicze zajmujące się ratownictwem z wykorzystaniem
psów tropiących (950).
Kontynuowany będzie program modernizacji remiz strażackich w kwocie 2.3
miliona.
Tarnowskie instytucje kultury liczyć
mogą na inwestycyjne wsparcie: 4 663
000 zł. Centrum Sztuki Mościce – modernizacja sali widowiskowej spełniające nowoczesne wymagania publiczności i artystów; 392 680 zł. Muzeum
Okręgowe w Tarnowie – rewaloryzacja,
konserwacja i rozszerzenie publicznych
funkcji zabytkowych obiektów Muzeum
Okręgowego w Tarnowie. Warto podkreślić ogromne zaangażowanie moje i
radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy złożyli poprawki do budżetu, na
środki dla szpitala świętego Łukasza w
Tarnowie. W budżecie warto zwrócić
uwagę i ubiegać się o środki w ramach:
budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim
- Działanie 6.1 RPO na ten cel zapisaliśmy 63 888 084 zł, Otwarte konkursy
ofert w dziedzinie kultury - 3 600 000
zł (w tym: Mecenat Małopolski – 2 600
000 zł, Mecenat Małopolski Plus – 900
000 zł, Mały grant – 100 000 zł), Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - 2 530 000 zł, Upowszechnianie kultury fizycznej - 3 150
160 zł Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - 2 200 000 zł,
Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły - 439 200 zł , Współpraca
z organizacjami pozarządowymi - 823
500 zł
– Nie sprawdziły się tym samym liczne
powątpiewania co do skutków reform
wprowadzanych przez większość sej-

mową na budżet samorządu. Wieszczono klapę, a jest lepiej…
- To fakt, zamiast wieszczonego uszczuplenia dochodów mamy znaczący
wzrost w Małopolsce. Wzrost, który
dawałby możliwość sfinansowania niemal wszystkich poprawek wnoszonych
przez radnych. Niestety zarząd województwa wiele z nich odrzucił. Szkoda, bo były prospołeczne, proinwestycyjne i prorozwojowe.
- Kiedy w końcu ruszą inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Samorządy gminne i powiatowe utyskują, że trwa to w nieskończoność, a
za nami połowa kadencji?
- Jako radni opozycji w sejmiku województwa małopolskiego często zwracamy uwagę na to, że wydawanie środków unijnych, zarezerwowanych dla
Małopolski na lata 2014 – 2020, idzie
zbyt opieszale. Z jednej strony jest to
spowodowane dość zawiłymi procedurami, ale nie bez winy jest w tym przypadku zarząd województwa. Mam nadzieję, że z nowym rokiem te procedury dzielenia środków unijnych znacznie
przyspieszą. Wiemy, że takie są oczekiwania nie tylko samorządowców, ale i
przedsiębiorców, organizacji społecznych, strażaków, tych wszystkich którzy chcą aplikować o pieniądze.
- Skoro wspomniał Pan o strażakach.
Nie wszystkie gminy, które składały
wniosek o dotację, otrzymały te środki. Dziwne, bo w poprzednich latach tak
nie było. Co się stało? Polityka?
- Takie można odnieść wrażenie. Była
to pierwsza taka sytuacja w historii samorządu. Zwracaliśmy na to uwagę,
mówiąc, że nie wolno dzielić gmin na
nasze: czyli platformijno – peeselowskie
i niezależne czy pisowskie. Na to zgody
Prawa i Sprawiedliwości nie ma.
- A infrastruktura drogowa i kolejowa?
- Może rozpocznę od kolejowej. Zakończyła się budowa sieci połączeń kolejowych w Małopolsce z wykorzystaniem
Kolei Małopolskich Sp. z o.o. Niedaw-
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no zostały uruchomione w subregionie (w tym Brzesku) nowe połączenia
kolejowe, a w kolejnych latach siatka
połączeń będzie się zagęszczać. W ramach tego zaplanowano parkingi
Park&Raid. A wszystko to spowoduje
skrócenie czasu dojazdu do Krakowa.
Trwa konsekwentna poprawa stanu
dróg wojewódzkich corocznie wydajemy na to kilkaset milionów w skali Małopolski.

- W sumie 9,5 miliona zł przeznaczy w
2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na zadania związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
- Samorządy lokalne oraz właściciele
mogą starać się o środki na budowę
i modernizację dróg dojazdowych do
pól, budowę i renowację zbiorników
małej retencji czy zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw
związanych z ochroną terenów rolniczych. Nabór wniosków w tym konkursie trwa do końca lutego 2017 roku.
Dodam, że z ogólnej puli, nawet 3,8
miliona zł może zostać przeznaczone na
budowę i renowację zbiorników małej
retencji, w tym sadzawki i inne zbiorniki służące ochronie gruntów, których
wielkość nie przekracza 5 tys. m2. O 80proc. dofinansowanie, które maksymalnie może wynieść 50 tys. zł, mogą ubiegać się gminy oraz właściciele gruntów.
