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Wychodząc naprzeciw ocze- 
kiwaniom mieszkańców gmi- 
ny, dotyczącym zwiększenia  
ilości miejsc dla dzieci  
w przedszkolach w miesią- 
cach wakacyjnych została 
podpisana umowa z firmą  
BNG Studio na wykonanie 
dokumentacji projektowej  
przebudowy budynku gim-
nazjum w Rzepienniku Bisku- 
pim na przedszkole. Doku-
mentacja zostanie wykona-
na do końca roku 2018 wraz 
z uzyskaniem prawomoc-
nego pozwolenia na bu-
dowę. W roku 2019 Gmina  

Powstaje projekt przebudowy  
budynku gimnazjum  
w Rzepienniku  
Biskupim na przedszkole

To jest dobra kadencja! Porównanie kosztów funkcjonowa-
nia administracji okolicznych gmin. Jako Gmina Rzepiennik 
Strzyżewski wypadamy najlepiej! 

Wójt Marek Karaś, dziękuje 
wszystkim zaangażowanym 
w organizację oraz gościom.

Dożynki
2018 r. 

Rzepiennik Strzyżewski bę-
dzie się starała o środki z UE  
w Podziałaniu 10.1.2 Wycho-
wanie przedszkolne – SPR  
w ramach Regionalnego Pro- 
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na 
realizację w/w projektu. 

 

Rzepiennik 
Strzyżewski

Ryglice Gromnik Szerzyny Ciężkowice Tuchów

Koszty funkcjonowania administracji w roku 
2017 

+2.454.177 zł 
 

+ 1.182.609 zł 
 + 1.012.223 zł 

+ 484.669 zł + 468.473 zł 

Koszty funkcjonowania 
administracji w roku 2017
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Zaradność popłaca
Nie od dziś wiadomo, że 
Gmina Rzepiennik Strzyżew-
ski ze względu na odległość 
od głównych ośrodków miej- 
skich, niewielką ilość podmio- 
tów gospodarczych oraz skro- 
mne wpływy z podatków  
lokalnych, należy do biedniej- 
szych w Powiecie Tarnow-
skim. Stąd też bardzo miłym  
zaskoczeniem jest osiągnię- 
cie w 2017 roku najwyższego 
poziomu wpływów wśród  
gmin powiatu w przeliczeniu  

na jednego mieszkańca 
bo prawie 4.600 zł. W ze-
stawieniu GUS wzięto pod 
uwagę zarówno dochody 
własne – czyli m.in. wpły-
wy z podatków i opłat lo-
kalnych, oraz udziały w PIT  
i CIT, a także subwencję 
ogólną, jak również pozy-
skane przez gminę środki 
unijne oraz rządowe. Nie 
wliczano tu natomiast przy-
chodów z kredytów oraz 
pożyczek. Należy również 

podkreślić iż 2018 rok wy-
gląda jeszcze bardziej obie-
cująco bowiem planowany 
wpływ na mieszkańca wy-
niesie około 5.190 zł.

To dzięki intensywnej pracy 
i skuteczności w pozyski-
waniu środków zewnętrz-
nych tj. dotacji celowych 
z budżetu państwa oraz 
środków unijnych tak wy-
sokie miejsce gminy w ran-
kingu.

Źródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/
wiadomosci_centralne/184862/Ranking
-gmin--Najbiedniejsze-i-najbogatsze-gminy
GUS: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/
podgrup/temat

Dochód na mieszkańca gmi- 
ny w roku 2017 dzięki po-
zyskanym środkom unijnym, 
oraz rządowym

Źródło: sprawozdanie finansowe gmin

Dochód na mieszkańca gminy w roku 2017 dzięki 
pozyskanym środkom unijnym oraz rządowym
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Trwają prace związane z „Zagospo-
darowaniem terenu wokół budynku 
remizy OSP w Rzepienniku Biskupim”, 
w ramach którego zostanie głównie 
wykonane odwodnienie, izolacja fun-
damentów, utwardzenie placu przed 
budynkiem, schody wejściowe i plac 
postojowy. Wartość robót wynosi 
ponad 95 000 zł. Projekt współfinan-
sowany ze środków Województwa 
Małopolskiego przyznanych przez 
Sejmik Województwa Małopolskiego  
w ramach konkursu Małopolskie Remi-
zy 2018.

