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tys. złotych. Połowę tej kwoty stanowi-
ło dofinansowanie z rezerwy Ministra
Infrastruktury, resztę dołożył Powiat
Tarnowski.  W  ramach  tej inwestycji
przewidziano także umocnienie brze-
gów  i  dna  potoku  Rzepianka  oraz
dopływu bez nazwy, w postaci koszy
siatkowo - kamiennych (brzegi) oraz
narzutem kamiennym (dna). Całość po
zakończeniu robót budowlanych pre-
zentuje się okazale i estetycznie.

Odnowimy
3 drogi

W dniu 28 lutego otrzymaliśmy z rąk
Pana Wicewojewody Józefa Gawrona pro-
mesę przyznaną przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji Pana Mariu-
sza Błaszczaka na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. Dzięki przyznanym środkom
wyremontowane zostaną 3 odcinki dróg
uprzednio zweryfikowane przez służby
Pana Wojewody. Będą to drogi w Olszy-
nach /Olszyny-Ratówki/, Rzepienniku Bisku-
pim / w kier. p. Kafla/ i w Turzy/ odcinek /
Turza –Zalesie/. Panu Wojewodzie serdecz-
nie dziękujemy za przekazaną promesę i
liczymy na dalszą dobrą współpracę. Jest
to naprawdę dobra zmiana jeśli chodzi o
intensywność i jakość naszej współpracy.

Dzień Ziemi
Dzień Ziemi znany też jako Światowy

Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień
Ziemi  obejmuje akcje prowadzone corocz-
nie wiosną, których celem jest promowa-
nie postaw ekologicznych w społeczeń-
stwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą
uświadomić politykom i obywatelom, jak
kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na
obchody składa się zwykle wiele wydarzeń
organizowanych przez różnorodne insty-
tucje. Dlatego też, Urząd Gminy Rzepien-
nik Strzyżewski ogłasza wielkie sprząta-
nie Gminy. Promowanie postaw proeko-
logicznych, jest Naszym obowiązkiem. Do
udziału w akcji zachęcamy uczniów
wszystkich szkóŁ na terenie Gminy. W
wydarzeniu mogą wziąć udział wszyscy
mieszkańcy, których zachęcamy do sprząt-
nięcia wokół swoich działek oraz gospo-
darstw domowych.

Każda szkoła biorąca udział w akcji po-
winna zgłosić zapotrzebowanie na ręka-
wiczki i worki.

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Krzysztof Banaś e-mail: krzysztof.ba-
nas@rzepiennik.pl

,,Oby nadchodzące Dni Ziemi były spo-
kojne i pogodne dla naszego pięknego stat-
ku kosmicznego, jakim jest nasza planeta
w miarę jak kręci się oraz krąży w mroźnej
przestrzeni ze swoim ciepłym i wrażliwym
ładunkiem ożywionej natury”

13 marca otwarto po gruntownej
przebudowie most na drodze powiato-
wej w kierunku Turzy. Jest to solidna
konstrukcja żelbetowa. Oficjalna nazwa
tej inwestycji brzmiała : Rozbiórka ist-
niejącego i budowa nowego mostu na
potoku Rzepianka wm. Rzepiennik Bi-
skupi w ciągu drogi powiatowej 1389K
Rzepiennik Biskupi - Turza – Moszcze-
nica. Wybudowana na nowo przepra-
wa mostowa, kosztowała ponad 600

Most na
powiatówce
oficjalnie otwarty

Od lewej : projektant mostu inż. Stanisław Pyzdek z PZD, Starosta Roman
Łucarz, wicestrosta Zbigniew Karciński oraz Wójt naszej Gminy Marek
Karaś.

zapraszamy
na fotorela-

cję str. 2
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skiego jest wypłacane świadczenie wycho-
wawcze dla 15 rodzin. Pozostałym 609
rodzinom świadczenie wychowawcze wy-
płacane jest  na podstawie decyzji Wójta
Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Kryterium
dochodowe uprawniające do pobierania
świadczenia wychowawczego na pierwsze
dziecko w wysokości 800,00 zł spełnia 503
rodziny. Pozostałe 121 rodzin pobiera
świadczenie wychowawcze na drugie i
kolejne dziecko, ponieważ ich dochód jest
wyższy niż 800 zł na osobę w rodzinie.

Tak jak w całym Kraju tak i w naszym
regionie rządowy program 500 + korzyst-
nie wpływa na sytuację materialną rodzin.
Na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski
w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 31 mar-
ca 2017r. świadczenia wychowawcze
(500+) przyznano 624 rodzinom. Świad-
czenia wypłacane są na 1149 dzieci. Na
wypłatę świadczeń wychowawczych wy-
datkowano z  budżetu państwa środki w
wysokości 6.529.546,80 zł. Na podstawie
decyzji Marszałka Województwa Małopol-

Program 500 + działa
także u nas !

