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Trwają budowy…
Dbając o poprawne wykonanie
prac, Wójt Marek Karaś wraz ze
współpracownikami z urzędu
gminy, pilnuje by na czas przed
miesiącami zimowymi, dokończyć wszystkie ważne a zaplanowane na to półrocze inwestycje.
Budowane są drogi, boisko ze
sztuczną nawierzchnią oraz
odnawiane są remizy OSP poprzez ocieplenie i zmianę elewacji. Szczegóły dotyczące tych
realizacji opisane są na łamach
tego numeru Informatora. Zapraszamy do lektury ! Na zdjęciu od
prawej : Wójt Marek Karaś,
Grzegorz Szymański kierownik
gminnego referatu budownictwa, drogownictwa, ochrony
środowiska i inwestycji oraz
inspektor ds. drogownictwa
Piotr Dudek.

Olszyny do kanalizacji
Zakończenie zaplanowano na 2020
To będzie jedna z największych, w
ostatnich latach, pod względem logistycznym i finansowym inwestycja w
gminie Rzepiennik Strzyżewski. Mowa
o budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Olszynach – mówi wójt Rzepiennika Strzyżewskiego, Marek Karaś.
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej”
Sp. z o.o. z Tuchowa przy aktywnej
współpracy z Urzędem Gminy Rzepiennik Strzyżewski pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji.: „Budowa
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
miejscowości Olszyny” w ramach Regio-
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nalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –
2020 (5 Oś Priorytetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR.).
Dodajmy, że spółce udało się otrzymać
dotację w kwocie ponad 6 miliona złotych (6 394 847,44 zł). Niedawno została podpisana umowa na to dofinansowanie, a pozostał jeszcze do rozstrzygnięcia przetarg na dokończenie prac
projektowych i budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. – Mam nadzieję, że wszystkie prace projektowe i uzy-

skanie pozwolenia na budowę zakończą
się wiosną 2018 r. Otworzy nam to drogę do rozpoczęcia prac ziemnych: budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wierzę, że zakończenie prac jest
możliwe w 2020 roku. Mam nadzieję, że
nie będziemy też mieli większego problemu z uzyskaniem pozwoleń od mieszkańców, że wszyscy, zarówno w Olszynach, jak i Rzepienniku Biskupim i Rzepienniku Suchym zrozumieją, iż rozbudowa infrastruktury komunalnej to konieczność, i wymóg czasów – dodaje
wójt Marek Karaś.
(mir)
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Odnawiamy
remizy OSP!
W ramach dobrej współpracy samorządu
gminnego z druhami OSP, modernizujemy
jako gmina remizy w poszczególnych miejscowościach. Przebudowywany jest w tych
miesiącach budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach. Prace dotyczą klatki
schodowej i sanitariatów. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego przyznanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2017.

Akcja termomodernizacja - remizy
OSP Rzepiennik Biskupi i Kołkówka

Remiza OSP w Kołkówce
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Remiza OSP
w Rzepienniku
Biskupim