Oni również mogą składać wnioski na
budowę lub modernizację dróg dojazdowych do pól. W tym przypadku gminy mogą otrzymać nawet 150 tys. zł,
jednak nie więcej niż 50 procent wartości zadania. Pozostałe ok. 5,7 miliona zł (60% środków przeznaczonych na
konkurs) zostanie rozdzielone na realizację pozostałych zadań: rekultywację
na cele rolnicze gruntów zdegradowanych przez działalność nieustalonych
osób oraz zagospodarowanie na cele
rolnicze gruntów już zrekultywowanych, użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu, usuwanie kamieni i odkrzaczanie,
przeciwdziałanie erozji gleb i osuwiskom na gruntach rolnych, w tym zwrot
kosztów zakupu nasion i sadzonek,
budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wdrażanie
i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych
związanych
z ochroną gruntów rolnych, zakup
sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do prowadzenia ewidencji gruntów i ich ochrony. Wnioski
w trwającym konkursie należy składać
do 28 lutego 2017 roku: pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji, ul. Racławicka 56, 30017 Kraków, lub osobiście: Dziennik
Podawczy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, Kraków (parter, nowy budynek).
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ciąg dalszy ze strony 3
Budżet przyjęto 13 głosami za, bez głosu sprzeciwu, przy 2 głosach wstrzymujących się. Drugim ważnym głosowaniem
związanym z finansami gminy było przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik
Strzyżewski na lata 2017-2029.
Na podsumowanie tych głosowań budżetowych głos zabrał Wójt Gminy Marek Karaś, który dziękując za uchwalenie budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej powiedział: Jest to budżet ambitny do wykonania, zawiera
bardzo dużo zadań również inwestycyjnych i jeszcze chyba nigdy nie był tak
wysoki, na co duży wpływ ma realizowany w naszej gminie program 500+.
Kwota 3,5 mln. przeznaczone na inwestycje, również robi duże wrażenie. Realizacja części inwestycji będzie możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków
zewnętrznych. Część zadań pewnie nie
pozyska dofinansowania ale mam nadzieję że będzie realizowana dzięki
współpracy i zaangażowaniu mieszkańców i osób nam życzliwych. Zachęcam
Państwa do aktywnego uczestnictwa w
tych procesach inwestycyjnych przede
wszystkim sołtysów, którym należy podziękować za ich ciężką pracę, gdyż niektóre projekty aby można było zrealizować potrzebne jest zaangażowanie
bardzo dużej liczby osób. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się zrealizować budżet i wszystkie zamierzenia w nim zawarte – wyjaśniał Wójt
Karaś.
Następnie Rada podjęła uchwałę w
sprawie uchwalenia planu pracy Rady
Gminy i Planów Pracy Komisji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok.
Ustalono plany pracy : Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej.
W następnym punkcie sesji czyli Wolny wnioskach Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Bajorek podsumował połowę kadencji Rady Gminy Rzepiennik
Strzyżewski informując, że Rada Gminy
odbyła 26 sesji, w tym 5 nadzwyczajnych
zwołanych na wniosek Wójta, podjęła
188 uchwał i rozpatrzyła 7 skarg. Komisja Gospodarcza odbyła 22 posiedzenia,
Komisja Oświatowa odbyła 22 posiedzenia, natomiast Komisja Rewizyjna odbyła 28 posiedzeń.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym za zaangażowanie w pracę Rady. Podziękowania skierował w stronę Księdza Prałata Piotra Witeckiego gratulując mu jednocześnie
otrzymania tytułu prałata. Za dobrą
współpracę Przewodniczący podziękował
Wójtowi Gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarzowi Gminy, Pani Skarbnik, Pani adwokat oraz Inspektorowi ds. Obsługi
Rady Gminy.

W styczniu rada obradowała raz, na
XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
W dniu 12 stycznia 2017 r. Radni podjęli
jedną, lecz niezwykle ważną dla przyszłości gminy uchwałę, dotyczyła ona przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata
2016 – 2023.
W lutym Rada Gminy zebrała się na
kolejnej zwyczajnej sesji, nosiła ona numer XXIX i odbyła się w dniu 17 lutego
2017 r. Głównymi punktami obrad,
oprócz stałych punktów procedowanych co miesiąc były : uzyskanie informacji o stanie służby zdrowia na terenie gminy, sprawozdanie z realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny w
Gminie, zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie
gminy. Szczegóły dotyczące wysokości
taryf można przeanalizować na profilu
Gminy w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej. Dalej w porządku obrad przegłosowano wysokość dopłat
gminnych do wywozu ścieków realizowanego indywidualnie przez właścicieli gospodarstw domowych. Przyjęto tu
propozycję Wójta, czyli dopłatę w wysokości 6,88 zł dla gospodarstwa domowego. Podjęto też jednogłośnie
uchwałę w sprawie złożenia wniosku o
dofinansowanie przyjęcia do realizacji
określonego w Studium Wykonalności
przedsięwzięcia przez spółkę komunalna „Dorzecze Białej” oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych
wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłaty do taryf.
Duże emocje i długotrwałe debaty
przyniósł 12 punkt obrad, gdzie zajmowano się uchwałą w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
W dyskusji oprócz radnych, brali udział
: prezes spółki ”Dorzecze Białej” Sławomir Jędrusiak oraz prezes firmy Kombud Witold Szczudrawa. W wyniku głosowania uchwała nie została przyjęta i
będzie ponownie przedmiotem obrad
w następnych miesiącach.
