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Zapowiada się najlepszy, pod względem inwestycyjnym, rok
w historii gminy Rzepiennik Strzyżewski. Mowa oczywiście o 2018.
– Dzięki intensywnej pracy wielu osób środki unijne, na rozbudowę
sieci wodno – kanalizacyjnej oraz z Ministerstwa Sportu na poprawę
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Część zadań zostanie zreali-
zowana już w tym roku – podkreśla Marek Karaś, wójt gminy.
W sumie, w ciągu najbliższych kilku lat, wydatki majątkowe będą
wynosiły co najmniej kilkanaście milionów złotych. cd. str. 4, 5, 6

Wójt Marek Karaś spotkał się
w Rabce Zdroju z Ministrem

Sprawiedliwości Zbigniewem
Ziobro. Wójt podziękował mini-

strowi za wsparcie druhów z
naszych jednostek OSP. Szczegól-

nie za nowy samochód dla OSP
Turza. Wsparcie sprzętowe dzięki
ministrowi Zbigniewowi Ziobrze
i posłom PiS: Michałowi Wojtkie-
wiczowi oraz Edwardowi Siarce,
który jest prezesem wojewódz-

kiego ZOSP RP, wydatnie podnio-
sło jakość sprzętu ratowniczego
będącego w dyspozycji naszych
strażaków.  Spotkanie w Rabce
było rocznym podsumowaniem

realizacji programu zakupu
sprzętu dla OSP w woj. małopol-
skim z Funduszu Sprawiedliwo-

ści. Minister Zbigniew Ziobro
podziękował strażakom za służbę

i zapowiedział kontynuację
programu w całej Polsce.

Spotkanie z ministrem
Zbigniewem Ziobro

Wielomilionowe dotacje dla Rzepiennika Strzyżewskiego na kanalizację, sport,
edukację i wsparcie potrzebujących w 2018 roku.

CIĘŻKA PRACA
POPŁACA

INFORMACJE
O BUDŻECIE
GMINY
czyli skąd mamy pieniądze i na co je
wydajemy

Drodzy Mieszkańcy, na wstępie pragnę
Państwu przekazać, iż jak co roku Re-
gionalna Izba Obrachunkowa w Krako-
wie pozytywnie zaopiniowała budżet
naszej Gminy na 2018 rok.
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również majątkowych. Miejmy
więc nadzieję, że w bieżącym roku
będzie ich jeszcze więcej.

Na co Gmina wydaje
pieniądze?

Zapewne niejednokrotnie zada-
wali sobie Państwo pytanie na co
wydaje się pieniądze gminne. Na
początek warto wiedzieć kto je
wydaje...

Do realizacji zadań nałożonych
na Gminę powołane zostały jed-
nostki organizacyjne które je wy-
konują, są to w naszym przypad-
ku: Urząd Gminy, Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej, 5 szkół
podstawowych i 2 przedszkola.

Ponadto w naszej Gminie funk-
cjonują dwie instytucje kultury,
które otrzymują z budżetu Gminy
dotację podmiotową na swoją
działalność. Na terenie Gminy
działa 6 jednostek ochotniczych
straży pożarnych, których koszty
działalności ponosi Gmina. Co-
rocznie przeznacza się również
środki finansowe w formie dota-
cji celowych, które są przekazywa-
ne jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
min. na finansowanie lub dofinan-
sowanie prac obiektów zabytko-
wych oraz realizację zadań pu-
blicznych w zakresie upowszech-
niania kultury muzycznej i arty-
stycznej oraz kultury fizycznej i

sportu na terenie naszej  Gminy.
Podkreślić należy, iż znaczną część
budżetu stanowią wydatki obliga-
toryjne wynikające z obowiązują-
cych przepisów prawa. Jednak
najogólniej wydatki budżetu mo-

Ponadto przedstawię krótką in-
formację na temat gospodarki fi-
nansowej, która pozwoli Państwu
na zapoznanie się ze strukturą do-
chodów i wydatków naszej Gmi-
ny na 2018 rok. Mam nadzieję, że
przedstawione informacje będą
dla Państwa czytelne i przydatne,
uczynią budżet bardziej przejrzy-
stym i  zrozumiałym oraz uświa-
domią Państwu wielkości wspól-
nych pieniędzy i ich wydatkowa-
nia w roku budżetowym.

Skąd się biorą pieniądze w
budżecie Gminy?

Dochody budżetowe pochodzą
z wielu źródeł, poniższy wykres
przedstawia strukturę dochodów
w budżecie naszej Gminy z po-
działem na trzy główne kategorie.

A teraz kolej na liczby, budżet
Gminy na 2018 rok po stronie
dochodów zamyka się kwotą
32.284.878,35 zł, w tym: docho-
dy bieżące, to kwota:
28.370.985,74 zł, dochody mająt-
kowe, kwota: 3.913.892,61 zł.