W marcowym otwarciu przebudowanego gruntownie mostu na Rzepiance, brali udział:  wicewojewoda
Józef Gawron, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, wicestarosta Zbigniew Karciński oraz przedstawiciele sa-
morządu gminy Rzepiennik Strzyżewski : Wójt Gminy Marek Karaś, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew
Bajorek, radna a zarazem sołtys Rzepiennika Biskupiego Grażyna Włodyka oraz radni z tej miejscowości :
Józef Łajka i Wojciech Pole.
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ju szkolnego oraz w sprawie określe-
nia kryteriów oraz dokumentów nie-
zbędnych na potwierdzenie ich speł-
niania na drugim etapie rekrutacji do
przedszkoli oraz oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Rzepien-
nik Strzyżewski. Uzupełnieniem tego
oświatowego bloku tematycznego,
były uchwały w sprawie określenia
kryteriów wraz z liczbą punktów oraz
dokumentów niezbędnych do ich po-
twierdzenia w postępowaniu rekruta-
cyjnym do klas pierwszych publicz-
nych szkół podstawowych oraz w
sprawie określenia zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla dyrektora lub wicedyrektora jed-
nostki oświatowej, której organem
prowadzącym jest Gmina Rzepiennik
Strzyżewski, a także nauczyciela któ-
ry pełni te obowiązki w zastępstwie.

Jedną z ważniejszych uchwał przy-
jętych 31 marca była zmiana Uchwa-
ły Nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy
Rzepiennik Strzyżewski z dnia 12
stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Rewital izacj i
Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata
2016 – 2023. Po niej przyjęto uchwa-
łę w sprawie przystąpienia do reali-
zacji programu zdrowotnego dotyczą-
cego profilaktyki zakażeń pneumoko-
kowych w Małopolsce w 2017 roku
oraz  w sprawie przyznania środków
finansowych dla Wojewódzkiego Fun-
duszu Wsparcia Policji z przeznacze-
niem na nagrodę finansową dla funk-
cjonariusza międzygminnego Komisa-
riatu Policji w Ciężkowicach oraz za-
kup materiałów i sfinansowanie kon-
tynuacji prac remontowo budowla-
nych na obiektach Policji.

Na koniec tej sesji zwyczajowo przy-
jęto konieczne zmiany w uchwale bu-
dżetowej i Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej. Jedną z ciekawszych i po-
żądanych społecznie zmian, było
wprowadzenie do uchwały budżeto-
wej  nowego zapisu w brzemieniu :
dostawa i montaż systemu nawiew-
nego czystego powietrza w sali gim-
nastycznej w Zespole Szkół Publicz-
nych w Turzy na kwotę 7.100,00 zł.
Ostatnim akordem sesji były uchwały
porządkujące kwestie dróg gminnych
i służebności z nimi związanych.

Następna XXXI sesja rady Gminy,
odbędzie się w czwartek 27 kwietnia
2017 r. Proponowany porządek ob-
rad, jest dostępny do wglądu na na-
szej gminnej stronie internetowej.
Zapraszamy do jej odwiedzania.

Rada Gminy Rzepiennik Strzyżew-
ski od wydania poprzedniego In-
formatora, odbyła jedną sesję.
Była to XXX zwyczajna sesja Rady
Gminy, która odbyła się  31 mar-
ca 2017 r. Po przewidzianym w
porządku dziennym sesji rozpo-
częciu i przyjęciu protokołu z po-
przedniej sesji, nasi radni wysłu-
chali  Informacji o działalności
Wójta Gminy Rzepiennik Strzy-
żewski w okresie międzysesyj-
nym.

Następnie przedstawiciele Policji z
Ciężkowic asp. szt. Łukasz Czeluśniak
i dzielnicowy Waldemar Kopek, przed-
stawili Informację o stanie bezpie-
czeństwa i porządku publicznego na
terenie Gminy Rzepiennik Strzyżew-
ski. Bezpośrednio po nich, Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej Piotr
Niemiec przedstawił informację o
działalności Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej za 2016 rok informacja doty-
czyła zarówno Biblioteki Publicznej z
siedzibą w Rzepienniku Biskupim jak
i 3 fili: w Rzepienniku Suchym, w Tu-
rzy oraz w Olszynach. Dalej radni zo-
stali poinformowani przez panią dy-
rektor Halinę Hołdę, o zeszłorocznej
działalności merytorycznej Gminnego
Ośrodka Kultury. Następnie głos za-
brali sołtysi z wszystkich miejscowo-
ści gminy i przedstawili sprawozda-
nia z działalności Sołtysów za 2016
rok. Kolejność wystąpień była nastę-
pująca : Sołtys Rzepiennika Biskupie-
go Grażyna Włodyka, Sołtys Rzepien-
nika Strzyżewskiego Grażyna Pierz,
Sołtys Turzy Danuta Martyka, Sołtys
Rzepiennika Suchego Stanisława Kle-
szyk, Sołtys Kołkówki  Marian Kawa, i
na zakończenie Sołtys Olszyn Teofil
Bąk. Po tym bloku informacyjnym,
radni zaczęli procedować już poszcze-
gólne projekty uchwał. Na pierwszy
ogień poszły projekty uchwał w spra-
wie w sprawie uzgodnień projektu
uchwały Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego w sprawie Parku Krajo-
brazowego Pasma Brzanki  oraz
uchwały Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego w sprawie Ciężkowicko-
Rożnowskiego Parku Krajobrazowe-
go. Tu referentem tematu był Dyrek-
tor Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Małopolskiego Jerzy
Zawartka. Po dyskusji naD oboma
projektami, uchwały zostały przyjęte
w głosowaniu bez głosów sprzeciwu.
Następnie podjęto uchwałę w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów do nowego ustro-

Dąb Jakub - pomnik przyrody
w Rzepienniku Strzyżewskim

Dbajmy
o Naszą
Przyrodę
Drzewa mają wiele korzystnych dla
zdrowia i życia ludzi właściwości. Są
także świadkami naszej historii.
Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski
rozpoczyna akcję pn. „CENNE DRZE-
WO”.

