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Jakość usług świadczonych dla mieszkańców postawiliśmy na pierwszym miejscu. Chcąc usprawnić i zwięk-
szyć szybkość załatwiania sprawy w Urzędzie Gminy przebudowaliśmy jego strukturę. Młoda wykwalifi-
kowana kadra sprawdziła się. Kilka tysięcy spraw mieszkańców zostało załatwionych. Kilkaset osób sko-
rzystało z bezpłatnych porad prawnych. Blisko 30 milionów zł środków zewnętrznych pozyskano na zada-
nia gminne. W starostwie bez przerwy jestem pytany jak to się dzieje, że w Rzepienniku da się sprawy
pozałatwiać, a gdzie indziej nie lub za długo trwają – mówi z uśmiechem Przemysław Bęben – Zastępca
Wójta.

Urząd Gminy dla mieszkańców
mówi Przemysław Bęben – Zastępca Wójta

TO BYŁA DOBRA
KADENCJA
Dobra współpraca Wójta z Rządem RP jest gwarancją
pozyskiwania pieniędzy centralnych na inwestycje
gminne mówi Wicewojewoda Małopolski Józef Gaw-
ron – przedstawiciel rządu w terenie.
Ogrom pozyskanych przez Wójta środków pochodzi
z programów rządowych. Skład rządu gwarantuje
to Wójtowi. W ostatnich 4 latach Wójt wykonał
już szereg inwestycji, część obecnie jeszcze trwa,
inne są na etapie projektowania i wymagają
kolejnego wsparcia finansowego ze strony
rządu. W mijającej kadencji odwiedziłem gminę
kilkanaście razy. Widzę jak się rozwija, co
chwilę nowe pomysły na inwestycje, progra-
my wsparcia, dotacje dla mieszkańców
i wiele innych.  Tak aktywnego działania
władz gminy w ministerstwach inne gminy
mogą jej tylko pozazdrościć. Moim zdaniem
w kolejnych latach Gmina Rzepiennik Strzy-
żewski będzie jedną z lepiej rozwiniętych
gmin w regionie stwierdza - Wicewojewo-
da Małopolski – Józef Gawron.
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Drogi i mosty gminne
W tej kadencji 40 odcinków dróg gminnych oraz 4 mosty na które pozyskano 4,3
miliona zł dotacji ze środków rządowych, UE oraz Urzędu Marszałkowskiego

To dobra kadencja dla drogownictwa w
naszej gminie 38 odcinków dróg gminnych
zostało już wykonanych, 1 droga asfaltowa
jest w trakcie realizacji, a jeszcze na 1 asfal-
tową został ogłoszony przetarg i będzie
wykonana do końca roku. Koszt realizacja
w/w zadań to ponad 5.7 miliona zł, a na re-
alizację ich pozyskano około 4.3 miliona zł

dotacji ze środków rządowych, UE oraz Urzę-
du Marszałkowskiego.

Dodatkowo kilkadziesiąt kilometrów po-
zostałych dróg gminnych zostało poprawio-
nych poprzez dosypanie kruszywa, a około
40 km rowów przy tych drogach odmulo-
nych. Uregulowano blisko 1.000 działek i
przejęto je na gminę odpisując od podatków.

Dodatkowo należy nadmienić, że 23 od-
cinki dróg gminnych są pozytywnie zweryfi-
kowane przez Wojewodę Małopolskiego w
ramach tzw. „szkód powodziowych”, co re-
alnym czyni dofinansowanie ich budowy/re-
montu w 80% dotacją z budżetu państwa
w następnych latach.

Droga Kołówka centrum

Droga Turza w kier. P. Bernardyna

Droga Olszyny w kier. P. Zająca

Droga Olszyny Mościcka w kier.
Ołpin

Droga Rzepiennik Suchy w kier. P.
Bartusia

Droga Rzepiennik Biskupi do
obserwatorium

Droga Rzepiennik Biskupi granice
od Turzy

Droga Olszyny w kier. P. Smalarza

Droga Rzepiennik Biskupi w kier. P.
Karasia

Droga Olszyny w kier. P. Gotfryda

Droga Olszyny w kier. P. Ryby

Droga Rzepiennik Suchy w kier. P.
Bajorka
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Droga Turza w kier. P. Grybosia Droga Rzepiennik Strzyżewski
Działki

Droga Olszyny w kier. Ołpin

Droga Rzepiennik Strzyżewski w
kier. J. Tuchowskiej

Droga Rzepiennik Strzyżewski Cisie
koło Szkoły

Droga Rzepiennik Suchy w kier. P.
Brudzisza

Droga Rzepiennik Biskupi w kier. P.
Kafla

Droga Rzepiennik Suchy w kier. P.
Mikosa

Droga Olszyny w kier. P. Wszołka

Droga Rzepiennik Biskupi w kier. P.
Leszkiewicza

Droga Rzepiennik Strzyżewski Cisie Droga Olszyny w kier. P. Niziołka

Droga Rzepiennik Biskupi Dział Droga Olszyny Ratówki góra Droga Turza Zalesie



4

INFORMATOR SAMORZĄDOWY Gminy Rzepiennik Strzyżewski, październik 2018 r.

www.rzepiennik.pl

Droga Turza Góry w kier. P. Wrony Droga Olszyny Ratówki dół Droga Rzepiennik Strzyżewski w
kier. P. Michalika

