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Budżet
przyjęty...

Od 27 stycznia 2016 r. gmina Rze-
piennik Strzyżewski ma nową uchwa-
łę budżetową. Projekt uchwały dwu-
dziestomilionowego budżetu przyjęto
bez głosu sprzeciwu, za jego przyję-
ciem głosowało trzynastu radnych,
dwóch radnych z Turzy wstrzymało się
od głosu. Po stronie dochodów mamy
ponad 19,5 mln. złotych wpływów.
Wydatki naszej gminy sumują się kwotą
18,2  mln. złotych. Brak deficytu po-
woduje, że mamy rzadki w obecnych
warunkach ekonomicznych budżet
„nadwyżkowy”. W sumie daje to do-
bry prognostyk na przyszłość, czyli po
prostu możliwość zwiększenia inwesty-
cji gminnych w następnych latach.

Więcej na stronach 4-5

W niedziele 7 lutego gościł w naszej gminie nowy bi-
skup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej JE biskup Leszek
Leszkiewicz. Kapłan ten pochodzi z Rzepiennika Bisku-
piego a ostatnio był proboszczem w parafii św. Mikoła-
ja w Bochni. Ks. Leszek Leszkiewicz został trzynastym
biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej w jej po-
nad 225-letniej historii. Pracował też w tarnowskim Se-
minarium Duchownym oraz na misjach w Ameryce Po-
łudniowej. W uroczystej Mszy świętej w kościele para-
fialnym w Rzepienniku Biskupim, władze samorządo-
we gminy reprezentowali Wójt Marek Karaś oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Zbigniew Bajorek. Wręczyli oni
Księdzu biskupowi w imieniu mieszkańców gminy sym-
boliczny okolicznościowy ozdobny dyplom z gratulacja-
mi od nas wszystkich.

Gminna GALA
małżonków jubilatów

fot. Anna Roman

Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron i Wójt Marek Karaś
odznaczyli wieloletnich małżonków. Tutaj z parą obchodzącą
60 rocznicę ślubu, państwem Zuzanną i Zbigniewem Klimek.

Zapraszamy
na relację

(str. 3)
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Informacja o terminach wywozu odpadów na rok 2016 r.
Przypominamy że Obwód nr 1 Olszyny nie obejmuje przysiółków /SERWONIEC,PRZYLASKI,TABORKA ,POTOKI/, przysiółki te nalezą
do obwodu nr 2 Kołkówka

HARMONOGRAM WYWOZÓW ODPADÓW
GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Przypominamy, że odpady zarówno te posegregowane jak i zmieszane powinny być
wystawione w wyznaczonym miejscu do godz. 7.00

Rusza tegoroczna edycja wspólne-
go programu zdrowotnego profilak-
tyki zakażeń pneumokokowych w
Małopolsce, oraz programu zdro-
wotnego dotyczącego profilaktyki
zakażeń  wirusem brodawczaka ludz-
kiego (HPV).

Oba programy organizowane są przez
Departament Zdrowia i Polityki Społecz-
nej Urzędu Marszałkowskiego, Powiat
Tarnowski oraz Urząd Gminy Rzepiennik
Strzyżewski. W obu programach plano-
wane są 2 dawki sczepionki. Programem
darmowych szczepień przeciwko penu-
mokokom /dla dzieci do lat 3/ objętych
zostanie 30 dzieci z terenu naszej gminy.
Natomiast szczepienia przeciwko zakaże-
niom wirusem HPV obejmą 36 dziewcząt
w wieku 13 lat z wszystkich gminnych
gimnazjów.

02.02.2016r. w sali  GOK  w Rzepienni-
ku Suchym odbył się już po raz XX Pogó-
rzański Przegląd Grup Kolędniczych. Obok
rzepiennickich Szczodroków, Drobów i
grupy Z Turoniem gościnnie wystąpiły
dwie grupy z  Lubczy: „Lubcoki’ i „Mali
kolędnicy”. Między występami Panie z
grupy śpiewaczej Turzanki śpiewały kolę-
dy i pastorałki.

warto wiedzieć... Program darmowych
szczepień przeciwko
pneumokokom i HPV

OBWÓD 2 RZEPIENNIKSUCHY
NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE

STYCZEŃ 12, 26 19
LUTY 9, 24 17
MARZEC 9, 25 18
KWIECIEŃ 11, 26 19
MAJ 10, 25 18
CZERWIEC 9, 27 20
LIPIEC 11, 26 19
SIERPIEŃ 9, 26 19
WRZESIEŃ 9, 27 20
PAŹDZIERNIK 11, 26 19
LISTOPAD 10, 25 18
GRUDZIEŃ 8, 27 19