W związku z tym zachęcamy mieszkań-
ców Gminy Rzepiennik Strzyżewski, aby
nie usuwali starych, okazałych (grubych
lub wysokich) i niezwykle cennych drzew
na swoich posesjach. Każde takie drzewo
można zgłosić do tutejszego urzędu, aby
pochwalić się sąsiadom i innym osobom
niezwykłym okazem. Po zgłoszeniu kon-
kretnego drzewa pracownik Urzędu Gmi-
ny dokona oględzin i przybije na nim ta-
bliczkę z napisem „CENNE DRZEWO”, a
jego fotografie zostaną umieszczone na
stronie internetowej Urzędu Gminy. W
przypadku stwierdzenia przez pracowni-
ka, że takie drzewo powinno być objęte
szczególną ochroną będą podjęte rozmo-
wy z właścicielem działki, na której rośnie
drzewo, aby stało się Pomnikiem Przyro-
dy. Pielęgnacja takich drzew będzie wy-
konywana (finansowana) z budżetu Pań-
stwa.

Drzewa należy zgłaszać w Urzędzie
Gminy w pokoju nr 3 lub telefonicznie:
14 65 35 527.

Z pracy rady...
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Małopolski, który w dniu składania,
poparcia, głosowania ma ukończone 16
lat. Spośród zgłoszonych zadań w gło-
sowaniu nasi mieszkańcy będą mogli
wskazać dwa z nich:  jedno o zasięgu
powiatowym, drugie subregionalne.
Zrealizowane zostaną zadania, które
otrzymają największą liczbę głosów.

Zadania które mogą zostać zgłoszo-
ne do Budżetu Obywatelskiego muszą
być, które są w pełni zgodne z prawem
czyli takie działania, które wpisują się
w zakres działań przewidzianych usta-
wowo dla samorządu wojewódzkiego.
W ramach budżetu obywatelskiego
może zostać zgłoszona każda inicjaty-
wa obywatelska, która przyczyni się do
rozwoju województwa o charakterze:

- prospołecznym,
- kulturalnym,
- edukacyjnym,
- sportowym,
- turystycznym,
- ekologicznym.
O wielkości środków o jakie wniosko-

dawcy mogą się ubiegać decyduje za-
kres oddziaływania zadania. Zgodnie z
intencją te zadnia mogą mieć zasięg
powiatowy bądź subregionalny. Mak-
symalna wartość zadania powiatowe-
go to 100 000 zł. (minimalnie 50 000
zł.) natomiast dla zadania subregional-
nego maksymalnie koszty jego realiza-
cji nie mogą przekroczyć kwoty 400 000
zł. Zgłaszając zadanie do Budżetu Oby-
watelskiego należy jeszcze mieć na
uwadze aby roczne koszty utrzymania
zakończonego zadania nie przekracza-
ły 10 proc. jego wartości.

Już wkrótce rusza druga edycja Bu-
dżetu Obywatelskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego. Mając na uwa-
dze zainteresowanie jakim cieszyła
się poprzednia jego edycja w po-
przednim roku podjęto decyzję o
jego kontynowaniu również w 2017
roku. Podczas marcowej sesji sejmi-
ku radni przyjęli zmiany do regula-
minu budżetu obywatelskiego.

Zmiany dotyczyły zwiększenia limitów
wartości projektów oraz wprowadzenia
zasady, iż realizacja zadania budżetu oby-
watelskiego może być realizowana w
okresie dwóch lat, zmieniono też wyma-
gane ilość podpisów poparcia dla inicja-
tyw obywatelskich. Warto dodać, że na-
sze województwo jest pierwszym regio-
nem, który wprowadził ten instrument
w tak szerokim zakresie. Dla usprawnie-
nie jego realizacji przewidziano, iż zgła-
szanie i głosowanie nad zadaniami po-
dzielono na subregiony: tarnowski, są-
decki, podhalański, Małopolski Zachod-
niej, Krakowskiego Obszaru Metropolital-
nego a także Krakowa. W poszczególnych
subregionach to mieszkańcy decydować
będą o tym w jaki sposób część budżetu
w Małopolsce zostanie rozdysponowana.
Każdy subregion będzie miał swoje środ-
ki. W sumie do dyspozycji subregionu tar-
nowskiego będzie to kwota miliona trzy-
stu tysięcy złotych.

Swoje propozycje będzie mógł zgło-
sić każdy, kto ukończył 16 lat, oczywi-
ście pod warunkiem uzyskania wyma-
ganego poparcia. Oczywiście trzeba być
mieszkańcem naszego województwa.
Także w głosowaniu nad konkretnymi
projektami będą brali udział mieszkań-
cy Małopolski. Możliwość składania
wniosków, poparcia zadań oraz głoso-
wania otrzymuje każdy mieszkaniec

W związku z rezygnacją 4 osób z uczestnictwa w projekcie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków informuję, że jest możliwość dopisania się do listy na takich
samych zasadach jak wcześniej.