Ostatnimi akordami obrad sesji były
uchwały dotyczące : przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla całej gminy, projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego roku szkolnego / piszemy o tym
szczegółowo na str.2/ oraz przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Tu novum jest zmiana opłat
ponoszonych przez Gminę i zawarcie
umowy z nowym schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Od teraz, za umieszczenie jednego psa w schronisku gmina Rzepiennik Strzyżewski poniesie jednorazowa opłatę w wysokości 1,7 tys.
złotych przy czym już nie będzie ponosić opłat za miesięczne utrzymanie takiego zwierzaka.
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Zmiany w prawie
budowlanym
Dnia 1 stycznia 2017 weszła w życie
nowela Prawa budowlanego przyjęta ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu
poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Jak czytam w uzasadnieniach do ustawy wprowadzone regulację mają uprościć postępowanie
związane z realizacją obiektów budowlanych. Przyjęta ustawa wprowadza zwolnienie niektórych robót
budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – będzie to dotyczyło następujących inwestycji:
1) budowy parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do
35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie
większej niż 4,80 m, oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21
m? – dotychczas wymagało to zgłoszenia, po nowelizacji nie będzie wymagało
ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia;
2) budowy wiat o powierzchni zabudowy do 35 m?, przy czym łączna liczba tych
obiektów na działce nie może przekraczać
dwóch na każde 500 m? powierzchni
działki – obecnie budowa takich wiat wymaga pozwolenia na budowę, natomiast
po nowelizacji będzie wymagać zgłoszenia;
3) budowy zjazdów z dróg krajowych
oraz zatok parkingowych na tych drogach
– obecnie wymagają pozwolenia na budowę, a po nowelizacji będą wymagać
zgłoszenia;
4) budowy zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach – dotychczas wymagały zgłoszenia, a po nowelizacji nie
będą wymagały ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia;
5) budowy przepustów o średnicy do
100 cm – obecnie wymagają pozwolenia
na budowę, a po nowelizacji nie będą
wymagały ani pozwolenia na budowę, ani
zgłoszenia;
6) budowy przydomowych basenów i
oczek wodnych o powierzchni do 50 m?,
i opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych
umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu
morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych – dotychczas wymagały zgłoszenia, po nowelizacji nie będą wymagały ani pozwolenia na
budowę, ani zgłoszenia;
7) instalacji klimatyzacyjnych – po nowelizacji nie będą wymagały ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia;
8) przebudowy budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę –
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obecnie taka przebudowa, co do zasady,
wymaga pozwolenia na budowę; nowelizacja przewiduje, iż wymóg uzyskania
pozwolenia na budowę pozostanie dla
przebudowy przegród zewnętrznych oraz
elementów konstrukcyjnych;
9) przebudowy budynków mieszkalnych
jednorodzinnych – obecnie przebudowę
taką można zrealizować na podstawie
zgłoszenia, pod warunkiem że nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. Natomiast w wyniku nowelizacji zgłoszenie
będzie wymagane jedynie w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie
prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków, w pozostałym zakresie przebudowa
nie będzie wymagała ani pozwolenia na
budowę, ani zgłoszenia;
10) remontu obiektów budowlanych,
których budowa wymaga pozwolenia na
budowę – obecnie taki remont wymaga
zgłoszenia, nowelizacja przyjmuje, iż zgłoszenia będą wymagały takie remonty, które dotyczą obiektów budowlanych innych
niż budynki, których budowa wymaga
uzyskania pozwolenia na budowę, oraz
przegród zewnętrznych albo elementów
konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na
budowę.
Ponadto ustawa wprowadza zmiany
polegające na zniesieniu obowiązku dokonania zgłoszenia także w odniesieniu
do przebudowy:
1) obiektów gospodarczych związanych
z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej
działki siedliskowej: parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m oraz su-

szarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, altan oraz
przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych
obiektów na działce nie może przekraczać
dwóch na każde 500 m2 powierzchni
działki;
3) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych
jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy
do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów
na działce nie może przekraczać jednego
na każde 500 m2 powierzchni działki.
Jednocześnie ustawa przyjmuje dopuszczenie budowy bez pozwolenia na budowę silosów na materiały sypkie (mieszanki paszowe, otręby itp.) do 7 m wysokości (obecnie 4,5 m).
Ustawa wprowadza także skrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń
budowy z 30 do 21 dni, co ma zapewnić
przyspieszenie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji na podstawie zgłoszenia. Ponadto ustawa wprowadza przepis umożliwiający wydawanie
z urzędu zaświadczeń o niewnoszeniu
sprzeciwu do zgłoszenia przed upływem
terminu, co ma zapewnić możliwość
wcześniejszego rozpoczęcia inwestycji
przy formalnym zabezpieczeniu inwestora. Analogiczne zmiany są przewidziane
odnośnie procedury rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o
zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2255) wraz z uzasadnieniem i informacjami organów władzy publicznej.
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