Droga Rzepiennik Biskupi w kier. P.
Wiktorka

Droga Turza Góry (koło krzywej
drogi)

Droga Olszyny w kier. P. Rąpały w
trakcie budowy

Droga Rzepiennik Biskupi w kier. P.
Makowca

Droga Rzepiennik Suchy koło
pomnika

Droga Turza Pańskie Pola – ogło-
szono przetarg na wykonanie

Droga Rzepiennik Strzyżewski w
kier. P. Gnat

Droga Turza w kier. P. Gogoli Most na drodze gminnej w Rze-
pienniku Biskupim

Droga Olszyny w kier. P. Ręklew-
skiego

Droga Rzepiennik Suchy w kier. P.
Mierzwy

Most na drodze gminnej w Rzepien-
nik Strzyżewskim w kier. P. Gnat
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Wykonano 5 odcinków
dróg powiatowych oraz
most
Dzięki zabiegom wójta gminy
Powiat Tarnowski wyasfalto-
wał 5 odcinków swoich dróg i
wykonał most w Rzepienniku
Biskupim w kierunku na
Turzę.

Mostek na drodze gminnej Turza
Pańskie Pola

Odcinek drogi powiatowej w kier.
centrum Turzy cz. I

Odcinek drogi powiatowej w
Olszynach

Mostek na drodze gminnej w
Olszynach

Odcinek drogi powiatowej w kier.
centrum Turzy cz. II

Odcinek drogi powiatowej w
Rzepienniku Biskupim

Odcinek drogi powiatowej w Turzy
w kier. Sitnicy

Most na drodze powiatowej w
Rzepienniku Biskupim.

Chodniki i ich oświetlenie
W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych wybudowano chodniki za blisko 2
miliony zł w tym około 1 milion zł pozyskane z Województwa Małopolskiego
oraz Powiatu Tarnowskiego
W ciągu ostatnich 4 lata wykonano 8 odcinków chodników w tym 3 przy dro-
dze wojewódzkiej, 4 przy drogach powiatowych i 1 na działce gminnej.

Chodnik przy drodze powiatowej w
Olszynach koło P. Sowy

Chodnik przy drodze wojewódzkiej
w Rzepienniku Biskupim

Chodnik przy drodze powiatowej w
Olszynach koło szkoły
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Oświetlenie uliczne
W 3 miejscach wykonano oświetlenie uliczne tj. w Rzepienniku Strzyżewskim na-
przeciwko starego budynku urzędu gminy i w okolicy szkoły podstawowej oraz w
Rzepienniku Biskupim koło remizy OSP. Jeszcze 1 w Rzepienniku Strzyżewskim przy
drodze powiatowej na Ciężkowice jest planowane do wykonania do końca roku.

Chodnik przy drodze wojewódzkiej
w Rzepienniku Suchym

Chodnik w Turzy w kierunku
nowego cmentarza

Chodnik przy drodze powiatowej w
Turzy w centrum

Chodnik przy drodze powiatowej w
Olszynach – koło pomnika w trakcie
wykonania

Chodnik przy drodze wojewódzkiej
w Rzepienniku Strzyżewskim

Oświetlenie w Rzepienniku Bisku-
pim koło remizy

Oświetlenie w Rzepienniku Strzy-
żewskim koło szkoły

Oświetlenie w Rzepienniku Strzy-
żewskim w centrum

mał dofinansowanie. Parkingi będą zlokali-
zowane w następujących miejscach: Rzepien-
nik Strzyżewski – koło szkoły podstawowej,
Turza – przy kościele parafialnym, Rzepien-
nik Suchy – między kościołem parafialnym,
a szkołą podstawową, Olszyny – przy dro-
dze powiatowej naprzeciwko przystanku
oraz Domu Ludowego.

wej w Rzepienniku Biskupim nawieziono już
ziemię.

Z Urzędu Marszałkowskiego dotarła do
nas informacja, że wniosek gminy na budo-
wę 4 parkingów z 160 miejscami parkingo-
wymi oraz oświetleniem fotowoltaicznym,
zagospodarowaniem zieleni, ławeczkami i
donicami na kwiaty latach 2019-2020 otrzy-

Wykonany została już parking przy koście-
le parafialnym w Olszynach oraz I etap bu-
dowy parkingu w Rzepienniku Strzyżewskim
przy cmentarzu, I etap budowy 2 parkingów
przy ośrodku zdrowia w Rzepienniku Strzy-
żewskim, jak również I etap budowy parkin-
gu przy Szkole Podstawowej w Olszynach.
Na przyszły parking przy Szkole Podstawo-

Parkingi
Blisko 200 tys. zł już wydatkowano na budowę 6 parkingów i otrzymaliśmy
dotacja ze środków UE ponad 900 tys. zł na budowę kolejnych 4!
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Parking przy Parafii w Olszynach Parking przy cmentarzu w Rzepien-
niku Strzyżewskim - etap I

Parking nr 1 przy Ośrodku Zdrowia
w Rzepienniku Strzyżewskim - etap I

Parking nr 2 przy Ośrodku Zdrowia
w Rzepienniku Strzyżewskim - etap I

Parking przy Szkole Podstawowej
w Olszynach - etap I

Planowany parking przy Szkole
Podstawowej w Rzepienniku
Biskupim

Planowany parking przy Szkole Podstawowej w
Rzepienniku Strzyżewskim - otrzymana dotacja z UE