W związku z tym, zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Urzędem Gminy
Rzepiennik Strzyżewski - pok.nr 3. Więcej informacji pod nr tel. 14 65 35 527. O
wpisaniu na listę decydować będzie kolejność zgłoszeń i złożenia kompletu doku-
mentów.

TELEFON
ZAUFANIA

Informujemy, że w roku 2017 dla osób
z problemem alkoholowym oraz ich ro-
dzin, prowadzony jest przez członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych Gminy Rzepiennik
Strzyżewski „telefon zaufania”. Jest on
czynny w każdy ostatni piątek miesiąca w
godzinach od 15.30 do 18.00.

Nr tel. pod który można dzwonić w tej
sprawie to 14-65-35-534.

Dokładne terminy tych dyżurów telefo-
nicznych to : 28 kwietnia 2017, 26 maja
2017, 30 czerwca 2017, 28 lipca 2017,
25 sierpnia 2017, 29 września 2017, 27
października 2017, 24 listopada 2017, 29
grudnia 2017.

W tym miejscu przypomnę tylko, że
subregion tarnowski tworzą: miasto Tar-
nów oraz powiaty tarnowski, dąbrowski
i brzeski. Wszystkie propozycje zostaną
zweryfikowane pod względem formal-
nym i merytorycznym przez odpowied-
nie departamenty Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego.

Głosowanie na zweryfikowanymi
przez Urząd Marszałkowski zadaniami
odbywać się będzie w Krakowie, albo
w tarnowskiej Agendzie Zamiejscowej
Małopolskiego Urzędu Marszałkowskie-
go. Pod wnioskiem musi znajdować się
lista poparcia z co najmniej 30 podpi-
sami mieszkańców Małopolski, którzy
ukończyli 16 rok życia – dla zadania
powiatowego oraz 60 mieszkańców dla
zadania subregionalnego. O wyborze
projektów zdecydują sami mieszkańcy
województwa poprzez głosowanie. Bę-
dzie miało ono charakter tradycyjny,
poprzez głosowanie do urn (zostaną
wystawione w siedzibie MUM oraz w
Agendzie w Tarnowie), poprzez Inter-
net – elektronicznie na stronie
www.malopolskie.pl lub poprzez prze-
słanie na adres Urzędu w Krakowie lub
Agend Zamiejscowych MUM karty do
głosowania. Będzie można oddać tylko
głos na dwa projekty (jeśli ktoś odda
więcej głosów, ta karta zostanie uzna-
na za nieważną).

Osobiście gorąco zachęcam wszyst-
kich mieszkańców do aktywnego zaan-
gażowania się w przygotowanie oraz
głosowanie nad zadaniami.

Wojciech Skruch, radny Sejmiku
Małopolskiego

Wolne miejsca na Przydomowe
Oczyszczalnie Ścieków

Budżet Obywatelski dla Małopolski
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W ramach : Poddziałanie: 6.3 Pomoc na
rozpoczęcie działalności gospodarczej na
rzecz rozwoju małych gospodarstw.

WARUNKI PRZYZNAWANIA
POMOCY:
Premia może zostać przyznana rolniko-
wi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:
* jest posiadaczem samoistnym lub za-
leżnym:
- gospodarstwa rolnego, obejmującego
co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów,
łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów
rolnych zabudowanych, gruntów pod
stawami lub gruntów pod rowami lub
- nieruchomości służącej do prowadze-
nia produkcji w zakresie działów spe-
cjalnych produkcji rolnej,
o wielkości ekonomicznej mniejszej niż
10 tys. euro;
* prowadzi w celach zarobkowych, oso-
biście i na własny rachunek działalność
rolniczą w zakresie produkcji roślinnej
lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i
hodowli ryb;
* jest pełnoletni w dniu złożenia wnio-
sku;
* podlega ubezpieczeniu społecznemu
rolników z mocy ustawy i w pełnym za-
kresie jako rolnik lub małżonek rolnika
nieprzerwanie przez co najmniej 24
miesiące poprzedzające miesiąc złoże-
nia wniosku o przyznanie pomocy i w
tym okresie nie prowadził innej działal-
ności gospodarczej;
* przedłożył biznesplan i zobowiązał się
do jego realizacji w ciągu 3 lat od dnia
wypłaty pierwszej raty pomocy.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:
Premia w wysokości 60 tysięcy zł (jed-
nak nie więcej niż równowartość 15 tys.
euro), płatna
w II transzach:
* I rata - 80% całkowitej wartości po-
mocy, ale nie więcej niż 48 000 złotych
(wniosek o płatność I raty składany w
terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia
decyzji o przyznaniu pomocy);
* II rata - 20% całkowitej wartości po-
mocy, ale nie więcej niż 12 000 złotych
(wniosek o płatność II raty składany po
realizacji biznesplanu, jednak nie póź-
niej niż do dnia upływu 3 lat od dnia
wypłaty pierwszej raty pomocy).
Pomoc przyznaje się na dane gospodar-
stwo tylko raz.