Równocześnie pragnę Państwa
poinformować, że dzięki stara-
niom Wójta Gminy na 2018 rok
pozyskano dodatkowe środki fi-
nansowe na realizację zadań bie-
żących oraz inwestycyjnych
współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej oraz innych środ-
ków pomocowych w łącznej kwo-

cie 3.888.107,95zł, co stanowi
12% ogółu dochodów budżeto-
wych. Należy tutaj dodać, iż Gmi-
na systematycznie aplikuje o przy-
znanie dodatkowych funduszy na
realizację zadań bieżących jak

INFORMACJE O BUDŻECIE
czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

żemy podzielić na dwie podstawo-
we grupy, wydatki bieżące i ma-
jątkowe. Tegoroczny budżet jest
bardzo ambitny a zarazem proro-
zwojowy, bowiem zaplanowane
inwestycje wskazują na blisko 25%
zaangażowanie na wydatki mająt-
kowe i oznaczają dalszą kontynu-
ację polityki rozwojowej naszej
Gminy przy udziale i z wykorzy-
staniem możliwości płynących z

dofinansowania ze środków ze-
wnętrznych. Należy tutaj podkre-
ślić, iż zarówno Państwa oczeki-
wania jako mieszkańców oraz
obowiązki nakładane na Gminę w
różnych aktach prawna wymagają

szybkiego dostosowania infra-
struktury zwłaszcza w zakresie
transportu i łączności, ekologii,
gospodarki komunalnej, jak rów-
nież estetyki. W związku z tym nie-
zbędne jest jej szybkie dostosowa-
nie do dzisiejszych wymogów i to
się dzieje naprawdę, bowiem
obecnie realizowanych jest 19
przedsięwzięć wieloletnich, zapi-
sanych w uchwale w sprawie przy-
jęcia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy. Myślę, że to wiele
mówi o tym co obecnie  Gmina
realizuje, przede wszystkim po to
by wszystkim nam żyło się lepiej.
Wracając jednak do tematu, to na
co wydajemy najwięcej prezentu-
je powyższy wykres.

Czas na liczby, przewidziane do
realizacji w 2018 roku wydatki
ogółem wynoszą kwotę:
37.335.236,35 zł, w tym: inwesty-
cje: 9.246.821,25 zł,  wydatki bie-
żące: 28.088. 415,10 zł.

Szanowni Państwo, w niniejszej
krótkiej informacji przedstawiłam
najważniejsze źródła dochodów i
wydatków budżetu naszej Gminy
na rok 2018. Należy jednak pamię-
tać, iż w ciągu roku budżet podle-
ga ciągłej analizie i ocenie oraz we-
ryfikacji na skutek zmian w źródłach
dochodów oraz zmian w wydat-
kach bieżących i inwestycyjnych.
Bardziej szczegółowe informacje o
budżecie Gminy znajdą Państwo na
stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej, adres: https://bip.malopol-
ska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski w
dziale Budżet i majątek.

Elżbieta Kamińska-Zając,
Skarbnik Gminy
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Z pracy rady gminy...
cego nieodpłatnego utrzymania grobów i
cmentarzy wojennych położonych na terenie
Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Wójt Gminy
Marek Karaś poinformował jako wnioskodaw-
ca , że sprawa dotyczy utrzymania cmentarzy
z pierwszej wojny światowej, które i tak gmi-
na utrzymuje i ponosi wszelkie koszty. Formal-
nie jest to obowiązek wojewody. Poprosił o
podjęcie niniejszej uchwały informując, że być
może będzie wtedy duża szansa na pozyska-
nie środków na remont i odnowienie tego
cmentarza w Rzepienniku Strzyżewskim. Ostat-
nie kwestie omawiane na tej sesji, to zmiany
kosmetyczne w statucie Gminy oraz zmiany w
budżecie i wieloletniej prognozie finansowej
gminy. Po zmianach łączna kwota dochodów
to: 32.286.378,35  zł. natomiast łączna kwo-
ta wydatków ogółem to: 37.936.736,35 zł.