OBWÓD 3 TURZA
NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE

STYCZEŃ 13, 27 20
LUTY 10, 25 18
MARZEC 10, 29 21
KWIECIEŃ 12, 27 20
MAJ 11, 27 19
CZERWIEC 10, 28 21
LIPIEC 12, 27 20
SIERPIEŃ 10, 29 22
WRZESIEŃ 12, 28 21
PAŹDZIERNIK 12, 27 20
LISTOPAD 14, 28 21
GRUDZIEŃ 9, 28 20

OBWÓD 1 OLSZYNY /bez przysiółków z
obwodu nr.2 /

NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE
STYCZEŃ 11, 25 18
LUTY 8, 23 16
MARZEC 8, 24 17
KWIECIEŃ 8, 25 18
MAJ 9, 24 17
CZERWIEC 8, 24 17
LIPIEC 8, 25 18
SIERPIEŃ 8, 25 18
WRZESIEŃ 8, 26 19
PAŹDZIERNIK 10, 25 18
LISTOPAD 9, 24 17
GRUDZIEŃ 7, 23 16

OBWÓD 2 OLSZYNY  /SERWONIEC,PRZY-
LASKI,TABORKA ,POTOKI/ KOŁKÓWKA

NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE
STYCZEŃ 12, 26 18
LUTY 9, 24 16
MARZEC 9, 25 17
KWIECIEŃ 11, 26 18
MAJ 10, 25 17
CZERWIEC 9, 27 17
LIPIEC 11, 26 18
SIERPIEŃ 9, 26 18
WRZESIEŃ 9, 27 19
PAŹDZIERNIK 11, 26 18
LISTOPAD 10, 25 17
GRUDZIEŃ 8, 27 16

OBWÓD 4 RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE

STYCZEŃ 14, 28 20
LUTY 11, 26 18
MARZEC 11, 30 21
KWIECIEŃ 13, 28 20
MAJ 12, 30 19
CZERWIEC 13, 29 21
LIPIEC 13, 28 20
SIERPIEŃ 11, 30 22
WRZESIEŃ 13, 29 21
PAŹDZIERNIK 13, 28 20
LISTOPAD 15, 29 21
GRUDZIEŃ 12, 29 20

OBWÓD 5 RZEPIENNIK BISKUPI
NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE

STYCZEŃ 15, 29 19
LUTY 12, 29 17
MARZEC 14, 31 18
KWIECIEŃ 14, 29 19
MAJ 13, 31 18
CZERWIEC 14, 30 20
LIPIEC 14, 29 19
SIERPIEŃ 12, 31 19
WRZESIEŃ 14, 30 20
PAŹDZIERNIK 14, 31 19
LISTOPAD 16, 30 18
GRUDZIEŃ 13, 30 19
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W środę 27 stycznia odbyła się
sesja „budżetowa”. Po wcześniej-
szych  obradach na połączonych
komisjach rady zapadła decyzja o
pozytywnej rekomendacji dla pro-
jektu budżetu gminy na 2016 r.

Prawie dwudziestomilionowy budżet
przyjęto bez głosu sprzeciwu, za jego
przyjęciem głosowało trzynastu radnych,
dwóch radnych z Turzy wstrzymało się od
głosu. Tradycyjnie już, blisko połowę
gminnego budżetu, czyli  8 milionów zło-
tych, stanowić będą wydatki na oświatę.
Kolejną poważną pozycją budżetową są
wydatki na GOPS. Mowa tu o 5 milionach
złotych z czego ponad 3 mln. to świad-
czenia rodzinne. Nadto wyliczając 120
tysięcy złotych zostanie w tym roku wy-
datkowane z gminnej kasy na oświetle-
nie uliczne. Nieco ponad 250 tysięcy kosz-
tować będzie utrzymanie Gminnej Biblio-
teki Publicznej, zaś realizacja innych za-
dań związanych z kulturą /GOK/ w tym
utrzymanie funkcjonujących  świetlic to
456 tysięcy złotych. 

W ramach tegorocznego budżetu zo-
stanie zrealizowanych także szereg zadań
inwestycyjnych oraz  z zakresu gospodarki
komunalnej we wszystkich gminnych
miejscowościach. W sumie na działania
inwestycyjne w gminie Rzepiennik w roku

2016 zaplanowano wydatkowanie ponad
1 miliona złotych.

Novum będzie zainwestowanie gminy
w utrzymanie poboczy i rowów przy dro-
gach gminnych. Wykorzystana zostanie
do tego zadania nowa kosiarka bijako-
wa, której zakup jest planowany w naj-
bliższym czasie.

Warto wymienić także ważniejsze szcze-
gółowe zadania, jakie realizowane będą
w poszczególnych miejscowościach.

W Turzy –  przygotowanie dokumentacji
modernizacji boiska przy szkole podstawo-
wej. Rozpoczęcie prac projektowych wod-
no-kanalizacyjnych w tej miejscowości.