W przypadku małżonków premię przy-
znaje się wyłącznie jednemu z nich, co
do którego współmałżonek wyraził pi-
semną zgodę, niezależnie od tego czy
posiadają wspólne czy odrębne gospo-
darstwa rolne.

PRZEZNACZENIE POMOCY:
Premia przyznawana jest na operację:
* obejmującą restrukturyzację gospo-
darstwa w zakresie produkcji żywno-
ściowych lub nieżywnościowych pro-
duktów rolnych lub przygotowania do
sprzedaży produktów rolnych wytwa-
rzanych w gospodarstwie;
* która ma na celu poprawę konkuren-
cyjności i zwiększenie rentowności go-
spodarstwa oraz doprowadzi do wzro-
stu wielkości ekonomicznej gospodar-
stwa
o do co najmniej 10 tys. euro,
o co najmniej o 20 % w stosunku do
wielkości wyjściowej;
w szczególności w wyniku zmiany ro-
dzaju prowadzonej produkcji rolnej.
Premia w całości musi zostać przezna-
czona na prowadzoną w gospodarstwie
działalność rolniczą lub przygotowanie
do sprzedaży produktów rolnych wy-
twarzanych w gospodarstwie, przy
czym inwestycje w środki trwałe muszą
stanowić wartość równą co najmniej
80% kwoty pomocy.
Inwestycje w środki trwałe:
* mogą dotyczyć wyłącznie nowych ma-
szyn, urządzeń oraz wyposażenia;
* w przypadku inwestycji budowlanej,
może być uwzględniona wyłącznie in-
westycja, która będzie położona na
gruntach stanowiących własność wnio-
skodawcy lub beneficjenta, lub która
stanowi przedmiot użytkowania wie-
czystego lub przedmiot dzierżawy z
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa lub od jednostek samorządu tery-
torialnego;
* inwestycji w środki trwałe nie finan-
suje się z innych środków publicznych.
Pomoc nie może zostać przeznaczona
na:
* prowadzenie plantacji roślin wielolet-
nich na cele energetyczne,
* prowadzenie niektórych działów spe-
cjalnych produkcji rolnej (hodowla
zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb
akwariowych, hodowla psów rasowych
oraz hodowla kotów rasowych).

KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA
POMOCY:
Zależy od sumy punktów przyznawanych
wg następujących kryteriów wyboru:
a) docelowa wielkość ekonomiczna go-
spodarstwa:
* powyżej 20 tys. euro - 5 punktów,
* 16 tys. - 20 tys. euro - 3 punkty,
* 12 tys. - 16 tys. euro - 1 punkt;
b) kwalifikacje zawodowe (od 1 do 5 pkt);
c) rodzaj planowanej produkcji (od 2 do
4 pkt);
d) kompleksowość biznesplanu (od 0,5
do 3 pkt);
e) wpływ na realizację celów przekrojo-
wych (od 0,5 do 5 pkt);
f) wiek wnioskodawcy - jeżeli w dniu zło-
żenia wniosku o przyznanie pomocy
wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat -
3 punkty.
Pomoc jest przyznawana jeżeli wniosko-
dawca uzyskał minimum 10 punktów.

DECYZJA O PRZYZNANIU POMOCY:
Wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia
przez beneficjenta, w terminie 9 miesię-
cy od dnia doręczenia tej decyzji, nastę-
pujących warunków:
* rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
* rozpoczęcia prowadzenia ewidencji
przychodów i rozchodów w gospodar-
stwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia re-
alizacji biznesplanu, chyba że beneficjent
jest zobowiązany do prowadzenia księgi
przychodów i rozchodów lub księgi ra-
chunkowej, lub ewidencji przychodów i
rozchodów na podstawie odrębnych
przepisów - o ile warunek ten nie był speł-
niony w dniu wydania decyzji o przyzna-
niu pomocy;
* złożenia wniosku o płatność pierwszej
raty pomocy.

Podstawa prawna :
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI z dnia 30 czerwca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finan-
sowej na operacje typu „Restrukturyzacja
małych gospodarstw” w ramach poddzia-
łania „Pomoc na rozpoczęcie działalności
gospodarczej na rzecz rozwoju małych go-
spodarstw” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Ryszard Pagacz
kierownik ARiMR Oddział Tarnów

Restrukturyzacja małych gospodarstw
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krajów partnerskich gotować ich trady-
cyjne potrawy. Nie zabrakło również cza-
su na integrację i poznawanie regionu.
Odwiedzili Sanktuarium Maryjne w Fati-
mie, które znajduje się w sąsiedztwie
szkoły. Dla katolików stanowi ono szcze-
gólne miejsce objawień, których 100-tną
rocznicę obchodzimy właśnie w tym
roku. Zwiedzili Muzeum Oliwy, w którym
zapoznali się z procesem tłoczenia oliwy
i jej walorami zdrowotnymi. Byli również
w Vida de Cristo- muzeum figur wosko-
wych przedstawiających najważniejsze
33 sceny z życia Jezusa. Odwiedzili nie-
zwykle piękne miejsce Mira de Aire -
jedną z największych jaskiń w Portugalii,
która stanowi jeden z 7 cudów świata w
kategorii cuda przyrody. Mieli niepowta-
rzalną okazję do zwiedzenia Óbidos- za-
chwycającego, niezwykle uroczego śre-
dniowiecznego miasteczka z wąskimi
bajecznie pięknymi uliczkami, ruinami

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Ryglicach w lutym jako jedyny w po-
wiecie tarnowskim  prowadził aż
dwie wymiany zagraniczne. Naj-
pierw przyjmowaliśmy grupę
uczniów z Węgier w ramach partner-
stwa miast - Ryglic z Törökszentmi-
klós na Węgrzech, a następnie gru-
pa młodzieży z naszej szkoły wyje-
chała bezpłatnie na tygodniową wy-
mianę do Portugalii.