Wyczekiwane przez strażaków inwestycje w infrastrukturę pożarniczą naszej
gminy, mają swój dobry i widoczny efekt
końcowy. Trwa realizacja Projektu pn.
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Ciężkowice,
Pleśna i Rzepiennik Strzyżewski” nr
RPMP.04.03.02-12-0233/16 w ramach
którego na terenie naszej Gminy prowadzone są prace w ramach „Termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepienniku Biskupim” i „Termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Kołkówce”. Planowana jest „Termomodernizacja budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Olszynach”.
Projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej –
SPR. Powyżej pokazujemy jak postępują prace w terenie.
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Z pracy rady gminy...
XXXV sesja Rady Gminy Rzepiennik
Strzyżewski odbyła w 29 września
2017 r. i jak to zwyczajowo się odbywa przyjęto na wstępie porządek obrad i wysłuchano sprawozdania Wójta z jego działalności międzysesyjnej.
Z ciekawszych i interesujących żywotnio mieszkańców Kołkówki informacji,
Wójt Marek Karaś poinformował że
podpisał umowę dzierżawy budynku
po byłej Szkole w Kołkówce z p. Kuczek. Z informacji jakie posiada p. Kuczek dostała wpis do działalności
oświatowej w Starostwie Powiatowym więc umowa jest wiążąca i od 1
stycznia 2018 r. będzie uruchomiona
tam działalność oświatowa o nazwie
„Bajkolas”. Następnie przyjęto w formie uchwały informację o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Rzepiennik
Strzyżewski za I półrocze 2017 roku.
Sprawę referowała Skarbnik Gminy
Elżbieta Kamińska-Zając.
Kolejnym punktem, którym zajęli się radni była kwestia wspomożenia zakupu pojazdu służbowego dla Policji komisariatu
w Cieżkowicach. Zabierając głos Komendant tegoż Komisariatu Policji w Ciężkowicach Łukasz Czeluśniak podziękował za dotychczasowe wsparcie od naszej gminy.
Wspomniał, że o tym, na co zostaną przeznaczone te środki, poprosił radnych o pozytywne podjęcie tej uchwały. W następnym
punkcie przyjęto uchwałę w sprawie zmian
w budżecie na 2017 rok i wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
Kolejno podęto na tej sesji 5 uchwał porządkujących sytuacje prawną szkół publicznych w gminie, po wejściu w życie zmian
związanych z reformą edukacji.
Po tych zmianach powołano do życia w
drodze uchwały rady gminy nowy byt
prawny, utworzono mianowicie Spółdzielnię Socjalną SMAK. Sprawę radzie przedstawił Sekretarz Gminy Grzegorz Burkot,
który zabierając głos powiedział, że wniosek o dofinansowanie, który nasza gmina
złożyła w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego, Działanie 9.2 Wsparcie ekonomii społecznej, przeszedł pozytywną
ocenę. Nasz biznes plan został bardzo wysoko oceniony. Została przyznana nam
dotacja w wysokości prawie 180 tysięcy
złotych, w tym 120 tysięcy na zakupy początkowe oraz wyposażenie i ponad 60
tysięcy na wsparcie pomostowe w pierwszym roku dzielności. W związku z powyższym poprosił radnych o podjęcie uchwały
w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej SMAK informując, że daje ona umocowanie Wójtowi z ramienia gminy do występowania na Walnym Zgromadzeniu założycielskim i do podjęcia odpowiednich
uchwał oraz powołania Zarządu.
Następnym krokiem rady było przyjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
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zbycie akcji w spółce Tarnowski Klaster
Przemysłowy Spółka Akcyjna. Sekretarz
Gminy Grzegorz Burkot poinformował, że
przedstawiciele Tarnowskiego Klastra Przemysłowego zwrócili się z wnioskiem o odkupienie przysługujących naszej gminie
udziałów w Tarnowskim Klastrze Przemysłowym. Ponieważ ilość naszych udziałów
jest znikoma ich wartość wynosi ok. 3 tysiące zł i tak naprawdę na nic nie mieliśmy
znaczącego wpływu, a fakt posiadania
udziałów musieliśmy wykazywać w bilansie i różnych dokumentach, więc rozsądnym wydaje się sprzedaż tych udziałów.
Radni podjęli też wówczas uchwałę w
sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy
Rzepiennik Strzyżewski. W dalszej kolejności radni zajęli się głosowaniem nad w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowych w ramach projektu pod
nazwą ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę
źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Przewodniczący obrad o przedstawienie
projektu uchwały w imieniu wnioskodawcy poprosił p. Karolinę Sterkowicz – podinspektora ds. doradztwa energetycznego.
Karolina Sterkowicz zabierając głos poinformowała, że jeżeli chodzi o regulamin
udzielenia dotacji, została przyznana dotacja na wymianę kotłów. Przyjęcie regulaminu jest konieczne z punktu dalszego działania w tym kierunku. Rozszerzenie tej tematyki znalazło wyraz w podjęciu następnej uchwały tym razem dot. sprawy uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik
Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła
w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.
Innym ważnym tematem tej sesji było
podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Przewodniczący obrad o przedstawienie projektu uchwały w imieniu wnioskodawcy
poprosił Krzysztofa Banasia – inspektora
ds. ochrony środowiska. Krzysztof Banaś
poinformował, że zmiana regulaminu podyktowana jest tym, że zostaje wprowadzony odbiór nowego odpad jakim jest popiół. Będzie to nowy worek koloru szarego. Dodatkowo jest to dostosowanie do
rozporządzenia w sprawie odbioru odpadów selektywnych i zmiana odpadów zielonych, które były w poprzednim regulaminie na odpady ulęgające biodegradacji.
W związku z powyższym podjęto też
uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXI/
136/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu

świadczenia usług na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konsekwencją zmiany regulaminu są zmiany w
zakresie czego mieszkańcy mogą oczekiwać
za uiszczoną opłatę. W związku z tym
wprowadzono nowy odpad popiół i zmianę korygującą odpady zielone na odpady
ulęgające biodegradacji.
Ostatnim akcentem uchwałodawczym
było przyjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. Wyjaśniono iż jest to drzewo u Państwa Więckowskich, które nadaje się do wycinki.
Opinia RDOŚ w tej sprawie jest pozytywna. Trzeba usunąć jego funkcję jako pomnik przyrody.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Bajorek przedstawił informację o
wynikach analizy oświadczeń majątkowych
Radnych Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski złożonych Przewodniczącemu Rady
Gminy. Nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych radnych nie stwierdzono. Ponadto w tym punkcie Sekretarz Gminy przedstawił informację dotyczącą
oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych. Poinformował, że zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym Wójt
Gminy jest zobowiązany do przedstawienia informacji o oświadczeniach majątkowych osób zobowiązanych tj. kierowników
jednostek organizacyjnych oraz osób działających z upoważnienia Wójta, wydających decyzje administracyjne. W toku analizy stwierdzono, że wszystkie oświadczenia wpłynęły w terminie. Nie stwierdzono,
żadnych błędów, więc nie podjęto żadnych
działań. Oświadczenia zostały przesłane do
Urzędu Skarbowego.
Końcowymi akordami tej sesji były interpelacje radnych i sołtysów, głównie w sprawie stanu dróg. Następnym punktem porządku obrad było omówienie spraw bieżących gminy. Tutaj głos ponownie zabrał
Przewodniczący Rady gminy Zbigniew Bajorek. Sekretarz Gminy w imieniu Wójta
Gminy przedstawił informację nt. wykonania uchwał Rady Gminy za I półrocze2017
r. Poinformował, że po analizie wszystkich
podjętych w I półroczu uchwał stwierdzono, że żadna uchwała nie została uchylona. Wobec żadnej uchwały nie zostało wszczęte postępowanie nadzorcze. Wszystkie
uchwały zostały zrealizowane, albo są w
trakcie realizacji. Dotyczy to szczególnie
spraw związanych z nieruchomościami ponieważ w tych przypadkach proces jest dosyć długi i postępowania trwają.
Sesję zamknęła seria wolnych wniosków
radnych i sołtysów. Tematyka tej części to
również podziękowania i omówienie spraw
wiejskich poruszanych na zebraniach wiejskich, które odbyły się w ostatnim czasie.
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Inwestycje realizowane w drugim pół
Wykonano przebudowę dróg gminnych
Wyremontowano gruntownie trzy fragmenty dróg gminnych w Olszynach i Rzepienniku Biskupim. Dla porównania pokazujemy stan
sprzed realizacji remontu i po remoncie.

Droga Olszyny przed i po remoncie

Droga w Rzepienniku Biskupim przed i po odnowieniu nawierzchni

Droga w Olszynach przed i po przebudowie

Powstaje nowe boisko w Turzy
Zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Turzy”, realizowane jest jako inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków pozyskanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju
Szkolnej Infrastruktury Sportowej – EDYCJA 2017.
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ółroczu 2017r.