Na zakończenie w punkcie sprawy bieżące rad-
ni zostali zapoznani z nowymi przepisami dot.
zmiany ustawy o samorządzie gminnym, które
weszły w życie 11 stycznia 2018 r. Zmiany dot.
m.in.  funkcjonowania rady gminy. Podstawo-
we i istotne kwestie dotyczą: - głosowania jaw-
nego na sesjach rady za pomocą urządzeń umoż-
liwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego
wykazu głosowań radnych,- obowiązku transmi-
towania i nagrywania obrad rady za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udo-
stępniania ich w BIP i na stronie internetowej
gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty,
- powołania nowej komisji organu stanowiące-
go (komisji skarg, wniosków i petycji), która roz-
patrywać będzie skargi na działania organów
wykonawczych i samorządowych jednostek or-
ganizacyjnych;- radni będą mogli tworzyć kluby
radnych,- przyznania radnym prawa wstępu do
pomieszczeń instytucji samorządowych, w tym
spółek handlowych z udziałem samorządowych
osób prawnych, - zobowiązanie organów wyko-
nawczych do przedstawiania radzie corocznego
raportu o stanie danej jednostki samorządowej;-
tworzenie budżetu obywatelskiego jako formy
konsultacji z mieszkańcami, - przyznanie miesz-
kańcom gminy, powiatu i samorządu wojewódz-
twa prawa inicjatywy uchwałodawczej, - wydłu-
żenie kadencji organów samorządu terytorialne-
go z 4 do 5 lat.

gulaminu określającego wysokość stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe
warunki przyznawania, obliczania i wypłaca-
nia nauczycielom dodatków i niektórych in-
nych składników wygrodzenia, a także szcze-
gółowe zasady przyznawania wypłacania do-
datku mieszkaniowego. Wójt Gminy Marek
Karaś poinformował, że sprawa dotyczy do-
datku mieszkaniowego i faktu, że od
1.01.2018 r. taki dodatek zniknął z Karty Na-
uczyciela. W związku z powyższym proponu-
je, aby w naszym regulaminie również ująć
ten fakt.

Kolejne uchwały przyjęte przez radę gminy
dotyczyły nieruchomości gminnych. Pierwsza
dot. sprawy zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych i ustalenia ich przebiegu. Mowa tu
o dwóch odcinkach działek. Jedna położona
w Rzepienniku Strzyżewskim w centrum, plac
na którym zawracają autobusy, druga w Tu-
rzy miedzy Kościołem, a cmentarzem. Jest to
też bardzo ważna działka tym bardziej, że w
tym momencie będzie tam projektowany
chodnik, który połączy cmentarz z Kościołem.
W głosowaniu radni przekwalifikowali te
działki na drogi gminne.

Dalej radni zajęli się kwestiami wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości. Głos za-
brał Zastępca Wójta Przemysław Beben, któ-
ry poinformował, że przedmiotowa nierucho-
mość to nieruchomość rolna, gospodarstwo
rolne, położone w Rzepienniku Strzyżewskim.
W zasobie gminy od 1990 r. Pan Marcin Ba-
jorek, jeden z większych rolników tutaj w te-
renie zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o
wyrażenie zgody na sprzedaż tej nieruchomo-
ści. Następnie poprosił o zabranie głosu p.
Marcina Bajorka. P. Marcin Bajorek wyraził
chęć zakupu przedmiotowej nieruchomości.
Poinformował, że jeżeli uda mu się ją zaku-
pić zamierza prowadzić na niej działalność rol-
niczą, głównie przeznaczyć na łąkę.

Podobna materia to następna uchwała
rady. Tym razem chodziło o podjęcie uchwa-
ły w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości. Przewodniczący Rady Gmi-
ny o przedstawienie projektu uchwały po-
prosił wnioskodawcę. Głos zabrał Zastępca
Wójta Przemysław Bęben, który poinformo-
wał, że projekt uchwały dotyczy dwóch
działek. Jednej położonej w Rzepienniku
Biskupim, drugiej w Rzepienniku Suchym.
Geometrycznie porównywalne. W planie
oznaczone jako rolne.

Ostatnia XXXIX sesja Rady Gminy Rzepien-
nik Strzyżewski, odbyła w dniu 26 stycznia
2018 r. W obecności 14 radnych procedowa-
no w kolejności, sprawozdanie Wójta z jego
działalności pomiędzy sesjami. Po tej porcji
informacji ze strony Wójta Marka Karasia,
rada gminy zajęła się przyjęciem szeregu
uchwał. Pierwszą z nich była  uchwała w spra-
wie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
Rzepiennik Strzyżewski. Szczegóły dot. wybo-
rów i przyszłych prac tej rady, wyjaśnił pra-
cownik GOK Szymon Witek, który poinformo-
wał, że powołanie młodzieżowej rady gmi-
ny, zgodnie z tym co zostało zapisane w pro-
jekcie uchwały ma na celu wspieranie i upo-
wszechniania idei samorządowej wśród mło-
dzieży na terenie naszej gminy.  Kolejne
uchwały przyjęte na tej sesji to te, które doty-
czyły planu pracy i planu pracy komisji Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok.