Planowany  parking w centrum Olszyn - otrzymana
dotacja z UE

Planowany parking przy kościele parafialnym w Turzy -
otrzymana dotacja z UE

Planowany parking w centrum  Rzepiennika Suchego -
otrzymana dotacja z UE
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Schody do Urzędu Gminy

Nowe wiaty przystankowe
Trzy z nich zostały już zamontowane w Rzepienniku Suchym koło szkoły, w Rzepienniku Biskupim – przystanek SKR - koło
remizy OSP oraz przystanek Kiosk koło p. Markowicza , pozostałe 3 przeznaczone są do Rzepiennika Strzyżewskiego
naprzeciwko firmy Dominex, Olszyn – Nagórze, Przylaski – granica Rzepiennika Biskupiego i Olszyn i czekają na montaż.
Dodatkowo wykonano kilka zadań poprawiających estetykę przestrzeni publicznej.

Wiata przystankowa Rzepiennik Biskupi  Kiosk -  koło
P. Markowicza

Wiata przystankowa Rzepiennik Biskupi SKR - koło
remizy OSP

Wiata przystankowa Rzepiennik Suchy - koło szkoły

Remont klatki schodowej Dom
Ludowy w Turzy

Remont magazynów w Olszynach

Remont schodów ośrodka zdrowia
w Rzepienniku Strzyżewskim

Rynny przedszkola w Rzepienniku
Biskupim

Rozbiórka budynku handlowego w Olszynach
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OSP - Bezpieczeństwo
Ponad 2,5 miliona zł na inwestycje, zakupy samochodów oraz sprzętu dla OSP
z tego ponad 1,3 milion zł pozyskanych dotacji unijnych z budżetu państwa
oraz Urzędu Marszałkowskiego

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Rzepiennik Strzyżewski

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Turza

Zakupiono 3 samochody dla OSP w tym:
średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla
OSP Rzepiennik Strzyżewski, lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy dla OSP Turza oraz lek-
ki samochód ratownictwa technicznego dla
OSP Olszyny, na które pozyskano ponad 800
tys. dotacji unijnych i rządowych.

Wyremontowano 3 remizy:
- remiza OSP Olszyny – zmieniono dach,

przebudowano klatkę schodową oraz sani-
tariaty, wykonano termomodernizacja, scho-
dy wejściowe, wyburzono przybudówkę

- remiza OSP Rzepiennik Biskupi – wyko-
nano termomodernizację oraz zagospodaro-
wanie terenu wokół

- remiza OSP Kołówka – zmieniono dach,
wymieniono drzwi wejściowe, wykonano
termomodernizację oraz zagospodarowanie
terenu wokół

Na powyższe pozyskano zadania pozyska-
no prawie 400 tys. dotacji unijnych oraz z
Urzędu Marszałkowskiego.

Lekki samochód ratownictwa
technicznego dla OSP Olszyny

Remiza OSP Olszyny przedRemiza OSP Olszyny po
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Wymieniono kocioł gazowy w remizie OSP
Turza, w Rzepienniku Suchym wyremonto-
wano zbiornik retencyjny pełniący również
funkcję przeciwpożarową. Zakupiono 5 ze-
stawów ratownictwa medycznego oraz dużą
ilość wyposażenia dla jednostek. Na powyż-
sze pozyskano grubo ponad 100 tys. dotacji
ze środków rządowych oraz Urzędu Marszał-
kowskiego.

W celu utrzymania gotowości bojowej jed-
nostek nie zaniedbywano również szkoleń i
badań - 108 strażaków zostało przeszkolo-
nych, a 195 przebadanych.

Strażacy OSP Rzepiennik Strzyżewski mają
już udostępnione pomieszczenia na swoje
potrzeby, a orkiestra dęta jest w sposób cią-
gły finansowana z budżetu gminy roczną
kwotą 50 tys. zł.

Przebudowana klatka schodowa
remizy OSP Olszyny

Przebudowane sanitariaty w
remizie OSP Olszyny

Budynek  OSP Rzepiennik Biskupi
przed termomodernizacją

Budynek  OSP Rzepiennik Biskupi po termomodernizacji

Zagospodarowanie terenu wokół
remizy OSP Rzepiennik Biskupi
przed Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Rzepiennik Biskupi po
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Remiza OSP Kołkówka przed

Orkiestra przy OSP Rzepiennik Strzyżewski

Sprzęt ratownictwa medycznego dla OSP Wyposażenie dla
jednostek OSP

Wymieniony
kocioł w remizie

OSP Turza

Wyremontowany
zbiornik retencyj-

ny w Rzepienni-
ku Suchym

pełniący także
funkcję p. poż.

Remiza OSP Rzepiennik Strzyżewski

Remiza OSP Kołkówka po
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Do końca 2019 roku zostanie wybudowana sala
gimnastyczna w Rzepienniku Biskupim

Trwa budowa sali gimnastycznej w Rzepienniku Biskupim. Jej za-
kończenie planowane jest na 2019 r. Inwestycja ta jest możliwa tyl-
ko dzięki pozyskanej przez gminę dotacji ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki na blisko 3 miliony zł.