Mieszkańcy Rzepiennika Biskupiego
odbiorą już wiosną nowy fragment chod-
nika przy drodze wojewódzkiej nr 980. Pla-
nowana jest również termomodernizacja
remizy OSP, jak też dokończenie prac pro-
jektowych sali gimnastycznej. Będą też roz-
poczęte prace projektowe związane z wo-
dociągiem i kanalizacją na brakującym
odcinku w kierunku Rzepiennika Suchego.

W Rzepienniku Strzyżewskim  będzie
przeprowadzone wyburzenie budynku
starej szkoły podstawowej oraz uporząd-
kowany najbliższy teren po tym obiekcie.

BUDŻET NA ROK 2016
PRZYJĘTY

Będzie tez wykonany projekt chodnika
przy drodze wojewódzkiej.

W Rzepienniku Suchym  - wykonanie
projektu budowy chodnika przy drodze
wojewódzkiej. Nadto rozpoczęte zostaną
prace nad projektami kanalizacji i wodo-
ciągów w  tej miejscowości.

W Kołkówce – termomodernizacja wraz
z wymianą dachu na tamtejszej remizie
OSP.

W Olszynach planowane jest wykona-
nie termomodernizacji wraz z remontem
dachu remizy OSP , będzie też wykonany
wraz z samorządem powiatowym kolej-
ny odcinek chodnika przy drodze powia-
towej plus projekt kanalizacji w tej miej-
scowości.

Tytułem podsumowania można zazna-
czyć że planowane są również remonty
dróg gminnych. Przykładowo zmoderni-
zowane zostaną za kwotę 150 tysięcy zło-
tych drogi gminne uszkodzone w po-
przednich latach w wyniku klęsk żywioło-
wych. Ta kwota to wkład własny gminy,
który wraz z promesą od wojewody, po-
zwoli na wykonanie zadań o dużo więk-
szym wymiarze inwestycyjnym, analogicz-
nie do realizacji wykonanych w 2015 roku.
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Wójta Marka Karasia i Przewodniczącego
Rady Gminy Zbigniewa Bajorka. Następ-
nie okolicznościowe dyplomy oraz sym-
boliczne kwiaty, dostali od władz samo-
rządowych małżonkowie obchodzący w
tym roku swe 55 i 60 gody. Sympatyczna
atmosfera uwidoczniona została na
wspólnych fotografiach. Przed częścią ar-
tystyczną wyróżniono też pary z 25 let-
nim stażem małżeńskim. Dalej scena była
już zajęta przez chór mieszany Marianus i
grupy kolędnicze animowane przez GOK.
Po części artystycznej nadszedł czas na
wspólny posiłek i zabawę taneczną. Uda-
na frekwencyjnie i organizacyjnie impre-
za, będzie kontynuowana corocznie w
tym właśnie okresie świąteczno-nowo-
rocznym. Szanownym Małżonkom gratu-
lujemy !

50 złote gody wyróżnione specjalnie
medalem przez Prezydenta RP obchodzili

29 grudnia w sali GOK obok Urzę-
du Gminy odbyło się święto obcho-
dzących swe jubileusze małżonków.
70 osób zostało zaproszonych przez
samorząd gminny, by uczcić godnie
swe długoletnie pożycie małżeńskie.

Ta część uroczystości była poprzedzo-
na mszą świętą w rzepiennickim kościele
pw. Wniebowzięcia NMP. Nabożeństwo
było odprawione przez ks. Piotra Witec-
kiego, który później uczestniczył w części
gminnej tych jubileuszy. Najpierw uhono-
rowani zostali małżonkowie z 50-letnim
stażem. Przyznany im z tej okazji przez
Prezydenta Andrzeja Dudę medal za wie-
loletnie pożycie małżeńskie, wręczył wi-
cewojewoda Małopolski Józef Gawron.
Była to pierwsza wizyta wojewody Gaw-
rona w naszej gminie, ale jak obiecał nie
ostatnia. Skorzystał on z zaproszenia

: Janina i Kazimierz Bajorek, Halina i An-
drzej Brzeżańscy, Zofia i Aleksander Dziu-
ban, Anna i Jan Karaś, Maria i Stanisław
Nowakowscy, Maria i Antoni Nowakow-
scy, Maria i Bronisław Ryndak,Eufemia i
Kazimierz Słota, Zofia i Jan Zając, Anna i
Franciszek Załęscy, Franciszka i Jan Ze-
przałka,

55 szmaragdowe gody celebrowali :
Alfreda i Bronisław Bąk, Stanisława i
Edward Bąk ,Stanisława i Józef Bąk, Bar-
bara i Stanisław Bryndal, Helena i Józef
Jamróz, Danuta i Jan Jarosz, Zyta i Kazi-
mierz Karaś, Stanisława i Edward Kiełty-
ka, Aleksandra i Józef Kwaśny, Maria i
Augustyn Mruk, Helena i Stanisław Pie-
karz, Helena i Kazimierz Rąpała, Włady-
sława i Stanisław Ryndak, Helena i Tade-
usz Słota.