Remiza w Rzepienniku 
Biskupim zyska nowy 
blask

Powiat odnowił dwa odcinki drogi 
w Rzepienniku Biskupim i Turzy

Już od września rozpoczynają się za-
jęcia w ramach Projektu „Małopolski 
e-Senior”, którego celem  jest podnie-
sienie kompetencji cyfrowych oraz 
poprawa umiejętności korzystania  
z komputera i Internetu. Każdy czynny 
uczestnik projektu po jego zakończe-
niu otrzyma nieodpłatnie tablet, na 
własność wraz z kompletem materia-
łów szkoleniowych. W ramach szkoleń 
przewidziano 15 spotkań w wymiarze 
3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotka-
nia animacyjne po 2 godziny lekcyj-
ne. Będą prowadzone w grupach ok.  
9 osobowych. Około 50 seniorów z na-
szej gminy skorzysta z projektu.

Małopolski e-Senior 
rusza od września

Nowe odcinki dróg z gminnych 
pieniędzy
Wyremontowano dwa wymagające modernizacji, odcinki dróg gminnych.  
Z budżetu naszej gminy poprawiono, m.in. przedstawione na zdjęciach drogi  
w Rzepienniku Biskupim i Turzy. Działania w tym kierunku będą kontynuowane,  
a nowe odcinki wymagające odnowy nawierzchni, już są wytypowane do realiza-
cji. Wszystko w celu poprawy komfortu życia mieszkańców.

Droga Rzepiennik Biskupi przed

Droga w Turzy przed

Droga Rzepiennik Biskupi po

Droga w Turzy po
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Władze Powiatu Tarnowskiego pozy-
skały ze środków rządowych pienią-
dze na odnowienie dróg zniszczonych 
przez podtopienia w latach minionych. 
Jednym z fragmentów który doczekał 
się gruntownej naprawy jest fragment 
drogi powiatowej 1389 K za nowym 
mostem w Rzepienniku Biskupim  
w kierunku na Turzę. Wyremontowa-
no drogę na ponad 1,0 km oraz popra-
wiono pobocza. Dodatkowo powiat 
odnowił na tej samej drodze już w Tu-
rzy następny zniszczony fragment o dł. 
250 m bieżących. Całość zadania, czyli 
odnowienia tych dwóch odcinków, 
kosztował ponad 345 tys. Dzięki temu 
komfort jazdy po tym szlaku jest dużo 
lepszy. Liczymy że latach następnych, 
dobra współpraca pomiędzy gminą  
a powiatem będzie owocowała na-
stępnymi realizacjami na drogach bie-
gnących w naszej gminie.
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W okresie wakacyjnym wykonano modernizację dachu 
Przedszkola Publicznego w Turzy.

Wykonano okucia kominów, wyczyszczono i wymalowano 
dach, uszczelniono rynny, poprawiono więźbę.

Wyremontowany dach 
na przedszkolu w Turzy 

3

Miło nam poinformować że wniosek Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski o dofinansowanie zadania pn. kształtowa-
nia przestrzeni publicznej przez budowę parkingów wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą  w miejscowościach Turza, 
Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy, Olszyny został 
oceniony pozytywnie na etapie merytorycznym i umiesz-
czony przez Urząd Marszałkowski na liście z liczbą punk-
tów kwalifikującą się do dofinansowania. Obecnie trwają 
uzupełnienia formalne wniosku. Wnioskowana kwota do-
finansowania na powyższe zadanie to ponad 900 tys. zł. Je-
steśmy pełni nadziei, że procedura zakończy się sukcesem  
i w latach 2019-2020 powstanie 4 parkingi w sumie ze 160 
miejscami parkingowymi oraz oświetleniem fotowoltaicz-
nym, zagospodarowaniem zieleni, ławeczkami i donicami 
na kwiaty.Planowane parkingi są zlokalizowane następują-
co: Rzepiennik Strzyżewski – koło szkoły podstawowej, Tu-
rza – przy kościele parafialnym, Rzepiennik Suchy – między 
kościołemparafialnym, a szkołą podstawową, Olszyny – przy 
drodze powiatowej naprzeciwko przystanku oraz Domu Lu-
dowego, co obrazują mapki poniżej.