Przebudowane zostało boisko w Turzy
Dzięki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wy-

sokości ponad 300 tys. zł zostało przebudowane boisko przy Szkole
Podstawowej w Turzy. Zyskało ono sztuczną nawierzchnię, ogro-
dzenie, piłkochwyty oraz nowe wyposażenie.

Oświata i Wychowanie
Blisko 5 milionów zł dotacji pozyskanych na cele oświaty i wychowania ze
środków unijnych i budżetu państwa

Sala gimnastyczna w Rzepienniku Biskupim w trakcie

Sala gimnastyczna w Rzepienniku Biskupim wizualiza-
cja wyglądu po zakończeniu

Sala gimnastyczna w Rzepienniku Biskupim wizualiza-
cja   wyglądu po zakończeniu

Smaczne i zdrowe posiłki w szkołach
Z inicjatyw Wójta Gminy oraz Stowarzyszenia My Kobiety z Ol-

szyn powstała Spółdzielnia Socjalna SMAK. Głównym profilem dzia-
łalności spółdzielni jest świadczenie usługi żywienia dzieci w szko-
łach zlokalizowanych na terenie Gminy. Na rozpoczęcie działalności
Spółdzielnia pozyskała dofinansowanie z funduszy unijnych blisko
180 tys. zł. W ramach przyznanych środków został zakupiony nie-
zbędny sprzęt. W spółdzielni znalazło pracę 7 osób z terenu gminy.
W obecnej chwili żywionych jest ponad 300 dzieci, a gmina w pełni
wykorzystuje dotacje z budżetu wojewody.

Boisko w Turzy przed

Boisko w Turzy po

Spółdzielnia
socjalna smak
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Wiele drobnych przebudów i
remontów w placówkach oświato-
wych na kwotę ponad 500 tys. zł

Przebudowano 3 kuchnie w szkołach pod-
stawowych: w Olszynach pod potrzeby pro-
dukcji ciepłych posiłków, w Rzepienniku Bi-
skupi i Turzy pod potrzeby ich wydawania.
W Przedszkolu w Turzy wyremontowano
dach, a na placu zabaw zamontowano maty
(nawierzchnia bezpieczna). W szkole Podsta-
wowej w Rzepienniku Strzyżewskim zamon-
towano drzwi dymoszczelnie, ogrodzenie, a
starą szkołę wyburzono. Przy Szkole Podsta-

Przebudowana kuchnia w szkole  w Olszynach

wowej w Olszynach wybudowano boisko do
piłki plażowej, a plac przy Szkole Podstawo-
wej w Rzepienniku Suchym został wyasfal-
towany. W Szkole Podstawowej w Turzy
wymieniono zagrażającą bezpieczeństwu
kotłownię oraz instalację c.o., na sali gim-
nastycznej zamontowano nawiewniki, wy-
mieniono lampy w klasach, wyremontowa-
no korytarz, łazienki na potrzeby basenu, 2
sale lekcyjne oraz wybudowano część ogro-
dzenia.

Przebudowana kuchnia w szkole w
Rzepienniku Biskupim

Przebudowana kuchnia  w szkole w
Turzy

W efekcie przygotowanego przez gmi-
nę wniosku o dofinansowanie powstały
dwa oddziały wspomnianej PWD. Jeden
w miejscowości – Rzepiennik Biskupi (w
budynku byłego gimnazjum) , drugi w
miejscowości Olszyny (w budynku szkoły
podstawowej). Utworzona Placówka –

poza standardowym wsparciem sprowa-
dzającym się do opieki nad dziećmi ofe-
rowanej w dni robocze – oferuje specja-
listyczne wsparcie z zakresu pomocy w
nauce, organizacji czasu wolnego, zaba-
wy i zajęć sportowych wraz z rozwijają-
cymi zainteresowania. Do powstałych

placówek uczęszcza blisko 50 dzieci.
Warto również dodać, że Gmina przygo-
towała i złożyła kolejny projekt rozsze-
rzający i wydłużający okres działania Pla-
cówki. Jeśli otrzyma on dofinansowanie
to taka placówka powstanie również w
Turzy.

Ponad 1 milion zł dotacji ze środków unijnych na utworzenie świetlic - Placówek Wsparcia Dziennego

Zajęcia w placówce wsparcia
dziennego
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Wybudowane boisko do piłki plażowej w Olszynach

Wyremontowany  dach przedszkola w Turzy Zamontowane maty na placu zabaw przedszkola w
Turzy

Zamontowane drzwi dymoszczele
w szkole w Rzepienniku Strzyżew-
skim

Wybudowane ogrodzenie szkoły w
Rzepienniku Strzyżewskim

Plac po wyburzeniu starej szkoły w
Rzepienniku Strzyżewskim

Plac przed szkołą w Rzepienniku Suchym

Wymieniona
kotłownia i CO

w szkole w
Turzy

Wybudowany
podjazd dla
niepełnospraw-
nych w szkole w
Turzy
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W planach 3 boiska ze sztuczną
nawierzchnią w Rzepienniku
Strzyżewskim, Rzepienniku
Biskupim oraz Rzepienniku
Suchym i przedszkole

Powstały już projekty budowlane przebu-
dowy 3 boisk na boiska ze sztuczną na-
wierzchnią. Wniosek o dofinansowanie do
Ministerstwa Sportu i Turystyki jest już zło-
żony. Liczymy, że otrzymamy dofinansowa-
nie i realizacja zadań nastąpi w następnych
latach. Poniżej zamieszczone są wizualiza-
cje poniższych obiektów.