60 diamentowe gody w tym roku ka-
lendarzowym były udziałem : Józefy i Eu-

Udane gody
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Uprawnień takich nie mają bezrobotni,
studenci, osoby pracujące na podstawie
umów cywilno-prawnych, rolnicy. Jak za-
kłada projekt nowelizacji ustawy o świad-
czeniach rodzinnych zamieszczony w środę
na stronach MPiPS, od początku 2016 r.
także oni będą mieć prawo do świadcze-
nia rodzicielskiego, będącego swoistym
odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego.

Zapraszamy zainteresowanych, których
te nowe przepisy mogą dotyczyć do kon-
taktu z naszym GOPS pod nr tel.
146535519

Do tej pory prawo do zasiłku macie-
rzyńskiego (przez 52 tygodnie po uro-
dzeniu dziecka) mieli jedynie pracujący
i ubezpieczeni rodzice (w czasie urlo-
pów macierzyńskiego i rodzicielskiego).
Również osoby niebędące pracownika-
mi, a podlegające ubezpieczeniu cho-
robowemu (czyli np. przedsiębiorcy
sami opłacający składki) oraz zatrudnio-
ne na umowę zlecenie, jeśli od umowy
odprowadzane są składki na ubezpie-
czenie chorobowe, mają prawo do za-
siłku macierzyńskiego.

Od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie
opracowana w MPiPS nowelizacja usta-
wy o świadczeniach rodzinnych. W myśl
nowych regulacji prawnych 1 tys. zł mie-
sięcznie będą otrzymywać rodziny , któ-
rym urodzi się dziecko, a które nie mogą
skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Do
świadczenia będą uprawnieni m.in. bez-
robotni, studenci i osoby na umowach
cywilno-prawnych.

Również w naszej gminie wydano
pierwsze decyzje na podstawie tych no-
wych uregulowań.

warto wiedzieć...

warto wiedzieć...

Informacja o zwrocie
podatku akcyzowego

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski in-
formuje, że producenci rolni, którzy są
posiadaczami lub współposiadaczami
gruntów rolnych położonych na terenie
gminy Rzepiennik Strzyżewski, winni skła-
dać wnioski o zwrot podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w
terminach : 

Od 1 lutego 2016 do 29 lutego 2016 r.
wraz z fakturami VAT stanowiącymi do-
wód zakupu oleju napędowego do pro-
dukcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015
r. do 31 stycznia 2016 r.

Od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia
2016 r. wraz z fakturami VAT stanowią-
cymi dowód zakupu oleju napędowego
do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego
2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego
nastąpi w kasie urzędu gminy, albo –prze-
lewem na rachunek bankowy podany we
wniosku w terminach :

1-30 kwietnia 2016 r. w przypadku zło-
żenia wniosku w pierwszym terminie

1-31 października 2016 r. w przypadku
złożenia wniosku z drugim ter mienie

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha
użytków rolnych w 2016 roku to 86 litrów

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju
napędowego w 2016 roku to 1 złoty

Limit zwrotu podatku akcyzowego w
2016 roku to 86 złotych x ilość ha użyt-
ków rolnych

Wnioski należy składać w Urzędzie
Gminy – pokój nr 19

geniusza Bąk, Zuzanny i Zbigniewa Kli-
mek, Heleny i Aleksandera Niemiec, Zofii
i Adolfa Słowik

Najliczniejsza grupa jubilatów byli ob-
chodzący swą 25 rocznice ślubu to pań-
stwo : Anna i Zbigniew Bajorek, Jolanta i
Stanisław Bajorek, Bogusława i Andrzej
Budzińscy, Bogusława i Krzysztof Fudala,
Ewa i Andrzej Gąsior, Teresa i Wiesław
Gębarowscy, Marta i Jerzy Gogola, Boże-
na i Kazimierz Gomułka, Irena i Józef Ja-
wień, Jadwiga i Andrzej Jodłowscy, Anna
i Mieczysław Kiełtyka ,Barbara i Jan Kieł-
tyka,Małgorzata i Marek Kiełtyka, Stani-
sława i Eugeniusz Kordzikowscy, Małogo-

rzata i Andrzej Koza, Teresa i Janusz Lato-
cha, Danuta i Kazimierz Ligęza, Lucyna i
Tadeusz Lipa, Danuta i Alfred Mikos, Bo-
gumiła i Dariusz Rąpała, Jolanta i Stani-
sław Rąpała, Wiesława i Józef Roman,
Barbara i Eugeniusz Róż, Zofia i Wiesław
Ryba, Lucyna i Józef Ryndak, Bożena i
Krzysztof Słota, Ewa i Stanisław Smalarz,
Aleksandra i Andrzej Sobczyk, Grażyna i
Marek Sterkowicz, Barbara i Zbigniew
Szumlańscy ,Zofia i Lesław Wajda, Doro-
ta i Jan Więckowscy, Grażyna i Mieczy-
sław Włodyka, Halina i Marek Wszołek,
Bożena i Stanisław Zając, Alicja i Stanisław
Załęscy.
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warto wiedzieć...