Przebudowa dróg gminnych
w Rzepienniku Suchym i Strzyżewskim

Droga w Rzepienniku Strzyżewskim z Funduszy PROW

Obecnie trwają też czynności związane z realizacją zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej „Rzepiennik Suchy w kier. P. Mikosa” w miejscowości Rzepiennik Suchy”, „Przebudowa
drogi gminnej „Rzepiennik Strzyżewski – Cisie” w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski” i „Przebudowa
drogi gminnej „Rzepiennik Strzyżewski – Działki” w miejscowości
Rzepiennik Strzyżewski i Rzepiennik
Biskupi”.

Chodnik przy drodze
wojewódzkiej w
Rzepienniku Suchym
Budujemy w tym roku następny fragment
chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze
wojewódzkiej nr 980 tym razem w Rzepienniku Suchym. Roboty są dofinansowane
przez Województwo Małopolskie w ramach
pozyskanej przez Gminę dotacji.

Celem operacji jest poprawa stanu infrastruktury transportowej poprzez przebudowę dróg gminnych. Zrealizowany
zostanie cel PROW w zakresie poprawy
warunków życia mieszkańców, stanu infrastruktury transportowej oraz dostępności do usług publicznych.
Zadania są współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej

Droga w Rzepienniku Suchym
z funduszy PROW
infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” na
operacje typu „Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Powstanie placówka wsparcia dziennego
W Rzepienniku Strzyżewskim powstanie placówka wsparcia dziennego. –
Pieniądze na ten cel pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
– wyjaśnia wójt Marek Karaś.
Projekt ma na celu stworzenie placówki
wsparcia dziennego. Zakłada, że przez okres
3 lat skorzysta z niej co najmniej 70 dzieci z
terenu całej gminy Rzepiennik Strzyżewski,
które nie ukończyły jeszcze osiemnastego
roku życia. W ramach placówki powstaną
dwa oddziały: jeden w Olszynach, w tamtejszej szkole, drugi w budynku szkolnym w
Rzepienniku Biskupim (obiekt dzisiejszego
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Gimnazjum). Obydwie placówki zostaną dostosowane do potrzeb nowopowstałej instytucji, zaplanowano zakup wyposażenia, w
tym biurek, krzeseł, komputerów. Realizacja
projektu będzie kosztowała ponad 1.1 miliona złotych. Gmina otrzymała dotację w
kwocie 1.04 miliona złotych. W ramach pracy placówki zaplanowano pomoc w dokształcaniu, różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, a także wycieczki. W ramach zadania
planuje się przeprowadzić zajęcia z zakresu
organizacji czasu własnego ze specjalistami,
o charakterze: sportowym, muzycznym,
praktyczno-technicznym (na przykład modelarskie, konstrukcyjne, fotograficzne, informatyka), rozwijające kreatywność + przed-

siębiorczość + talenty przywódcze (przywództwo, gry i symulacje uczące współdziałania grupowego; budujące pozycję w grupie; doskonalące komunikację, autoprezentacje, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów;
kreatywność). Zajęcia mają uzupełnić i wzbogacić proces szkolnej edukacji i doprowadzić
do lepszego opanowania przez ucznia materiału, przygotować go lepiej do egzaminu
– Nasz projekt ma przysporzyć możliwości
wykorzystywania wolnego czasu na rozwój
predyspozycji i talentów, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami. Ma
chronić dzieci i młodzież przed nudą – zapowiada Marek Karaś.
(mir)
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Odnowione drogi
dojazdowe do pól
Przeprowadzono przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rzepienniku Biskupim, Turzy i Olszynach. Na
realizacje tych zadań pozyskano dotację ze środków budżetu
Województwa Małopolskiego. Powstało 3 zmodernizowane odcinki, które wydatnie poprawią dojazd dla właścicieli
gruntów.