„ProgramujeMY tarnowski” to kolejny pro-
jekt realizowany przez Gminę Rzepiennik
Strzyżewski ze wsparciem finansowym z UE.
Jego celem jest umożliwienie uczniom klas
I-III szkół podstawowych zdobycia nowych
umiejętności w obszarze nauki programowa-
nia oraz podniesienie kompetencji cyfrowych
osób dorosłych, w tym zwłaszcza nauczycieli
nauczania wczesnoszkolnego.  W projekcie,
realizowanym w latach 2018 - 2019 weźmie
udział około 200 nauczycieli oraz blisko 2000
uczniów z 59 publicznych szkół podstawo-
wych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
woj. małopolskiego w tym: wszystkie 5 szkół
podstawowych z terenu Gminy Rzepiennik
Strzyżewski. Na terenie Gminy projekt roz-
pocznie się w październiku 2018r.

Wizualizacja boiska w Rzepienniku Strzyżewskim

sce II” prowadzony przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Małopolskiego z wykorzy-
staniem środków unijnych (dotacja blisko
100 tys. zł). Celem projektu jest wsparcie
orientacji zawodowej uczniów gimnazjów.
Działania w projekcie dotyczą utworzenia
SPIneK – Szkolny Punkt Informacji i Kariery,
prowadzenia szkoleń i studiów podyplomo-
wych, stworzenia jednolitych standardów
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodo-
wego, programów zajęć, organizacji Festi-
walu Zawodów - umożliwienie uczniom po-
szerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy.
Obecnie wsparciem objętych zostało 145
uczniów dotychczasowych gimnazjów. Trwa
rekrutacja do udziału w projekcie uczniów
klas 7 i 8 szkół podstawowych.

Aktywna tablica i Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa

Dzięki pozyskanej dotacji rządowej zaku-
piono do szkół 8 tablic interaktywnych oraz
2 monitory interaktywne. Kilka tysięcy ksią-
żek nie będących lekturami zakupiono do
szkół z również dotacji rzadowej w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa. Pozyskane dotacje to ponad 100 tys.
zł.

Modernizacja kształcenia zawo-
dowego

Od 1 września 2017 r do 31 grudnia 2019
r w szkołach na terenie Gminy Rzepiennik
Strzyżewski realizowany jest projekt „Moder-
nizacja kształcenia zawodowego w Małopol-

Wizualizacja boiska w Rzepienniku Biskupim

Wizualizacja boiska w Rzepienniku Suchym

Powstaje już projekt przebudowy budyn-
ku byłego gimnazjum w Rzepienniku Bisku-
pim na przedszkole. W latach kolejnych

gmina będzie się starała o pozyskanie dota-
cji z funduszy unijnych na realizacje tego
zadania.

Nawiewniki na sali gimnastycznej szkoły w Turzy 28. Wymienione lampy w szkole w Turzy
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Nowy punkt rehabilitacji w Rzepien-
niku Biskupim

Przebudowano części budynku byłego
gimnazjum w Rzepienniku Biskupim na
punkt rehabilitacji. Roboty zakończyły się we
wrześniu, a od października/listopada miesz-
kańcy będą mogli rehabilitowania się w kom-
fortowych warunkach. Punkt położony jest
w centrum gminy, dostępny komunikacją
publiczną, z miejscami parkingowymi. Nad-
mienić należy, że dzięki zabiegom Wójta
punkt rehabilitacji został utrzymany, a gmi-
na jest jedyną w powiecie która ma 2 finan-
sowane z NFZ ośrodki rehabilitacji.

Opieka zdrowotna
Blisko 400 tys. zł wydatkowanych na opiekę zdrowotną

NZOZ Salubris prowadzi zapisy na
listy zapotrzebowania w zakresie
lekarzy specjalistów

Po wielokrotnych rozmowach inicjowa-
nych przez wójta gminy kierownictwo NZOZ
Salubris uruchomiło zapisy na listy zapotrze-
bowania na lekarzy specjalistów, których to
zapisów można dokonać w rejestracji ośrod-
ka zdrowia w Rzepienniku Strzyżewskim.
Kierownictwo w/w firmy obiecuje, że aktyw-
nie będzie poszukiwało finansowania, aby
stworzyć możliwość odbycia konsultacji - w
szczególności kardiologicznych - na terenie
Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Badania przesiewowe wad postawy
sfinansowane przez Gminę

Na zlecenie Wójta Gminy przebadano 237
chętnych   uczniów klas I-IV Szkół Podsta-
wowych w  Olszynach, Turzy, Rzepiennik
Suchy, Rzepiennik Biskupi i Rzepiennik Strzy-
żewski. Wyniki badań potwierdzone przez
fizjoterapeutę zostały przekazane rodzicom
i będą przydane w leczeniu wad postawy.

Uruchomiony został program szcze-
pień na pneumokoki

W ciągu trzech ostatnich lat kilkadziesiąt
dzieci w wieku 0-3 lat zostało zaczepione na
pneumokoki. Program został sfinansowany
ze środków gminy, powiatu oraz wojewódz-
twa.