warto wiedzieć...

102 urodziny
Przedstawiciele samorządu gminy czyli Wójt Marek Karaś i Przewodniczący

Rady Gminy Zbigniew Bajorek w imieniu mieszkańców całej gminy, złożyli usza-
nowanie i życzenia następnych lat w dobrym zdrowiu pani Eufemii Stanuli z
Rzepiennika Suchego. Dostojna solenizantka urodziła się dokładnie 4 stycznia
1914 r. w Olszynach, czyli niemal w przededniu I wojny światowej. Winszujemy
pięknego jubileuszu !

W bieżącym roku w gminnym Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) będą zbierane następujące
odpady:
• zebrane w sposób selektywny przeter-
minowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• odpady budowlane i rozbiórkowe w ilo-
ści do 0,5 m3,
• zużyte opony,
• odpady mebli i inne odpady wielkoga-
barytowe,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny,
• inne odpady niebezpieczne.

PSZOK będzie otwarty raz w miesią-
cu w Rzepienniku Biskupim na działce
nr 381/6 koło Remizy OSP Rzepiennik
Biskupi w godzinach od 10:00 do 18:00
w następujących dniach: 21 stycznia,
19 lutego, 22 marca, 21 kwietnia, 20
maja, 22 czerwca, 21 lipca, 23 sierp-
nia, 22 września, 21 października, 22
listopada, 21 grudnia.

Informujemy że w roku 2016 dla osób
z problemem alkoholowym oraz ich ro-
dzin, prowadzony będzie przez członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych Gminy Rzepiennik
Strzyżewski telefon zaufania. Będzie 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
14-65-35-527.

Dokładne terminy tych dyżurów telefo-
nicznych to  : 29 stycznia 2016, 26 lutego
2016, 18 marca 2016, 29 kwietnia 2016,
27 maja 2016, 24 czerwca 2016, 29 lipca
2016, 26 sierpień , 30 września 2016, 28
października 2016, 25listopada2016, 16
grudnia 2016.

przekraczalnym terminie do 15 marca
2016 r.

Warunkiem realizacji w/w projektu jest
otrzymanie przez Gminę Rzepiennik Strzy-
żewski dofinansowania pochodzącego ze
środków Unii Europejskiej w ramach
PROW 2014-2020.

Więcej informacji pod numerem tel.
14 65 35 527 lub na www.rzepiennik.pl

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżew-
ski ogłasza nabór do programu
współfinansowania budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków na te-
renie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Aby uczestniczyć w programie należy
wypełnić ankietę i deklarację uczestnic-
twa. Ewentualne współfinansowanie in-
westycji będzie dotyczyć jedynie posesji
na terenach, gdzie nie ma wykonanej ka-
nalizacji sanitarnej, gdzie brak jest możli-
wości podłączenia do istniejącej sieci i dla
których nie planuje się w najbliższych la-
tach sporządzenia projektu budowlane-
go kanalizacji sanitarnej.

Do programu mogą zgłaszać się wła-
ściciele nieruchomości lub osoby przez nie
upoważnione.

Każdy uczestnik projektu po otrzyma-
niu dofinansowania podpisze umowę, w
której zobowiąże się do poniesienia wy-
datków związanych z partycypowaniem
w  kosztach w wysokości od 36% do 42%
wartości inwestycji (w zależności od przy-
znanego gminie dofinansowania) jako
wkład własny (odnosi się do kosztów na
danej nieruchomości)

Ankiety należy składać w Urzędzie Gmi-
ny w Rzepienniku Strzyżewskim 400 (po-
kój nr 1, sekretariat lub pokój nr 6) w nie-

Podajemy planowane terminy ze-
brań w poszczególnych miejscowo-
ściach. Zebrania odbędą się w miej-
scach zwyczajowo przyjętych. Cykl
wiosennych zebrań rozpoczynamy w
niedzielę 6 marca o godzinie 11.00 w
Rzepienniku Biskupim. Następne ze-
branie odbędzie się w niedzielę 13
marca o godzinie 11.30 w Olszynach,
a o 16.30 tego samego dnia w Rze-
pienniku Suchym. W kwietniu nato-
miast spotkamy się w niedzielę 3 –go
o 10.30 w Kołkówce. Dalej 10 kwiet-
na o 11.00 w Turzy i o godz. 18.00
tego samego dnia w Rzepienniku
Strzyżewskim.  Zapraszamy do uczest-
nictwa w tych zgromadzeniach.