Podczas wymiany polsko-węgierskiej
młodzież łączyła przyjemne z pożytecz-
nym, integrowała się, poznawała naszą
kulturę i doskonaliła się zawodowo wraz
z naszymi uczniami poprzez udział w
warsztatach tworzenia pralinek czekola-
dowych w krakowskiej manufakturze  cze-
kolady, wizytę w firmie Mlektar, gdzie
poznawała technologię produkcji naszych
rodzinnych wyrobów mleczarskich i
warsztaty gastronomiczne, gdzie wspól-
nie przygotowaliśmy polskie pierogi. Po-
nadto młodzież zwiedziła Kraków, Zako-
pane i Tarnów.

Po pożegnaniu Węgrów uczniowie na-
szej szkoły wraz z opiekunami wyjechali
do Fatimy w Portugalii w ramach pro-
jektu „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY-
LIVE HEALTHY” z programu Erasmus+.
Wizyta ta była wspaniałą okazją do po-
znania kultury Portugalii oraz naszych
krajów partnerskich – Włoch, Rumunii i
Turcji. Każdy dzień dawał nowe do-
świadczenia i wzbogacał nas o nowe
niezapomniane wrażenia. Uczniowie
przyznali, iż wiele nas łączy, mimo że
jesteśmy różni, co się fantastycznie po-
twierdziło się w praktyce.

Biorąc pod uwagę temat projektu, naj-
ważniejszą częścią roboczą wizyty były
warsztaty gastronomiczne, podczas któ-
rych uczniowie najpierw przygotowywa-
li tradycyjne potrawy swoich krajów, a
następnie pomagali swoim kolegom z

zamku i murami obronnymi. Podczas
tego wspaniałego tygodnia byli również
w  Nazaré, aby zachwycać się nie tylko
tym miastem, ale przede wszystkim wo-
dami Oceanu Atlantyckiego.

„Stawianie w szkole na projekty mię-
dzynarodowe to podnoszenie poziomu
kompetencji językowych, gastronomicz-
nych i informatycznych, a także rozwija-
nie tolerancji wobec innych kultur poprzez
ich poznawanie” – mówi Dyrektor szkoły
mgr inż. Janusz Szczęch

Warto dodać, że obecnie czekamy na
ocenę kolejnego złożonego wniosku pt.
„Zostań fachowcem w branży informa-
tycznej” tym razem na doskonalenie za-
wodowe dla techników informatyków
również z programu Erasmus+.

W naszej szkole działa Lokalna Akade-
mia Sieciowa CISCO. Posiadamy instruk-
tora z uprawnieniami do prowadzenia
szkoleń w zakresie kursu:

• IT Essentials: PC Hardware and So-
ftware - Sprzęt i oprogramowanie kom-
puterów,

• CCNA Discovery 1: - Sieci dla domu i
małych przedsiębiorstw,

MIĘDZYNARODOWO, ZAW
KULTUROWO W ZSP RYGL
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Przypomnienie
o terminie rozliczenia
podatku
dochodowego
za 2016 rok

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego przypomina, że 2 maja 2017
r. upływa ustawowy termin składania
zeznań podatkowych o wysokości do-
chodu osiągniętego w 2016 r. z tytułu
pobierania emerytur i rent rolniczych
(formularz PIT-36 lub PIT-37). W zde-
cydowanej większości przypadków, tj.
za ok. 1.128,3 tys. emerytów i renci-
stów, Kasa rozliczyła podatek i przeka-
zała tym świadczeniobiorcom formularz
PIT-40A - roczne obliczenie podatku od
pobieranych w 2016 r. emerytur i rent.
Emeryt/rencista, który otrzymał formu-
larz PIT-40A i poza emeryturą lub rentą
wypłacaną z Kasy w 2016 r. nie osiągał
innego przychodu podlegającego opo-
datkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych (dochód z gospo-
darstwa rolnego nie wchodzi do tego
przychodu), nie ma obowiązku składa-
nia w urzędzie skarbowym dodatkowe-
go zeznania podatkowego. Natomiast
emeryt/rencista, który otrzymał z Kasy
formularz PIT-11A - informację o do-
chodach uzyskanych z tytułu emerytur
i rent w 2016 r., jest zobowiązany sam
złożyć zeznanie podatkowe (na formu-
larzu PIT-36 lub PIT-37) we właściwym
urzędzie skarbowym (bądź drogą elek-
troniczną) - w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 2 maja 2017 r. Ponadto
Kasa wyjaśnia, że emeryt/rencista, któ-
ry został rozliczony przez Kasę i otrzy-
mał PIT-40A, ale chce skorzystać z ulg
podatkowych lub rozliczyć się wspólnie
z małżonkiem bądź dzieckiem (w przy-
padku osób samotnych), może sam zło-
żyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-
36 lub PIT-37), w wyżej podanym ter-
minie. W zeznaniu tym należy uwzględ-
nić przychód osiągnięty w 2016 r. z ty-
tułu pobierania świadczeń emerytalno-
rentowych. Zeznanie podatkowe lub
oświadczenie na druku PIT-OP składa
również emeryt/rencista, który zdecydu-
je się na przekazanie 1% podatku na-
leżnego na rzecz wybranej organizacji
pożytku publicznego. Więcej informa-
cji w komunikacie Kasy z dnia 18 stycz-
nia 2017 r. Rozliczenie podatku docho-
dowego emeryta lub rencisty za 2016
r. oraz na stronie internetowej Minister-
stwa Finansów www.portalpodatko-
wy.mf.gov.pl