Wyposażenie gabinetów profilaktycz-
nych  w  szkołach podstawowych

W czterech gminnych szkołach podstawo-
wych zakupiono z dotacji ministerialnej
nowe wyposażenie i sprzęt medyczny, który
pozwoli na wykonywanie podstawowych
badań i udzielanie pomocy w sytuacjach za-
grożenia zdrowia i życia.

W Olszynach powstał gabinet stoma-
tologiczny

W budynku Domu Ludowego w Olszynach
Gmina przebudowała lokal po byłej poczcie
na gabinet stomatologiczny. Dzięki zabie-
gom Wójta Gminy został sprowadzony pod-
miot medyczny świadczący usługi stomato-
logiczne w tym również na podstawie kon-
traktu z NFZ.
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kiermasze regionalne podczas imprez ple-
nerowych.

Dzięki działaniu tych stowarzyszeń
mieszkańcy aktywniej włączają się w życie
społeczne gminy, w prace woluntarystycz-
ne i inne służące dobru wspólnemu miesz-
kańców wsi i gminy.

Młodzieżowa Rada GminyZ inicjatywy
Wójta Marka Karasia, 26 stycznia 2018r.
podczas XXXIX sesji Rady Gminy, radni
podjęli uchwałę w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Gminy Rzepiennik
Strzyżewski. MRG będzie składać się z 15
osób – uczniów szkół podstawowych z
terenu gminy. Wybory zostaną przepro-
wadzone 29 października 2018r. w loka-
lach wyborczych – szkołach. Głównym
celem działania rady jest upowszechnia-
nie idei samorządowej wśród młodzieży
oraz zwiększenie aktywności młodych lu-
dzi w Gminie Rzepiennik Strzyżewski

Inicjatywy lokalne
Z inicjatywy wójta gminy w 2017 roku

utworzony został program inicjatyw lokal-
nych. Założeniami tego programu jest
współpraca gminy z mieszkańcami i
wspólna realizacja zadań. W roku 2017 i
2018 na realizacje inicjatyw lokalnych
gmina przeznaczyła 140 tys. zł.

W ramach tego programu w 2017r.
mieszkańcy, grupy mieszkańców lub sto-
warzyszenia wykonały następujące zada-
nia dofinansowywane przez gminę :
- poprawa bezpieczeństwa w obrębie
przystanków przy DP 1387K w Olszynach

Powstało 5 nowych
stowarzyszeń

Z inicjatywy Wójta Gminy w 2015 roku
powstało 5 nowych stowarzyszeń: W tym
Stowarzyszenie „Wszystkie Dzieci Nasze
Są”w Olszynach, które podjęło i prowa-
dzi szerokie działania na rzecz dzieci nie-
pełnosprawnych i ich rodzin poprzez or-
ganizowanie pomocy materialnej, peda-
gogicznej i psychologicznej, tworzenie
warunków i podstaw do zdobywania wie-
dzy i umiejętności, organizowanie spotkań
integracyjnych, wspólnych wyjazdów,
wspólnego spędzania wolnego czasu.

Natomiast pozostałe 4 stowarzyszenia
tj: Stowarzyszenie My Kobiety w Olszy-
nach, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Rzepiennik Strzyżewski „Nasza Przy-
szłość”, Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa
Turza, Stowarzyszenie Adsum w Rzepien-
niku Biskupim mają na celu wspieranie
wszelkich inicjatyw lokalnych zmierzają-
cych do poprawy życia mieszkańców oraz
do wszechstronnego rozwoju kulturalne-
go, ekonomiczno-gospodarczego i spo-
łecznego swoich wsi i całej gminy.

Cztery z pięciu nowo powstałych sto-
warzyszeń otrzymały swoje lokale w bu-
dynkach gminnych, pomoc finansową
Wójta na rozpoczęcie działalności. Ponad
100 osób aktywnie działa w tych stowa-
rzyszeniach. Realizują różne projekty ko-
rzystając ze środków zewnętrznych, a tak-
że zadania w ramach inicjatyw lokalnych
gminy Rzepiennik Strzyżewski. Integrują
mieszkańców w ramach swoich działań i
aktywizują bardzo dużą część społeczeń-
stwa do pracy na rzecz poprawy życia
mieszkańców własnych wsi.

Stowarzyszenie Adsum z Rzepiennika Bi-
skupiego corocznie przygotowuje posiłek
dla wolontariuszy WOŚP, organizuje regio-
nalne stoiska gastronomiczne, „My kobie-
ty” z Olszyn współorganizują „Bieg na
Brzankę” organizują dożynki wiejskie,
wianki, andrzejki, a także wystawy foto-
graficzne w holu Kina za Rogiem. Stowa-
rzyszenia dla rozwoju wsi Turza corocz-
nie organizuje Festyn Rodzinny, Mikołajki
i wycieczki dla dzieci i dorosłych. Stowa-
rzyszenie Nasza Przyszłość z Rzepiennika
Strzyżewskiego również organizuje spo-
tkania integracyjne, uczestniczy w impre-
zach sportowych a w br. zorganizowała
wydarzenie z okazji 100 lecia odzyskania
niepodległości. Natomiast Stowarzyszenie
Rzepiennik Jutra działające od 2009 roku
realizuje wiele projektów z udziałem środ-
ków zewnętrznych. Od dwóch lat prowa-
dzi świetlice OWS w Rzepienniku Suchym,
Rzepienniku Strzyżewskim, Olszynach i
Turzy. Organizuje spotkania integracyjne
dla członków świetlic OWS, wycieczki,