W dalszej kolejności przyjęto jak co roku,
uchwałę w sprawie przyjęcia programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Dziesiątym punktem porządku dziennego
było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ra-
mach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków realizo-
wanych przez Spółkę Komunalną DORZECZE
BIAŁEJ Sp. z o. o. w Tuchowie. Przewodni-
czący Rady Gminy Zbigniew Bajorek o przed-
stawienie projektu uchwały poprosił wniosko-
dawcę  czyli p. Wójta. Wójt Gminy Marek
Karaś poinformował, że projekt uchwały do-
tyczy ustalenia dopłat  w ramach zbiorowe-
go odprowadzania ścieków i dostarczania
wody. Obecna uchwała obowiązuje do koń-
ca marca, ale ponieważ mieszkańcy zastana-
wiają się, czy taryfy będą podniesione, czy nie
już teraz przedkłada projekt uchwały z pro-
pozycją pozostawienia dopłat na dotychcza-
sowym poziomie. W jedenastym punkcie ob-
rad procedowano podjęcie uchwały w spra-
wie ustalenia dopłat do wywozu ścieków re-
alizowanego indywidualnie przez właścicieli
gospodarstw domowych. Analogicznie jak
powyżej, Przewodniczący Rady Gminy o
przedstawienie projektu uchwały poprosił
Wójta Gminy. Wójt poinformował, że przed-
miotowa uchwała jest bardzo podobna do
poprzedniej dotyczy dopłat do wywozu ście-
ków. Podjęcie jej pozwoli na takie same zasa-
dy jakie były do tej pory w sprawie wywozu
ścieków. Wójt zaznaczył, że tego jakie stawki
narzuci sobie indywidualny podmiot nie je-
steśmy w stanie stwierdzić, natomiast dopła-
ty będą takie same jak w roku poprzednim.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXVI/171/2016 Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 li-
stopada 2016 r. w sprawie określania trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach ini-
cjatywy lokalnej. Dalej w toku prac radni po-
chylili się nad składnikami pensji nauczycieli
na rok 2018. Przyjęli uchwałę w sprawie re-

INFORMATOR SAMORZĄDOWY Gmi-
ny Rzepiennik Strzyżewski, ISSN 2392-
2079
Redaktor Naczelny: Andrzej Mizera,
współpraca Tomasz Stelmach
Wydawca: Gmina Rzepiennik Strzy-
żewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżew-
ski 400.
Druk: Czeszyk sp. z o.o., Tarnowiec,
ul. Najdałówka 22, tel. 602 723 280
Skład: sTuDio ZyGzAk, tel. 602 595
661

Jednym z ostatnich akordów tej  sesji było
przyjęcie uchwały dot. sprawy przyjęcia zada-
nia z zakresu administracji rządowej dotyczą-
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Rok na drogach
W sumie ponad milion złotych wydano na

remonty dróg gminnych oraz dróg transpor-
tu rolnego. Warto przy tej okazji dodać, że
prowadzono także prace przy drogach woje-
wódzkich i powiatowych. Wiosną 2017 roku
zakończono i oddano do użytku chociażby
spory fragment jezdni powiatowej, w Turzy.

Rok 2017 należy uznać za udany. Gmina
zrealizowała bowiem kilka ważnych i potrzeb-
nych społecznie inwestycji. Na finiszu jest re-
alizacja zadania pn. „Termomodernizacja bu-
dynków użyteczności publicznej w Gminach
Ciężkowice, Pleśna i Rzepiennik Strzyżewski” ,
w ramach którego na terenie  gminy wyko-
nano prace w ramach „Termomodernizacji
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rze-
pienniku Biskupim” i „Termomodernizacji
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Koł-
kówce”, „Termomodernizacja budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach”
będzie wykonana w 2018 roku.

. Projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Po-
prawa efektywności energetycznej w sekto-
rze publicznym i mieszkaniowym, Poddziała-
nie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetycz-
na budynków użyteczności publicznej – SPR.

Przeprowadzono przebudowę dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych w Rzepienniku
Biskupim, Turzy i Olszynach. Na realizacje tych
zadań pozyskano dotację ze środków budże-
tu Województwa Małopolskiego. –  Zmoder-
nizowane trzy odcinki, wydatnie poprawią
dojazd dla właścicieli gruntów. Zresztą o pie-
niądze na remonty dróg transportu rolnego
zabiegamy, skutecznie, od kilku lat.

Podsumowanie inwestycyjne 201

Chodnik w Rzepienniku Suchym

Remiza OSP w Kołkówce

Remiza OSP w Kołkówce

Remiza OSP w Rzepienniku Biskupim

Remiza OSP w Rzepienniku Biskupim

Droga powiatowa w Turzy

Droga powiatowa w Turzy

Droga w Olszynach

Droga w Olszynach

Droga w Rzepienniku Biskupim

Droga w Rzepienniku Biskupim

Droga w Turzy

Chodnik w Rzepienniku Suchym

W tym roku pojawił się chodnik przy dro-
dze wojewódzkiej w Rzepienniku Suchym (
jest to następny fragment chodnika wraz z
odwodnieniem przy drodze wojewódzkiej nr
980). Roboty są dofinansowane przez Woje-
wództwo Małopolskie w ramach pozyskanej
przez Gminę dotacji. W Turzy zrealizowano
również odcinek chodnika przy drodze po-
wiatowej nr 1390K Ciężkowice–Turza-Sitnica-
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Strzeszyn.  Zadanie zrealizowano przy udzia-
le środków z Powiatu Tarnowskiego.