AWODOWO,
GLICE

• CCNA Discovery 2: - Praca w małym i
średnim przedsiębiorstwie lub dla ISP.

Kursy te mają za zadanie podwyższe-
nie informatycznych kwalifikacji zawodo-
wych, wykształcenie przyszłych informa-
tyków oraz przygotowanie ich do pracy
w zawodzie na terenie całego świata.

Przystąpienie do tego projektu daje na-
stępujące korzyści dla naszych uczniów:

• uzyskanie międzynarodowego certy-
fikatu potwierdzającego ukończenie szko-
lenia,

• stały dostęp do platformy e-learnin-
gowej i najnowszych wersji kursów,

• pomoc firmy CISCO w znalezieniu pra-
cy poprzez platformę rekrutacyjną.

Ponadto nasza Szkoła oferuje szereg
dodatkowych bezpłatnych kursów infor-
matycznych: programowania C++, pro-
gramowania C#, MySQL i PHP, admi-
nistratora sieci komputerowych, grafika
komputerowa oraz inne.

W naszej szkole dobry zawód możesz
zdobyć w technikum wybierając spośród:

• technik informatyk
• technik żywienia i usług gastrono-

micznych
• technik logistyk
• kelner
• technik cyfrowych procesów graficz-

nych
• technik ekonomista
• technik handlowiec
W szkole branżowej I stopnia najwięk-

szym zainteresowaniem cieszy się mon-
ter izolacji przemysłowych, gdzie młodzież
po ukończeniu szkoły ma zagwaranto-
waną pracę w firmie KAEFER SA i tutaj też
odbywa praktyki,  ale uczeń może też
wybrać zawód mechanik pojazdów samo-
chodowych, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie i inny
dowolny zawód. Uczniowie po ukończe-

niu tej szkoły mogą kontynuować naukę
uzyskując średnie wykształcenie w Liceum
Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Na uwagę zasługuje fakt, że w ZSP Ry-
glice w zawodach technik informatyk,
technik żywienia, monter izolacji przemy-
słowych zdawalność egzaminów z kwali-
fikacji wynosi 100% co potwierdza wy-
soką jakość kształcenia, indywidualne
podejście do ucznia i pasję.

Oprócz egzaminów uczniowie na prze-
strzeni ostatnich lat osiągnęli wiele suk-
cesów:

I miejsce w Polsce w Ogólnopolskim
Konkursie Informatycznym T.I.K? T.A.K?

I i II miejsce w Wojewódzkim konkursie
Wiedzy i Umiejętności Gastronomicznych

I miejsce w Powiatowym konkursie in-
formatycznym

I i II miejsce w Rejonowych Mistrzostwa
I pomocy

II miejsce i wyróżnienie w Międzypowia-
towym konkursie „Dzikie smaki”

II i III miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w tenisie stołowym oraz wiele innych.

„Mała szkoła, indywidualne podejście,
praca i stwarzanie uczniom możliwości
rozwoju poza zajęciami obowiązkowymi
pozwala stwierdzić, że nasza szkoła jest
szkołą z pomysłem na przyszłość” - zazna-
cza Dyrektor mgr inż. Janusz Szczęch za-
praszając gimnazjalistów na Dni Otwar-
te, które odbędą się 25 i 26 kwietnia.
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musi to być droga zaliczana na podsta-
wie ustawy do jednej z kategorii dróg.
Po drugie z drogi tej może korzystać każ-
dy, zgodnie z jej przeznaczeniem z ogra-
niczeniami i wyjątkami określonymi w
ustawie lub innych przepisach szczegól-
nych. W myśl art. 7 zaliczenie do dróg
gminnych następuje w drodze uchwały
rady gminy. Stosowny akt organu gminy
określa natomiast przebieg drogi. Warte
uwagi jest wskazanie, że na terenie Gmi-
ny Rzepiennik Strzyżewski pierwsza
uchwała w III Rzeczpospolitej Polskiej
zaliczająca drogi do kategorii dróg gmin-
nych miała miejsce na wniosek Wójta
Marka Karasia w obecnej kadencji rady
gminy. Natomiast niezaliczenie drogi do
żadnej kategorii dróg publicznych ozna-
cza, że ma charakter drogi wewnętrznej.
Zgodnie bowiem z art. treścią 8 ust. 1
ustawy o drogach publicznych drogi, par-
kingi oraz place przeznaczone do ruchu
pojazdów, niezaliczone do żadnej z ka-
tegorii dróg publicznych i niezlokalizo-
wane w pasie drogowym tych dróg są
drogami wewnętrznymi. Decydujące dla
odróżnienia drogi wewnętrznej od drogi
publicznej jest zaliczenie jej do jednej z
kategorii dróg publicznych we właści-
wym trybie (wyrok Sądu Najwyższego z
30 maja 2003 r., III CKN 1165/00).
Wspólną cechą gminnych dróg we-
wnętrznych oraz gminnych dróg publicz-
nych jest zwolnienie z podatku od nieru-
chomości, zgodnie z art. 7 w ust. 1 pkt
15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.
2016 poz. 716).