- dożynki wiejskie w Olszynach
- doposażenie lekkiego samochodu gaśni-
czego OSP w Rzepienniku Suchym w linie
szybkiego natarcia
- remont ogrodzenia przy Szkole Podsta-
wowej w Turzy
- zakup żaluzji do Sali budynku remizy OSP
w Kołkówce
- zawody Shinkyoukushinkai w Gminie
Rzepiennik Strzyżewski w Rzepienniku Su-
chym
- dostarczenie kruszywa na drogi gminne
- zagospodarowanie wnęki w korytarzu
W roku 2018 zostały podpisane umowy
na następujące zadania:
- wymiana płytek pcv na płytki ceramicz-
ne w garażu budynku remizy OSP w Koł-
kówce
- utwardzenie wydzielonej drogi dojazdo-
wej
- 100 lat Niepodległej!
- remont budynku remizy OSP w Turzy
- zawody Shinkyoukushinkai w Gminie
Rzepiennik Strzyżewski
- „Odkurzyć wspomnienia” Rozwój świa-
domości obywatelskiej i kulturowej
- oświetlenie i zagospodarowanie prze-
strzeni wokół pomnika ofiar nazizmu oraz
wysepek zieleni w centrum wsi Rzepien-
nik Suchy
- utwardzenie drogi gminnej w Rzepien-
niku Strzyżewskim
- remont i poprawa funkcjonalności po-
mieszczeń w budynku remizy OSP w Ol-
szynach
cześć zadań została już zakończona, a
część jeszcze trwa.

Społeczeństwo obywatelskie
Społeczeństwo obywatelskie zaczęło rozwijać w szybkim tempie
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Ochrona Środowiska
Blisko 14 milionów dotacji unijnych pozyskanych na ochronę środowi-
ska w gminie

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej w miejscowościach Rzepien-
nik Suchy i Rzepiennik Biskupi oraz
Olszyny z dotacją unijną w wysokości
8.4 miliona zł została już rozpoczęta

W ramach dwóch projektów dofinanso-
wanych ze środków unijnych zostanie wy-
budowana kanalizacja sanitarna o długości
ok. 39,6 km, sieć wodociągowa o długości
ok. 26, 4 km, wykonane zostanie 265 przy-
łączy kanalizacyjnych oraz 257 wodociągo-
wych o łącznej długości rurociągów 20,7 km.
Realizacja w Rzepienniku Biskupim oraz Rze-
pienniku Suchy powinna zostać zakończona
do 30 kwietnia 2019 roku, a w Olszynach
do 31 grudnia 2019 roku. Projekty są reali-
zowane przez Spółkę Komunalną „Dorzecze
Białej” przy współpracy z gminą Rzepiennik
Strzyżewski.

Wykonany został również projekt kanali-
zacji dla miejscowości Turza za około 600
tys. zł , który posiada już pozwolenie na bu-
dowę i czeka na ogłoszenia właściwych kon-
kursów na dofinansowanie.

Blisko 1 milion dotacji unijnej na
przydomowe oczyszczalnie, wodociąg
i ciągnik

W ramach operacji „Budowa biologicz-
nych przydomowych oczyszczalni ścieków i
wodociągu na terenie Gminy Rzepiennik
Strzyżewski wraz z dostawą ciągnika rolni-
czego oraz wozu asenizacyjnego” współfi-
nansowanej ze środków unijnych. Gmina
pozyskała dotacje ze środków unijnych i
wybudowała 214,5 m wodociągu w Kołków-
ce, zainstalowała 63 sztuki przydomowych
oczyszczalni ścieków w miejskościach: Turza,
Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy,
Rzepiennik Biskupi, Kołkówka, Olszyny oraz

zakupiła ciągnik wraz z wozem asenizacyj-
nym do opróżniania i wywozu osadów z 
przydomowych oczyszczalni.

Program dofinansowania przyłączy w
Gminie Rzepiennik Strzyżewski

Celem ułatwienia procesu przyłączania się
do wodociągu i kanalizacji w okresie od
sierpnia 2015 r. do maja 2016 r. Spółka Ko-
munalna „Dorzecze Białej”, której współwła-
ścicielem jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski
wykonywała przyłącza. Zadanie to było re-
alizowane dzięki wsparciu środków z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Krakowie. Realizowany w ten sposób Pro-
gram dał mieszkańcom możliwość obniże-
nia kosztów wykonania przyłączy (o prawie
50%). W ramach programu w gminie Rze-
piennik Strzyżewski wykonano 66 przyłączy
wodociągowych i  139 przyłączy kanalizacyj-
nych.

Kanalizacja i wodociągowanie
Rzepiennika Biskupiego

W roku 2015 realizowano budowę syste-
mu wodociągowo-kanalizacyjnego w miej-
scowości Rzepiennik Biskupi ze środków Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko. W ramach rej inwestycji wykonano
12,5 km sieci wodociągowej i 17 km sieci
kanalizacyjnej za łączną kwotę ponad 10,5
mln brutto.