Przydomowe
oczyszczalnie ścieków

warto wiedzieć...
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które nie jest jeszcze w stanie utrzymać
się samodzielnie albo wobec osoby nie-
pełnosprawnej może polegać w całości
lub w części na osobistych staraniach o
utrzymanie lub o wychowanie uprawnio-
nego; w takim wypadku świadczenie ali-
mentacyjne pozostałych zobowiązanych
polega na pokrywaniu w całości lub w
części kosztów utrzymania lub wychowa-
nia uprawnionego. (art. 135 § 2 k.r.o.).

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie precy-
zuje, jakie konkretne usprawiedliwione po-
trzeby powinien zaspokoić zobowiązany do
płacenia alimentów. Wyjaśnienie tego po-
jęcia należy szukać w wyżej wymienionym
orzecznictwie, gdzie Sąd Najwyższy rozu-
mie usprawiedliwione potrzeby uprawnio-
nego jako potrzeby, których zaspokojenie
zapewni określonej osobie - odpowiedni do
jego wieku i uzdolnień - prawidłowy roz-
wój fizyczny i duchowy. Możliwości zarob-
kowe i majątkowe zobowiązanego określają
zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy
pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych
i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywi-
ste zarobki i dochody.

Pozew o alimenty wnosi do sądu rejo-
nowego (art. 16 w zw. z art. 17 pkt 4
k.p.c.), właściwego dla miejsca zamiesz-
kania pozwanego (art. 27 § 1 k.p.c.) lub
dla miejsca zamieszkania uprawnionego
(art. 32 k.p.c.). Pozew powinien czynić
zadość warunkom pisma procesowego
(art. 187 w zw. z art. 126 k.p.c.). Osoba
dochodząca roszczeń alimentacyjnych
zwolniona jest od kosztów sądowych (art.
96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych). Natomiast
roszczenia o świadczenia alimentacyjne
przedawniają się z upływem lat trzech (art.
137 § 1 k.r.o.).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2015
poz. 208).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Ko-
deks postępowania cywilnego (t.j.
Dz.U.2014 poz. 101).

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosz-
tach sądowych w sprawach cywilnych (t.j.
Dz.U. 2014 poz. 1025).

utrzymania i wychowania. Ukończenie
przez dziecko lat osiemnastu (pełnolet-
ność) nie wyłącza obowiązku alimentacyj-
nego względem niego jego rodziców. Jed-
nakże rodzice mogą uchylić się od świad-
czeń alimentacyjnych względem dziecka
pełnoletniego, jeżeli są one połączone z
nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub je-
żeli dziecko nie dokłada starań w celu uzy-
skania możności samodzielnego utrzyma-
nia się (art.133 § 1 i 3 k.r.o.). Przed osią-
gnięciem przez dziecko pełnoletności, obo-
wiązek alimentacyjny rodziców może ustać
wcześniej tylko wówczas, gdy dziecko uzy-
ska zawód, czy też podejmie zatrudnienie
w czasie pobierania nauki, a osiągane za-
robki pozwolą mu na zaspokojenie jego
potrzeb. Obowiązek alimentacyjny rodzi-
ców nie ustaje w ogóle, jeżeli dziecko na
skutek kalectwa wrodzonego lub nabyte-
go albo w związku z niedorozwojem umy-
słowym nie będzie w stanie samodzielnie
zdobywać środków utrzymania (tak
uchwała Sądu Najwyższego z 16 grudnia
1987r., sygn. akt. III CZP 91/86).

Poza powyższym wypadkiem uprawnio-
ny do świadczeń alimentacyjnych jest tyl-
ko ten, kto znajduje się w niedostatku (
art.133 § 2 k.r.o.). W niedostatku znajdu-
je się ten, kto nie może własnymi siłami
zaspokoić swoich usprawiedliwionych
potrzeb w całości lub w części; a uspra-
wiedliwione potrzeby to takie, których
zaspokojenie zapewni uprawnionemu
normalne warunki bytowania, odpowied-
nie do jego stanu zdrowia i wieku (tak
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 wrze-
śnia 2000 r., sygn. akt. I CKN 872/2000).