Wyremontowano gruntownie  fragmenty
dróg gminnych. Gmina Rzepiennik Strzyżew-
ski pozyskała dotację z budżetu państwa w
ramach środków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. Dotacja została wykorzystana
na realizacje: Olszyny – droga na Ratówki,
Rzepiennik Biskupi – droga w kierunku Pań-
stwa  Kaflów, Turza – droga na Zalesie, Rze-
piennik Suchy – droga w kierunku Państwa
Brudziszów, Rzepiennik Strzyżewski – Cisie.

7 roku

Zakończyliśmy  realizacją zadań pn. „Prze-
budowa drogi gminnej „Rzepiennik Suchy w
kier. P. Mikosa” w miejscowości Rzepiennik
Suchy”, „Przebudowę drogi gminnej „Rze-
piennik Strzyżewski – Cisie” w miejscowości
Rzepiennik Strzyżewski” i „Przebudowę dro-
gi gminnej „Rzepiennik Strzyżewski – Dział-
ki” w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski i
Rzepiennik Biskupi”. Celem operacji jest po-
prawa stanu infrastruktury transportowej po-
przez przebudowę dróg gminnych. Dzięki tym
inwestycjom zrealizowany zostanie cel PROW
w zakresie poprawy warunków życia miesz-
kańców, stanu infrastruktury transportowej
oraz dostępności do usług publicznych. Za-
dania są współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Podstawo-
we usługi i odnowa wsi na obszarach wiej-
skich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infra-
struktury, w tym inwestycji w energię odna-
wialną i w oszczędzanie energii” na operacje
typu „Budowa lub modernizacja dróg lokal-
nych”, objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja
Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi

Chodnik w Turzy

Chodnik w Turzy

Droga w Rzepienniku Strzyżewskim

Droga w Rzepienniku Strzyżewskim Droga w Rzepienniku Biskupim

Droga w Rzepienniku Suchym

Droga w Olszynach

Droga w Rzepienniku Biskupim

Droga w Rzepienniku Strzyżewskim

Droga w Rzepienniku Suchym

Droga w Turzy

Droga w Turzy

Droga w Rzepienniku Strzyżewskim

Droga w Rzepienniku Biskupim
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Senior w gminie
Warto wspomnieć, że gmina Rzepiennik

Strzyżewski została zakwalifikowana do re-
alizacji projektu „Małopolski e Senior” w ra-
mach Programu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa działanie 3.1. W ramach projektu prowa-
dzone będą bezpłatne szkolenia informatycz-
ne dla mieszkańców powyżej 65 roku życia z
małopolskich gmin.  Wśród głównych korzy-
ści płynących z udziału w projekcie należy
wymienić m.in.: udział seniorów w bezpłat-
nych szkoleniach (15 spotkań szkoleniowych
oraz 3 spotkania animacyjne) obejmujących
naukę korzystania z nowych technologii kom-
putera, tabletu, Internetu; zakup i nieodpłat-
ne przekazanie na własność wszystkim uczest-
nikom szkoleń tabletów; realizację szkoleń na
terenie gminy przez miejscowych trenerów.
– Projekt będzie realizowany na terenie gmi-
ny w 2018 roku. program zapewnia uczest-
nikom szkoleń: materiały edukacyjne, cate-
ring, oraz zwrot kosztów dojazdu.

Kanalizacja przed nami
Bez wątpienia  będzie to jedna z najwięk-

szych, w ostatnich latach, pod względem lo-
gistycznym i finansowym zarazem  inwesty-
cja w gminie Rzepiennik Strzyżewski. Mowa
o budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągo-
wej w Olszynach oraz w Rzepienniku Bisku-
pim i Rzepienniku Suchym. Zadanie finanso-
wane jest w znacznej mierze w oparciu o
pozyskaną dotację. Kilka miesięcy temu Spół-
ka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. z
Tuchowa, przy współpracy z Urzędem Gmi-
ny Rzepiennik Strzyżewski, pozyskała dofinan-
sowanie na realizację inwestycji.: „Budowa
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miej-
scowości Olszyny” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014 – 2020 (5 Oś Priory-
tetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.3
Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie
5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna –
SPR.) kwota 6 394 847,44 złotych.  – Wiele
wskazuje na to, że wszystkie prace projekto-
we wraz z prawomocnym pozwoleniem na
budowę zakończą się wiosną 2018 r. Otwo-
rzy nam to drogę do rozpoczęcia prac ziem-
nych: budowy sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej. 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 Ol-
szynach, jak i Rzepienniku Biskupim i Rzepien-
niku Suchym rozumieją, iż rozbudowa infra-
struktury komunalnej to konieczność, i wy-
móg czasów – dodaje wójt Marek Karaś.