Droga w Olszynach
przed i po przebudowie
Droga w Turzy
przed i po
remoncie

Droga w Rzepienniku Biskupim
przed i po modernizacji

Aktywna tablica
Dzięki wspólnie przygotowanemu przez dyrektorów
szkół oraz pracowników
urzędu gminy wnioskowi
wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy otrzymały wsparcie finansowe na
zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
Po 14.000 zł trafi do Szkoły
Podstawowej w Rzepienniku
Strzyżewskim, Rzepienniku Biskupim, Rzepienniku Suchym,
Olszynach i Turzy, co daje w
sumie 70.000 zł.
Z powyższych środków zostanie zakupionych 8 tablic in-
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teraktywnych i 2 monitory interaktywne.
Głównym celem Programu
„Aktywna tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
wybranych przez szkoły zgodnie
z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji

uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych
technologii.
Celami szczegółowymi
Programu są:
• wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji pro-

gramów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
• zapewnienie uczniom z zakwalifikowanych do Programu
szkół dostępu do pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane na zajęciach do kształcenia
kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie posługiwania się TIK
oraz do rozwijania zainteresowań
i uzdolnień uczniów w ramach
zajęć pozalekcyjnych;
• zapewnienie uczniom szkół
zakwalifikowanych do Programu
a także ich nauczycielom, szkoleń umożliwiających efektywne
korzystanie z tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych,
głośników lub innych urządzeń
pozwalających na przekaz
dźwięku, interaktywnych monitorów dotykowych.

www.rzepiennik.pl
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Inwestycje

Szanowni Klienci,

Poprawa bezpieczeństwa dzieci na
placu zabaw w Turzy
Dla wydatnej poprawy warunków aktywnego wypoczynku najmłodszych na placu zabaw w Turzy zostały zamontowane dodatkowe maty zabezpieczające dzieci przed ewentualnym upadkiem i
kontuzją. Dodatkowo w stojącej obok szkole poprawiono wydatnie jakość oświetlenia podczas zajęć lekcyjnych.

W związku z czasowym zawieszeniem działalności Agencji
Pocztowej w miejscowości Olszyny uprzejmie informujemy,
że u listonoszy obsługujących określony obszar można zrealizować następujący zakres usług:
- dokonać zakupu znaczków pocztowych,
- dokonać zakupu kartek pocztowych, kartek okolicznościowych, kopert, widokówek, prasy, artykułów handlowych,
- nadać przesyłki listowe nierejestrowane i przesyłki polecone bez usług komplementarnych (z wyjątkiem nadawanych
na pocztową książkę nadawczą),
- nadać przekazy pocztowe,
- dokonać wpłat na rachunki bankowe,
- zrealizować usługi Banku Pocztowego.
Uwagi:
* usługa komplementarna - usługa „potwierdzenie odbioru”,
* przesyłki listowe – o wadze do 2 kg,
* przyjmowanie przez listonosza przesyłek poleconych, zarówno priorytetowych jak i ekonomicznych, przekazów pocztowych oraz wpłat na rachunki bankowe powinno odbywać
się, o ile to możliwe, w mieszkaniu nadawcy lub w innym
lokalu dostępnym w chwili przyjmowania,
* listonosz przed przyjęciem przesyłki uprzedza nadawcę, że
z uwagi na szacunkowe określenie masy przesyłki, może zaistnieć konieczność uzupełnienia lub zwrotu opłaty, jeżeli
okaże się, że nadawca uiścił opłatę w niewłaściwej wysokości. Korekta opłaty jest dokonywana najpóźniej
w następnym dniu roboczym,
* od osoby niepełnosprawnej listonosz w miejscu jej zamieszkania przyjmuje prawidłowo opłacone przesyłki nie będące
przesyłkami rejestrowanymi.

Maty zabezpieczające

Boisko do siatkówki plażowej w Olszynach
W wakacje dużą popularnością cieszyło się używane sezonowo
odnowione boisko do siatkówki w wersji plażowej.