Zakres świadczeń alimentacyjnych za-
leży od usprawiedliwionych potrzeb
uprawnionego oraz od zarobkowych i
majątkowych możliwości zobowiązanego
(art. 135 § 1 k.r.o.). Wykonanie obowiąz-
ku alimentacyjnego względem dziecka,

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy, chroni osoby
znajdujące się w trudnej sytuacji material-
nej, przyznając im prawo ubiegania się od
byłego małżonka, krewnych w linii pro-
stej (np. rodziców wobec dzieci, dziadków
wobec wnuków i odwrotnie), jak również
rodzeństwa, świadczeń alimentacyjnych
zaspokajających ich podstawowe potrze-
by życiowe. Świadczenia alimentacyjne nie
tylko przybierają formę środków pienięż-
nych (oznaczonej kwoty przekazywanej
uprawnionemu), ale także mogą wystę-
pować jako inne formy rzeczowe (np.
przekazywanie uprawnionemu określo-
nych płodów rolnych), jak również mogą
polegać na osobistych staraniach o utrzy-
manie lub wychowanie uprawnionego.

Zgodnie z brzmieniem art. 128 k.r.o. tre-
ścią obowiązku alimentacyjnego jest dostar-
czania uprawnionemu przez zobowiązane-
go środków utrzymania, a w miarę potrze-
by także środków wychowania. Obowiązek
alimentacyjny obciąża zstępnych (dzieci,
wnuki, prawnuki itd.)  przed wstępnymi (ro-
dzicami, dziadkami itd.), a wstępnych przed
rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub
wstępnych – obciąża bliższych stopniem
przed dalszymi. Krewnych w tym samym
stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny
w częściach odpowiadających ich możliwo-
ściom zarobkowym i majątkowym (art. 129
k.r.o.). Obowiązek jednego małżonka  do
dostarczania  środków  utrzymania  dru-
giemu  małżonkowi  po  rozwiązaniu  albo
unieważnieniu małżeństwa czy po orzecze-
niu separacji wyprzedza obowiązek alimen-
tacyjny krewnych tego małżonka (art. 130
k.r.o.).

Rodzice obowiązani są do świadczeń ali-
mentacyjnych względem dziecka, które nie
jest jeszcze w stanie utrzymać się samo-
dzielnie, chyba że dochody z majątku dziec-
ka wystarczają na pokrycie kosztów jego

Zmiana przeliczników dla gruntów rol-
nych będzie miała wpływ na ilość hekta-
rów przeliczeniowych oraz na wysokość
zobowiązania podatkowego.

2. Jeżeli roczna kwota podatku nie prze-
kracza 100 zł, podatek będzie płatny jed-
norazowo w terminie płatności pierwszej
raty, czyli do 15 marca.

3. Nowe zasady przeliczania niektórych
użytków rolnych:

* grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz.
= 1 ha przel.

* rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
* grunty zadrzewione i zakrzewione na

użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
* grunty pod stawami niezarybionymi

– 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
* grunty, dla których nie można ustalić

przelicznika – 1 ha fiz.= 1 ha przel.

Informujemy, iż z dniem 1 stycz-
nia 2016 r. weszły w życie istotne
zmiany w ustawie o podatkach i
opłatach lokalnych, ustawie o podat-
ku rolnym oraz ustawie o podatku
leśnym, mające wpływ na wymiar
podatku.

Najważniejsze zmiany to:
1. Nie będą wydawane i doręczane po-

datnikom decyzje na podatek od nieru-
chomości, podatek rolny oraz podatek
leśny dla osób fizycznych, jeżeli wysokość
zobowiązania na dany rok podatkowy nie
przekroczy kwoty 6,10 zł. W takim przy-
padku zobowiązanie podatkowe nie po-
wstanie i podatek nie będzie pobierany.

Obowiązek alimentacyjny
dla członków rodziny

Zmiany w podatkach w 2016 roku
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Po pierwsze dostęp do sieci wodo-
ciągowej to pewność praktycznie
stałego dostępu do wody (ewentu-
alne awarie i przerwy w dostawie
wody zdarzają się bardzo rzadko).
Wracając do domu, mamy prawie
100 % pewności, że woda popłynie
z kranu, nawet jeśli panuje susza.
Trzeba bowiem pamiętać, że okresy
suszy zdarzają się w ostatnich latach
coraz częściej, a gdy obniża się po-
ziom wód gruntowych, w przydomo-
wych studniach niejednokrotnie bra-
kuje wody. Zachęcamy więc miesz-
kańców, by, jeśli mają taką możli-
wość, podłączyli się do miejskiego
wodociągu, który zapewni im kom-
fort dostawy wody niezależnie od
pogody czy stanu wód gruntowych,
zasilających przydomowe studnie.