Ponieważ nie wszędzie, z racji ukształto-
wania terenu, a przede wszystkim rozproszo-
nej zabudowy, powstanie zbiorcza sieć kana-
lizacyjna, samorząd zaplanował wsparcie dla
mieszkańców, którzy postanowią wybudo-
wać przydomowe – biologiczne oczyszczanie
ścieków. Dlatego Gmina Rzepiennik Strzyżew-
ski pozyskała pieniądze na zadanie pn.: „Bu-
dowa biologicznych przydomowych oczysz-
czalni ścieków i wodociągu na ternie Gminy
Rzepiennik Strzyżewski wraz z dostawą cią-
gnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

Ponad czterdzieści lat czekali mieszkańcy
Rzepiennika Biskupiego na salę gimnastyczną.
Obiekt będzie kosztował ponad cztery milio-
ny złotych. Na tę inwestycję, ze środków
gminnych, samorządu jednak nie stać. Stąd
wniosek do Ministra Sportu i Turystyki. Do-
kumentacja przygotowana przez gminę zo-
stała pozytywnie oceniona. Dzięki temu z
Ministerstwa Sportu i Turystki otrzymamy
około trzech milionów złotych. Mieszkańcy
tej miejscowości, na taki obiekt czekali od
ponad czterdziestu lat. Wierzę, że w ciągu
dwórz najbliższych lat sala zostanie oddana
do użytku – zapewnia wójt gminy Rzepien-
nik Strzyżewski, Marek Karaś. Kilka miesięcy
temu gmina złożyła wniosek do ministra spor-
tu. Eksperci uznali, że został on przygotowa-
ny wzorowo. Oczywiście nie mniej istotne
było stworzenie odpowiedniego klimatu
wokół dotacji, o co zadbał wójt Marek Karaś.
Wielokrotne rozmowy na ten temat prowa-
dzone z wieloma osobami, w tym z przed-
stawicielami Ministerstwa Sportu przyniosły
pozytywny skutek.

Boisko w Turzy
Kilkaset tysięcy złotych kosztowała przebu-

dowa boiska sportowego przy Szkole Podsta-
wowej w Turzy. Ponad trzysta tysięcy złotych
samorząd otrzymał od ministra sportu. Bo-
isko w Turzy wołało o pomstę do nieba. Od
dwóch lat wójt Marek Karaś szukał rozwiąza-
nia problemu. W sukurs przyszło mu Mini-
sterstwo Sportu, które ogłosiło konkurs na
dotację, na realizację inwestycji o charakte-
rze sportowym.

skich na lata 2014-2020 (Poddziałanie 7.2
Wsparcie inwestycji związanych z tworze-
niem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwe-
stycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii. Operacje typu Gospodarka wodno-
ściekowa). Gminie udało się pozyskać dota-
cję w wysokości blisko 1 mln zł.  – W ramach
zadania powstanie 63 biologicznych przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. Takie urządze-
nia zostaną zamontowane w gospodar-
stwach domowych, we wszystkich miejsco-
wościach Gminy, do tego powstanie 214,5
m wodociągu w Kołówce. Gmina zakupi tak-
że nowoczesny ciągnik rolniczy wraz z beczką
asenizacyjną do opróżniania osadów ścieko-
wych z w/w oczyszczalni. Realizacja wszyst-
kich zadań zakończy się w 2018 roku.

Pomoce dydaktyczne
Szkoły w gminie wzbogaciły się o tablice

interaktywne. A wszystko to dzięki wspólnie
przygotowanemu przez dyrektorów szkół
oraz pracowników urzędu gminy wnioskowi.
Został on pozytywnie oceniony i wszystkie
szkoły podstawowe z terenu gminy otrzyma-
ły wsparcie finansowe na zakup pomocy dy-
daktycznych w ramach rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kom-
petencji uczniów i nauczycieli w zakresie tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych – „Ak-
tywna tablica”.   Po 14.000 zł trafiło do Szkoły
Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim,
Rzepienniku Biskupim, Rzepienniku Suchym,
Olszynach i Turzy, co daje w sumie 70.000 zł.
Z powyższych środków zostało zakupionych
8 tablic Interaktywnych i 2 monitory. W szole
w Turzy poprawiono również oświetlenie, co
widać na zdjęciach poniżej.