Jest zielone światło dla 
budowy parkingów

Olszyny

Rzepiennik Suchy

Rzepiennik Strzyżewski

Turza

www.rzepiennik.pl
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Drogi gminne już po remoncie
Aktywność Wójta by pozyskiwać fi-
nansowanie zewnętrze dla poprawy  
stanu infrastruktury drogowej za-
owocowała.  Gruntownie wyremonto- 
wano drogi gminne „Olszyny w kier.  
p. Ręklewskiego”, „Rzepiennik Biskupi 
w kier. p. Wiktorka”, „Rzepiennik Suchy 
w kier. p. Mierzwy”, „Rzepiennik Strzy-
żewski w kier. p. Gnata” oraz „Olszyny 

– Ratówki”. Wartość robót wyniosła po-
nad 980 000 zł, z czego 80 % stanowi 
dotacja pozyskana ze środków Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w ramach rezerwy celowej na 
przeciwdziałanie i usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych.

Droga Olszyny Ratówki przed Droga Olszyny Ratówki po

Droga Olszyny w kier. Ręklewskiego przed

Droga Rzepiennik Biskupi w kier. Wiktorka przed

Droga Rzepiennik Strzyżewski w kier. Gnata przed

Droga Rzepiennik Suchy w kier. Mierzwy przed

Droga Rzepiennik Biskupi w kier. Wiktorka po

Droga Rzepiennik Strzyżewski w kier. Gnata po

Droga Rzepiennik Suchy w kier. Mierzwy po

Droga Olszyny w kier. Ręklewskiego po

4 www.rzepiennik.pl
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Zmniejszenie ilości klas w budynku 
byłego gimnazjum w Rzepienniku Bi-
skupim pozwoliło na reorganizację 
biblioteki publicznej i udostepnienie 
dla potrzeb OSP Rzepiennik Strzyżew-
ski największej z jej sal. Zarówno sala 
szkoleniowa jak księgozbiór biblio-
teki będą dalej znajdować się na pię-
trze budynku. Planuje się że cała 
operacja zakończy się do końca wrze-
śnia. Pozwoli to także podnieść kom-
fort ćwiczeń członkom młodzieżowej 
orkiestry dętej, która, przypominamy, 
jest finansowana z budżetu gminy  
w kwocie 50.000 zł rocznie.

Strażacy z OSP 
Rzepiennik 
Strzyżewski 
będą mieli salę 
szkoleniową

Trwa przebudowa części budynku byłe-
go gimnazjum w Rzepienniku Biskupim 
na punkt rehabilitacji. Roboty powinny 
się zakończyć jeszcze we wrześniu a w 
październiku/listopadzie mieszkańcy 
zyskają możliwość rehabilitowania się 
w komfortowych warunkach. Dogod-
ne jest również jego położenie – w cen- 
trum gminy, łatwo dostępne również 
środkami komunikacji publicznej co 
ma szczególne znaczenie dla osób 
starszych często nie poruszających się 
samodzielnie samochodami. Dla zmo-
toryzowanych udogodnieniem będzie 

duża ilość miejsc parkingowych w po-
bliżu punktu. To kolejne zadanie w za-
kresie ochrony zdrowia zrealizowane 
prze gminę po uruchomieniu gabinetu 
dentystycznego w Olszynach i wyposa-
żeniu gabinetów profilaktyki zdrowot-
nej w szkołach.

Proces ciągłej, systematycznej popra-
wy jakości ochrony zdrowia na terenie 
gminy został rozpoczęty i w kolejnych 
latach liczymy, także na podniesienie 
poziomu usług w zakresie Podstawo-
wej Opieki Zdrowotnej.