Druga ważna sprawa to kwestia
przydatności wody do picia. Dostarcza-
na woda jest ciągle monitorowana pod
kątem wymogów sanitarnych, zatem

nie ma obawy, że nie jest zdatna do
spożycia. Z kolei w przypadku studni
może się zdarzyć, że woda nie będzie
spełniała odpowiednich wymogów,
nawet po kilkukrotnym czyszczeniu
studni. Wówczas najlepszym sposo-
bem rozwiązania sytuacji będzie pod-
łączenie do sieci wodociągowej. Do-
datkowym argumentem jest niska
cena. Koszt wody w naszym wodocią-
gu, to ok. 50 groszy dziennie dla jed-
nej osoby. A jako przykład negatyw-
nych skutków dla mieszkańców przy
braku sieci wodociągowej niech posłu-
ży słynny od niedawna przykład gmi-
ny Koniecpol w województwie śląskim.
Tam by zaradzić potrzebom mieszkań-
ców pozbawionych wody przez suszę
i brak sieci wodociągowej, potrzebna
była aż interwencja rządowa.

A jakie korzyści przemawiają za siecią
kanalizacyjną?

Przede wszystkim wielka wygoda. W
każdym gospodarstwie domowym istnie-
je problem sprawnego i mało kłopotliwe-

go odprowadzenia ścieków - i tu natural-
nym i najwygodniejszym rozwiązaniem
jest kanalizacja sanitarna. Dla mieszkań-
ca jest ona najwygodniejsza, ponieważ
przyłączenie do sieci kanalizacyjnej jest
prostsze niż wykonanie własnego szczel-
nego szamba, a poza tym odpada jedno-
cześnie problem czuwania nad termino-
wym zamawianiem usług wywozu ście-
ków samochodem asenizacyjnym.

Ponadto przypominamy że zgodnie z
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z
2013 r. poz. 1399 ze zm.) obowiązkiem
właściciela posesji jest przyłączenie nieru-
chomości do istniejącej sieci kanalizacyj-
nej.

Mając na uwadze możliwość zwrotu
otrzymanych środków w związku z ewen-
tualnym nieuzyskaniem wymaganej ilości
podłączeń zwracamy się z apelem do
mieszkańców naszej  gminy o podjęcie
działań zmierzających do podłączenia się
do sieci kanalizacji sanitarnej.

skie Gminy Rzepiennik Strzyżewski z
troską i odpowiedzialnością za tych
wszystkich, którzy potrzebują wsparcia,
pomocy, naszego wspólnego zaintereso-
wania.

Opracowywaniu dokumentu towarzy-
szyć będzie proces konsultacji – chciałbym
żeby był on wielostopniowy i zaangażo-
wał maksymalnie wielu mieszkańców
Gminy Rzepiennik Strzyżewski. To Pań-
stwo wiecie najlepiej czego najbardziej
potrzeba w każdej miejscowości, przysiół-
ku, na każdej ulicy. Chcemy by powstają-
cy dokument był okazją do poznania Pań-
stwa potrzeb i oczekiwań.

Gmina Rzepiennik Strzyżewski
przystąpiła do opracowania Progra-
mu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023.
Z jednej strony to niezbędny doku-
ment, który pozwoli nam sięgnąć po
środki na ważne projekty z zakresu
szeroko pojętej infrastruktury spo-
łecznej w nowej perspektywie unij-
nej, z drugiej – chcielibyśmy, żeby
prace nad dokumentem były okazją
do wspólnej refleksji co – szczegól-
nie w sferze społecznej, gospodar-
czej i przestrzennej – jest pilnego do
zrealizowania.

Bardzo zależy mi, jako wójtowi gminy,
żebyśmy nie myśleli wyłącznie o projek-
tach infrastrukturalnych, ale aby w naszej
wspólnej refleksji o rozwoju Gminy Rze-
piennik Strzyżewski pamiętać o budowa-
niu naszej wspólnej, lokalnej tożsamości,
o znajdowaniu rozwiązań dla sytuacji i
zjawisk trudnych w naszych małych spo-
łecznościach. Bardzo zależy mi, żebyśmy
wkroczyli w nowy etap budowania współ-
pracy i wzajemnej odpowiedzialności za
los naszych małych, lokalnych wspólnot i
wspólnoty całej gminy, żebyśmy z nową
energią tworzyli społeczeństwo obywatel-

Zwracam się do Państwa z prośbą
o wypełnienie tej krótkiej ankiety, któ-
ra pozwoli nam pełniej zorientować
się w potrzebach i oczekiwaniach lo-
kalnych wspólnot, a także lepiej zdia-
gnozować te obszary, które w naj-
większym stopniu potrzebują ze-
wnętrznego wsparcia.

Licząc na Państwa zaangażowanie, po-
zostaję z wyrazami szacunku,

Marek Karaś
Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

Ankieta dostępna na naszej gminnej
stronie internetowej.

Korzyści płynące z przyłączenia
się do sieci wodociągowej

Ankieta rewitalizacyjna