Hala i obiekty sportowe

Tak będzie wyglądała hala już za 2 lata
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Warto też dodać, że dzięki aktywnej pracy
Wójta gmina pozyskała z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki dużą pulę środków, które po
dołożeniu wkładu własnego gminy pozwolą
stworzyć montaż finansowy na niebagatelną
kwotę kilkuset tysięcy złotych. Tyle będzie
kosztowała gruntowna modernizacja stadio-
nu piłkarskiego w Olszynach. Pozyskano 250
tysięcy złotych dotacji z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej. Środki na ten cel przyznał
nam minister sportu – cieszy się Wójt Marek
Karaś. Przebudowa istniejącego boiska spor-
towego na dwa obiekty zapewniające bez-
pieczeństwo użytkowników oraz dostosowa-
nie do obecnych standardów i przepisów, tj.
na boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne
– to najważniejsze cele inwestycji. Przy okazji
planowana jest budowa  szatni dla zawodni-
ków i tak zwana „mała architektura”.

Dla najmłodszych na placu zabaw w Turzy
wykonano maty zabezpieczające przed ura-
zami.

Trzy nowe samochody strażackie
Na koniec tego podsumowania przypomina-

my o pozyskaniu dla druhów z terenu naszej
gminy, 3 nowych samochodów strażackich.
Nowe wozy stoją od 2017 r. w Olszynach, Rze-
pienniku Strzyżewskim i Turzy. O wszystkich
nowych nabytkach OSP pisaliśmy już we wcze-
śniejszych numerach Informatora.

Gabinet stomatologiczny w Olszynach
W tym roku dokonano również przebu-

dowy lokalu usługowego w Domu Ludowym
w Olszynach wraz ze zmianą sposobu jego
użytkowania na gabinet opieki zdrowotnej
wraz z zapleczem. Wartość robót wyniosła
ponad 126 tys. zł.  Poprawi to niewątpliwie
komfort życia mieszkańców i ułatwi im do-
stęp do opieki dentystycznej.

Remizy 2017. Wartość robót wyniosła po-
nad 112 tys. zł.

Przebudowa remizy w Olszynach
Oprócz elewacji remiz gmina zainwesto-

wała w prace remontowe wnętrza remizy w
Olszynach. Przebudowywany został budynek
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszy-
nach. Prace dotyczyły klatki schodowej i sa-
nitariatów. Projekt współfinansowany był ze
środków Województwa Małopolskiego przy-
znanych w ramach konkursu Małopolskie

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Rzepienniku Biskupim

Nie sposób nie wspomnieć o ważnym spo-
łecznie zadaniu jakim jest przebudowa, roz-
budowa i zmiana sposobu użytkowania bu-
dynku przychodni weterynaryjnej na Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku
Biskupim – Etap I. Wartość robót wyniosła
535.900,00 zł i 70 tyś. na wyposażenie. Na
realizację zadania pozyskano dotację od Wo-
jewody Małopolskiego. Całość prezentuje się
okazale i pełni niezwykle ważną funkcję spo-
łeczną.

Odbudowa pomnika w Rzepienniku
Suchym

Na koniec naszego zestawienia, warto
przypomnieć o jesieni ubiegłego roku i od-
nowie pomnika w Rzepienniku Suchym. W
listopadzie  miało miejsce odsłonięcie odno-
wionego pomnika Ofiar Niemieckiego Nazi-
zmu. Całość tej przebudowy była realizowa-
na w ramach projektu „Przeniesienie pomni-
ka Ofiar Faszyzmu na faktyczne miejsce tra-
gicznych wydarzeń” a gmina zdobyła dofi-
nansowanie ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury w programie
„Wspieranie Samorządowych Instytucji Kul-
tury- opiekun Miejsc Pamięci”.

Samochód OSP Olszyny

Samochód OSP Rzepiennik Strzy-
żewski

Samochód OSP Turza
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wynikających między innymi z
przedeklarowania powierzchni
spowodowanego deklaracją po-
wyżej maksymalnego kwalifiko-
wanego obszaru – MKO (dawny
PEG), deklarowania tej samej
powierzchni przez więcej niż jed-
nego rolnika.

Jak skorzystać z aplikacji
eWniosekPlus

Krok pierwszy to zalogowa-
nie się do systemu informatycz-
nego ARiMR.

Rolnicy, którzy posiadają login
i kod dostępu do aplikacji eW-
niosek (aplikacja działająca w la-
tach 2015-2017) będą mogli za-
logować się do aplikacji eWnio-
sekPlus.

Rolnicy nie posiadający loginu
i kodu dostępu, przy pierwszym
logowaniu do aplikacji eWnio-
sekPlus muszą podać trzy dane
weryfikacyjne:
• numer identyfikacyjny (numer
producenta nadany przez
ARiMR),
• kwotę ostatniego przelewu
otrzymanego z ARiMR, zrealizo-
wanego w roku 2017
(w przypadku braku płatności w
roku 2017 należy wprowadzić
wartość 0),
• 8 ostatnich cyfr numeru ra-
chunku bankowego (numer ra-
chunku bankowego zgodny z
numerem w ewidencji producen-
tów ARiMR).