Nowy punkt 
rehabilitacji

Przebudowano drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych w miejscowościach 
Rzepiennik Suchy oraz Turza. Pozyska-
no na ten cel środki od Województwa 
Małopolskiego. Finansowanie tego 
przedsięwzięcia związane jest z wyłą- 
czeniem z produkcji gruntów rolnych 
w wysokości 60 % kosztów zadań, któ-
re wyniosły w sumie ponad 125 000 
zł. Dzięki temu wsparciu wspominane 
wyżej dwa odcinki dróg, zyskały nową 
nawierzchnię.

Drogi dojazdowe 
do pól też są 
odnowione

Droga w Rzepienniku Suchym przed Droga w Rzepienniku Suchym po

Droga w Turzy przed Droga w Turzy po
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piennik Strzyżewski 400
Druk: Czeszyk sp. z o.o., Tarnowiec, ul, Najdałówka 22, 
tel. 602 723 280
Skład: Zespół
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Trwa realizacja Projektu pn. „Termomodernizacja budyn-
ków użyteczności publicznej w Gminach Ciężkowice, Pleśna 
i Rzepiennik Strzyżewski” nr RPMP.04.03.02-12-0233/16  
w ramach którego na terenie naszej Gminy wykonano  
w tym roku „Termomodernizację budynku Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Olszynach”. Koszt robót wyniósł ponad 250 
000 zł. Tym samym zostały zakończone prace na wszystkich 
obiektach z terenu naszej Gminy, przewidzianych w ramach 

tego projektu do termomodernizacji.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicz-
nym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka moder-
nizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

– SPR.

Remiza w Olszynach już po termomodernizacji

Nowe otoczenie szkoły  
w Rzepienniku Suchym

Modernizacja budynku 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy trwa

Odnowiono plac przy Szkole Podstawowej  
w Rzepienniku Suchym. Znacznej poprawie ule-
gły warunki korzystania z niego, jak i estetyka 
otoczenia wokół budynku szkoły. Koszt robót 
to ponad 15 000 zł.

Zgodnie z zapowiedzią z poprzed-
niego numeru  informatora roz-
począł się drugi etap modernizacji 
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Rzepienniku Biskupim. Do 
końca listopada bieżącego roku 
zostaną wykończone pomieszcze-
nia wewnątrz budynku, nie wy- 
konane w etapie I inwestycji oraz  
wybudowany szacht windowy 
i zamontowana winda. W kolej- 
nych latach zostanie wymieniona 
stolarka okienna oraz wykona-
na termomodernizacja. Realizacja 

zadania jest możliwa dzięki pozy-
skanym środkom z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych w kwocie 70.000 
zł, oraz ze środków PFRON dystry-
buowanych przez Województwo 
Małopolskie w kwocie około 40 
tys. zł w 2018 r. W ramach w/w 
umowy wieloletniej z Wojewódz-
twem Małopolskim zapewnione 
zostało również finansowanie  
w latach 2019-2020. Stan docelo-
wy po zakończeniu wszystkich ro-
bót przestawia wizualizacja obok.

Termomodernizacja remizy OSP w Olszynach przed Termomodernizacja remizy OSP w Olszynach po

6 www.rzepiennik.pl
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W okresie wakacyjnym rozstrzygnięto przetargi i podpi- 
sano umowy na budowę trzech nowych chodników. Tak 
więc w Rzepienniku Strzyżewskim zostanie wybudowa-
ne prawie 400 m chodnika przy drodze wojewódzkiej nr  
980 od zjazdu do P. Majchrów w kierunku szkoły podsta- 
wowej. Koszt inwestycji wyniesie 467.000 zł w tym:   
około 184.000 zł z budżetu Województwa Małopolskiego,  
około 184.000 zł z budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski  
oraz około 100.000 zł z budżetu obywatelskiego Woje-
wództwa Małopolskiego. W Olszynach powstanie około  

Trzy nowe chodniki na terenie 
gminy do końca października

200 m chodnika przy drodze powiatowej od pomnika 
Lotników w kierunku Ołpin, aż do połączenia z już ist-
niejącym. Kwota zadania to 204.374 zł, w tym pozyska-
ne dofinansowanie z budżetu Powiatu Tarnowskiego 
83.165 zł. W Turzy natomiast zostanie wybudowany 
chodnik o długości około 100 m prowadzący od kościoła 
parafialnego w kierunku nowego cmentarza za kwotę 
76.907 zł. Lokalizacje w/w chodników zostały przedsta-
wione na mapkach poniżej, a one same są zaznaczone na  
czerwono.