Wymiana oświetlenia
w szkole w Turzy

Kolejne środki

Powstaną nowe oczyszczalnie ścieków
Nie wszędzie, z racji ukształtowania terenu, a przede wszystkim rozproszonej
zabudowy, powstanie zbiorcza sieć
kanalizacyjna. Tam, gdzie kolektor nie
dotrze, mieszkańcy będą mogli skorzystać z dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Gmina Rzepiennik Strzyżewski pozyskała
pieniądze na zadanie pn.: „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków i
wodociągu na ternie Gminy Rzepiennik Strzyżewski wraz z dostawą ciągnika rolniczego
oraz wozu asenizacyjnego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

www.rzepiennik.pl

2014-2020 (Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje
typu Gospodarka wodno-ściekowa). Gminie
udało się pozyskać dotację w kwocie blisko
miliona złotych (dokładnie: 968 794,00 zł). –
Już dzisiaj wiadomo, że w ramach zadania
powstanie 63 biologicznych przydomowych
oczyszczalni ścieków. Takie urządzenia zostaną zamontowane w gospodarstwach domowych, we wszystkich miejscowościach
Gminy, do tego powstanie 214,5 m wodociągu w Kołówce. Gmina zakupi także nowo-

czesny ciągnik rolniczy wraz z beczką asenizacyjna do opróżniania osadów ściekowych
z w/w oczyszczalni – mówi wójt Marek Karaś.
Realizacja wszystkich zadań zakończy się w
czerwcu 2018 roku.
W związku z rezygnacją kilku osób z udziału w projekcie i budowy BPOŚ zostało kilka
miejsc dla osób chętnych na takie urządzenia, które nie mają możliwości podłączenia
się do sieci kanalizacyjnej. Każda zainteresowana osoba budową BPOŚ powinna zgłosić
się do Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski do pokoju nr 3 lub zadzwonić pod nr tel.
14 65 35 527.
(mir)

7

INFORMATOR SAMORZĄDOWY Gminy Rzepiennik Strzyżewski, wrzesień - październik 2017r.

Wody płynące na działkach gruntowych
Na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski można spotkać pojawiające się problemy mieszkańców związane z nieaktualną ewidencją gruntów prowadzoną
przez starostę, dotyczy to w szczególności zapisów w ewidencji odnoszących się
do wód płynących „Wp” na działkach
biegnących w granicach nieruchomości,
które mieszkańcy zamierzają zbyć np. w
drodze umowy darowizny, sprzedaży,
zamiany. Dlatego też ta kwestia wymaga przybliżenia.
Wody dzielą się na powierzchniowe i podziemne. Wody, z wyjątkiem wód morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych, są
wodami śródlądowymi. Śródlądowe wody powierzchniowe dzielą się na płynące i stojące.
Stanowią one własność Skarbu Państwa, innych osób prawnych albo osób fizycznych.
Wody stojące oraz wody w rowach znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej
stanowią własność właściciela tej nieruchomości. Jeżeli śródlądowa woda powierzchniowa
płynąca zajmie trwale, w sposób naturalny,
grunt niestanowiący własności właściciela
wody, grunt ten staje się własnością właściciela wody. W tym wypadku właścicielowi
wody służy powództwo sądowe o ustalenie istnienia prawa do gruntu, poprzedzone projektem wydzielenia geodezyjnego zajętej nieruchomości. Natomiast byłemu właścicielowi gruntów przysługuje odszkodowanie. Roszczenie
odszkodowawcze przedawnia się po upływie
3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
Starosta prowadzi ewidencję gruntów będącą rejestrem publicznym, w którym gromadzi się informacje o stanie prawnym oraz faktycznym nieruchomości. Wskazany w ewidencji użytek gruntowy określa sposób korzystania z konkretnej działki składającej się na nieruchomość.
Z kolei użytki gruntowe wykazywane w
ewidencji dzielą się m.in. na grunty pod wodami, do których zaliczamy „Wp” - grunty pod