Wskazane jest również poda-
nie adresu e-mail, na który będą
przekazywane powiadomienia.

Po poprawnej weryfikacji sys-
tem automatycznie założy kon-
to oraz pozwoli na wprowadze-
nie indywidualnego hasła celem
zapewnienia możliwości ponow-
nego logowania do systemu.

Krok drugi to wypełnienie
wniosku o przyznanie płatności
na rok 2018 z wykorzystaniem
podpowiedzi wyświetlanych na
bieżąco i dołączenie wymaga-
nych dokumentów. Aplikacja
automatycznie sprawdzi, czy
wszystkie pola obowiązkowe we
wniosku zostały wypełnione i czy
wniosek został wypełniony po-
prawnie.

Krok trzeci to wysłanie wnio-
sku i pobranie potwierdzenia.

Od 2018 r. zmianie uległy za-
sady ubiegania się o dopła-
ty bezpośrednie. Jest to
związane z rozporządzeniem
KE z 2014 r., które nakazuje
krajom członkowskim wdro-
żenie tzw. geoprzestrzenne-
go formularza wniosku.
Wnioski składane będą w
formie elektronicznej. Służy
do tego aplikacja eWniosek-
Plus, dostępna od 15 marca
na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl.

Aby ułatwić rolnikom złożenie
wniosków przez internet, Agen-
cja przygotowała nową aplikację
eWniosekPlus. Jest ona przej-
rzystsza, prostsza i bardziej intu-
icyjna niż poprzednia.

Aplikacja eWniosekPlus pro-
wadzi rolnika przez cały pro-
ces składania wniosku. Wypeł-
nianie wniosku rozpoczyna się
od wyrysowania upraw na
działkach referencyjnych (ewi-
dencyjnych) spersonalizowa-
nych na podstawie wniosku o
przyznanie płatności na rok
2017 lub na dodanych nowych
działkach referencyjnych. Po
wyrysowaniu uprawy rolnik za-
znacza płatność, o którą ubie-
ga się do danej uprawy. Może
dodać niezbędne załączniki, a
pozostałe dane we wniosku
wypełniane są automatycznie
przez aplikację.

Celem wprowadzenia takiej
formy składania wniosków jest
przede wszystkim:
• zapobieganie błędom popeł-
nianym przez beneficjentów
podczas zgłaszania powierzchni
użytków rolnych;
• wzrost skuteczności admini-
stracyjnych kontroli krzyżowych;
• dostarczenie bardziej dokład-
nych informacji przestrzennych,
przekazanych za pomocą formu-
larzy geoprzestrzennego wnio-
sku o przyznanie pomocy, a co
za tym idzie, bardziej wiarygod-
nych danych do celów monito-
rowania i oceny.

Dodatkowo, kontrole wstępne
przeprowadzone w aplikacji
eWniosekPlus pozwolą na skory-
gowanie danych w terminie skła-
dania wniosków, bez ryzyka kar

• płatności dla obszarów z ogra-
niczeniami naturalnymi lub inny-
mi szczególnymi ograniczeniami
(płatność ONW) (PROW 2014-
2020),
• wypłatę pomocy na zalesianie
(PROW 2007-2013),
• premię pielęgnacyjną i premię
zalesieniową (PROW 2014-
2020).

Oświadczenie składa się w ter-
minie od dnia 15 lutego do dnia
14 marca 2018 r.

na formularzu opracowanym
i udostępnionym przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Termin na złożenie
oświadczenia nie podlega przy-
wróceniu.

Dodatkowe informacje:
- na stronie internetowej

www.arimr.gov.pl;
- pod bezpłatnym numerem

infolinii 800-38-00-84.

NOWE ZASADY SKŁADANIA
WNIOSKÓW W ARiMR

Zamiast wniosku można
złożyć Oświadczenie

W tym roku zamiast wniosku
o przyznanie płatności bezpo-
średnich możliwe będzie złoże-
nie Oświadczenia, w którym
rolnik potwierdzi brak zmian w
porównaniu z wnioskiem z
2017 roku. Formularz Oświad-
czenia dostępny będzie na
stronie internetowej
www.arimr.gov.pl.

Rolnik może złożyć Oświad-
czenie zamiast wniosku, jeżeli
zawarta we wniosku złożonym
w roku 2017 powierzchnia
gruntów ornych wynosiła mniej
niż 10 ha i ubiegał się on wy-
łącznie o:
• jednolitą płatność obszarową,
płatność za zazielenienie, płat-
ność dodatkową, płatność zwią-
zaną do powierzchni uprawy
chmielu, płatność do owiec, płat-
ność do kóz, płatność niezwią-
zaną do tytoniu,