Chodnik Turza Chodnik Olszyny

Chodnik Rzepiennik Strzyżewski

7www.rzepiennik.pl
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Modernizacja 
basenu w Turzy
W bieżącym roku wykonano modernizację niecki basenu  
w Turzy na kwotę prawie 30 tys. zł. Dzięki modernizacji, ba-
sen cieszył się dużą popularnością wśród naszej młodzieży.

8

Jeszcze we wrześniu powstaną trzy Otwarte Stref Aktywno-
ści na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski zrealizowane 
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo

-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA) realizowanego przez Ministerstwo 
Sportui Turystyki. W ramach wniosku złożonego do MSiT 
Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 75.000 zł 
na 3 OSY w wariancie podstawowym w miejscowościach 
Turza (w pobliżu nowego boiska wielofunkcyjnego), Rze-
piennik Suchy (na terenie szkoły w pobliżu placu zabaw) 
oraz Olszyny (w centrum miejscowości). Każdy z obiektów 
wyposażony będzie w 6 terenowych urządzeń sportowych  
tj. drabinka, przywodziciel-odwodziciel, narciarz, orbitek, 
biegacz, wachacz+twister oraz po 4 ławki i 2 urządzenia do 
gier edukacyjnych (szachy oraz Chińczyk). Dodatkowo na-
siana zostanie trawa oraz posadzone drzewka/krzewy.

Powstaną trzy otwarte 
strefy aktywności  
z dofinansowaniem  
z MSiT

Zbliżamy się do końca czteroletniej kadencji, był to okres 
w którym udało się zrealizować szereg zamierzeń i planów. 
Wiele z nich nigdy nie zostało by zrealizowanych, gdyby nie 
wsparcie ze środków europejskich, dla których Instytucją Za-
rządzająca jest samorząd województwa, ale również środ-
ków krajowych w ramach programów regionalnych. Cieszę 
się, że w tym czasie dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski uda-
ło się pozyskać środki na zadania związane z modernizacją 
remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach progra-
mu „Małopolskie Remizy”, ale również na ich doposażenie  
w sprzęt ratowniczy i samochody pożarnicze.Dzięki tym 
środkom poprawiły się warunki pracy strażaków oraz wzro-
sło poczucie bezpieczeństwa. Poprawie uległy zabytkowe 
obiekty sakralne dzięki programom „Małopolskie Kapliczki” 
oraz „Mecenat Małopolski”. Poprawia się stan środowiska 
naturalnego dzięki realizowanym na terenie Gminy Rzepien-
nik inwestycjom wodno-kanalizacyjnym oraz budowanym 
przydomowym oczyszczalniom ścieków. Również w nieda-
lekiej perspektywie da się odczuć jakość powietrza dzięki 
uruchomionym przez Województwo Małopolskie progra-
mom termomodernizacyjnym i dofinansowaniu wymiany 
lokalnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. W zakresie 
infrastruktury drogowej konsekwentnie dofinansowywane 
są przebudowy dróg lokalnych w ramach Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych oraz budowy chodników przy drogach 
wojewódzkich i modernizacje samych dróg w ramach krajo-
wych środków publicznych. Poza środkami ukierunkowany-
mi na inwestycje, realizowane są zadania współfinansujące 
lokalne inicjatywy stowarzyszeń i nieformalnych organizacji 
społecznych. Aktywne lokalne środowiska mają możliwość 
zabiegać o środki w ramach pierwszego w Polsce wojewódz-
kiego Budżetu Obywatelskiego. Wreszcie dzięki uchwalone-
mu tej wiosny Planowi Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Małopolskiego nakreśliliśmy nowe kierunki 
rozwoju naszego subregionu.

Cieszę się że w ciągu tych czterech lat, dzięki bardzo dobrej 
współpracy z Panem Wójtem Markiem Karasiem oraz radny-
mi Rady Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, miałem możli-
wość przyczynić się do rozwoju Państwa Gminy.
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Radny Województwa Małopolskiego