Prawny dostęp do drogi publicznej przy
naszej posesji oznaczać będzie brak wy-
mogu ustanowienia kosztowych służeb-
ności lub nabycia udziału od właściciela
prywatnej drogi wewnętrznej podczas:

Każda nieruchomość musi mieć do-
stęp do drogi poprzez drogę pu-
bliczną lub prywatną, trzeba więc
sprawdzić status drogi, do której
przylega nasza działka, czy droga w
ogóle istnieje, jeśli istnienie to, czy
jest to droga gminna, czy prywatna.
Pojecie drogi zawarte jest w art. 4
pkt 2 ustawy o drogach publicznych
(t.j. Dz.U. 2016 poz. 1440), który sta-
nowi, że drogą jest budowla wraz z
drogowymi obiektami inżynierskimi,
urządzeniami oraz instalacjami, sta-
nowiącą całość techniczno-użyt-
kową, przeznaczoną do prowadzenia
ruchu drogowego, zlokalizowaną w
pasie drogowym. Ponadto każda
nowa droga publiczna winna speł-
niać także określone parametry tech-
niczne Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z
2 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz.
124) w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Jeżeli do naszej nieruchomości przyle-
ga droga prywatna to można nabyć w niej
dowolne udziały od właścicieli w dowol-
ny sposób. Może się też okazać, że do-
jazd do naszej nieruchomości zapewnio-
ny jest poprzez odpowiednią służebność
gruntową. W ostatniej sytuacji powinno
to wyrażać się odpowiednim wpisem w
księdze wieczystej nieruchomości sąsied-
niej oraz nieruchomości, której służebność
przysługuje. Niestety nie zawsze tak jest,
gdyż istnieją nieruchomości nie mające
założonych ksiąg wieczystych jak również
prawomocne orzeczenia sądu, umowy
cywilne, zapisy w decyzjach administra-
cyjnych w przedmiocie ustanowienia słu-
żebności, które z różnych przyczyn nie
zostały ujawnione w księdze wieczystej.
Dostęp do drogi publicznej nie może być
utożsamiany jedynie z dostępem faktycz-
nym do tej drogi. Zagwarantowanie praw-
ne dostępu do drogi publicznej oznacza,
że musi on być legalny, to jest prawo do
korzystania z niego musi wynikać wprost
z przepisu prawa, czynności prawnej,
orzeczenia sądowego, czy też administra-
cyjnego (wyrok Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego z dnia 8 stycznia 2015 r.,
sygn. akt II OSK 1402/13).

Nierzadko mylnie pojęcie publicznej
drogi gminnej jest utożsamiane z poję-
ciem gminnej drogi wewnętrznej. Zgod-
nie z art. 1 ustawy o drogach publicz-
nych za drogę publiczną może być uwa-
żana droga spełniająca dwa wymienio-
ne w tym przepisie warunki. Po pierwsze

- dokonania podziału naszej nierucho-
mości, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.
2016 poz. 2147), podział nieruchomości
nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowa-
ne do wydzielenia działki gruntu nie mają
dostępu do drogi publicznej,

- uzyskania pozwoleń budowlanych,
zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz.U.
2016 poz. 290) obiekt budowlany wraz ze
związanymi z nim urządzeniami budowla-
nymi należy, biorąc pod uwagę przewidy-
wany okres użytkowania, projektować i
budować w sposób określony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgod-
nie z zasadami wiedzy technicznej, zapew-
niając poszanowanie, występujących w
obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnio-
nych interesów osób trzecich, w tym zapew-
nienie dostępu do drogi publicznej,

- naturalnej izolacji nieruchomości,
zgodnie z art. 145 § 1 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.
Dz.U. 2017 poz. 459), jeżeli nieruchomość
nie ma odpowiedniego dostępu do drogi
publicznej lub do należących do tej nie-
ruchomości budynków gospodarskich,
właściciel może żądać od właścicieli grun-
tów sąsiednich ustanowienia za wynagro-
dzeniem potrzebnej służebności drogowej
(droga konieczna),

- ujawnieniu własności w nowej księ-
dze wieczystej dla odłączonej działki ze
starej księgi wieczystej, gdyż czynność
prawna zbycia wydzielonej działki grun-
tu bez zapewnienia dostępu do drogi
publicznej narusza  art. 93 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami, i z tego
powodu jest dotknięta sankcją nieważno-
ści jako sprzeczna z ustawą (postanowie-
nie Sądu Najwyższego z dnia 29 marca
2015 r., IV CSK 411/14).

ZALETY DOSTĘPU DO DROGI
PUBLICZNEJ Z NASZEJ POSESJI