wodami powierzchniowymi płynącymi. O rodzaju użytku konkretnej działki osoba zainteresowana może się dowiedzieć uzyskując m.in.
odpłatny wypis z rejestru gruntów wydawany
przez starostę. Informację taką można również uzyskać nieodpłatnie w urzędzie gminy.
Wobec powyższego w przypadku naturalnych procesów korytotwórczych, grunt zajęty
przez śródlądową wodę powierzchniową płynącą nie stanowiący własności właściciela
wody, staje się jego własnością. Dotyczy to
przede wszystkim uprawnień Skarbu Państwa
do takiego gruntu, wyrażający się zarządem
podmiotu reprezentującego Skarb Państwa w
stosunku do tych nieruchomości, na podstawie odrębnych przepisów przykładowo Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Natomiast
od 01 stycznia 2018 r. ustawa Prawo wodne,
dokonuje zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej jednym podmiotem,
jakim ma być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Informację czy użytek „Wp”
na naszej nieruchomości jest w zarządzie wymienionych podmiotów można uzyskać kierując w tej sprawie stosowne zapytanie do organu.
Wody stanowiące własność Skarbu Państwa
lub jednostek samorządu terytorialnego są wodami publicznymi. Płynące wody publiczne nie
podlegają obrotowi cywilnoprawnemu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.
W konsekwencji notariusz odmówi sporządzenia czynności notarialnej obejmującej przeniesienie własności nieruchomości na której znajduje się użytek „Wp”, jako sprzecznej z prawem. Czynność prawna sprzeczna z ustawą
albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje
inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce
nieważnych postanowień czynności prawnej
wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.
Podsumowując, jeżeli na wypisie z rejestru
gruntów, względnie informacji z urzędu gminy, mamy jako oznaczenie dla konkretnej naszej działki symbol użytku – „Wp” zawsze powinniśmy zwrócić się z pismem do podmiotu

Wody płynące „Wp” na nieruchomości
nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu.
zarządzającego wodami w imieniu Skarbu
Państwa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, o informację czy użytek „Wp” znajduje się w zarządzie tego podmiotu. W razie
informacji potwierdzającej ten fakt należy zlecić geodecie wydzielenie z obecnej działki wód
płynących, tak aby powstała nowa samodzielna działka. Natomiast, jeżeli podmiot reprezentujący Skarb Państwa nie jest zarządzającym użytkiem „Wp” należy zlecić geodecie sporządzenie wykazu zmian gruntowych, w którym geodeta zmieni charakter użytek z „Wp”
na „W” lub najbliższy sąsiadujący. Po dokonaniu wyżej wymienionych czynności możliwy
będzie obrót naszą nieruchomości.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1121).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
2016 poz. 1629).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 2016 poz.
1034).

Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Suchy.

Dwa miliony na rozbudowę kanalizacji
Blisko dwa miliony złotych (dokładnie
1 999 126,00 zł) otrzyma Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. z Tuchowa, której udziałowcem jest samorząd gminy Rzepiennik Strzyżewski, na
rozbudowę sieci kanalizacyjnej. – Razem z gminą przygotowaliśmy dokumentację i wniosek o dotację – mówi
Sławomir Jędrusiak, prezes zarządu
Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”.
Spółka przy aktywnej współpracy z Urzędem Gminy Rzepiennik Strzyżewski pozyska-
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ły dofinansowanie na realizację zadania pn.:
„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje
typu Gospodarka wodno-ściekowa). Dotacja
dla spółki jest jedną z najwyższych w Małopolsce. Z powodu braku środków (ogromne-

go zainteresowania gmin dotacjami), zarząd
województwa małopolskiego zdecydował, że
maksymalne dofinansowanie może wynosić
dwa miliony złotych (W ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich). W efekcie trzeba było skorygować plany i podzielić zadanie
na etapy (dwa zadania). W pierwszej kolejności zostanie wykonana kanalizacja i wodociągi po prawej stronie drogi wojewódzkiej
nr 980 (jadąc w kier. Biecza), – Jeśli wszystko potoczy się sprawnie, tak jak zakładamy,
to inwestycja zostanie oddana do użytku w
czerwcu 2019 roku – ocenia wójt Marek Karaś.
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