4. Zdjęcie bez opisu

Co najmniej 100 piecy zostanie
wymienionych dzięki 1,1 miliona
pozyskanej dotacji unijnej

W latach 2018-2019 Gmina realizuje 2
projekty wymiany pieców które polegają na
ich wymianie na nowe opalane gazem lub
biomasą oraz piece V generacji opalane pa-
liwami stałymi. W ramach obydwu projek-
tów zostanie wymienionych co najmniej 100
pieców wraz przeróbkami instalacji. Na dzień
dzisiejszy wymienione zostało już 43 sztuki.
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Uruchomionym został Program
Ochrony Powietrza dla Województwa
Małopolskiego - Małopolska w
Zdrowej Atmosferze LIFE 14 IPE PL021

Projekt LIFE koordynowany przez Woje-
wództwo Małopolskie angażuje łącznie 62
partnerów, a jego celem jest przyspieszenie
wdrażania działań służących poprawie jako-
ści powietrza, które zostały zaplanowane w
ramach Programu ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego. Jest realizo-
wany w okresie od października 2016 r. do
końca 2023 r. Jego zadaniem jest edukacja
mieszkańców, prowadzenie bazy inwentary-
zacji budynków w gminie, koordynacja i pro-
wadzenie programów dofinansowujących
działania sprzyjające poprawie jakości powie-
trza. Funkcjonowanie 6 letniego programu
jest dofinansowane blisko 400 tys. dotacji
unijnej.

Oczyszczacze powietrza dla przed-
szkoli i zerówek

Dzięki staraniom gminy 5 oczyszczaczy
powietrza trafiło do placówek w Turzy, Rze-
pienniku Biskupim, Olszynach, Rzepiennika
Strzyżewskiego oraz Rzepienniku Suchym .
Urządzenia wychwytują nie tylko pyły i szko-
dliwe substancje, ale także kurz, alergeny i
bakterie, dbając o zdrowie najmłodszych
mieszkańców gminy. Oczyszczacze powie-
trza sprzyjają dzieciom z alergią oraz pro-
blemami z górnymi drogami oddechowymi.

Likwidujemy azbest z dachów i
pryzm z blisko 500 tys. dotacją unijną

Co najmniej z 60 dachów i około 48 pryzm
zostanie usunięty i zutylizowały szkodliwy
azbest. Co ważne odbywa się to bez  kosz-
tów dla mieszkańców dzięki  pozyskanej
przez gminę dotacji ze środków unijnych.Ponad 100 instalacji Odnawialnych

Źródeł Energii – z blisko 1,3 miliona
pozyskaną dotacją unijną

Gmina Rzepiennik Strzyżewski, pozyskała
dofinansowanie z funduszy unijnych do
montażu odnawialnych źródeł energii tj.
paneli fotowoltaicznych, solarnych oraz
pomp ciepła w gospodarstwach domowych
oraz budynkach użyteczności publicznej.
Powstanie 107 takich instalacji na terenie
naszej Gminy. Wniosek jest realizowany w
partnerstwie którego liderem jest Stowarzy-
szenie Zielony Pierścień Tarnowa i które to
odpowiada za poprawne wdrożenie projek-
tu. W roku 2019 planowane jest rozpoczę-
cie procedury przetargowej, która pozwoli
na wyłonienie wykonawcy, a planowane roz-
poczęcie montażu instalacji przewiduje się
od 2020 roku. Powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych – PSZOK
dofinansowany w wysokości blisko
1,3 miliona dotacją unijną

Do 2020 r taki punkt powstanie dzięki
pozyskaniu środków przez naszą Gminę z
Unii Europejskiej. W PSZOK będzie można
oddać bezpłatnie selektywnie zgromadzone
odpady komunalne powstałych w gospodar-
stwach domowych. Do PSZOK nie będzie
wolno przywozić odpadów zmieszanych czyli
tych, które są oddawane w czarnych wor-
kach. To nie jest „wysypisko śmieci”. Prawi-
dłowo zorganizowany PSZOK nie wpływa w
żaden sposób na pogorszenie walorów kra-
jobrazowych miejsca, w którym powstał -
gdyż wpisuje się w otoczenie, a dodatkowo
będzie łatwo dostępny dla mieszkańców.
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Przebudowano boisko piłkarskie w
Olszynach

Przy udziale dotacji pozyskanej prze gmi-
nę z Ministerstwa Sportu i Turystyki przebu-
dowane zostało boisko piłkarskie w Olszy-
nach. Zyskało ono ogrodzenie, piłkochwyty,
utwardzony plac pod zabudowę kontene-
rową, wiaty dla zawodników, poprawioną
murawę oraz wybudowano dodatkowe bo-
isko ze sztuczną nawierzchnią.

Sport i Rekreacja
Ponad 900 tys. na sport w tym 400 tys. pozyskanych dotacji z Ministerstwa
Sportu i Turystyki i Urzędu Marszałkowskiego

Już pływam 2015-2017
Przez 3 lata gmina realizowała projekt

współfinansowany ze środków Wojewódz-
twa Małopolskiego, którego celem była na-
uka pływania młodzieży ze szkół podstaw-
nych. Z programu skorzystało w tych latach
232 uczniów, którzy  rozwinęli podstawo-
we umiejętności pływackie, poprawili swoją
kondycję oraz zdrowo i miło spędzali wolny
czas. W roku 2018 Województwo Małopol-
skie  zrezygnowało z dotowania powyższe-
go programu, ale gmina będzie się starała
pozyskać dotacje z Ministerstwa Sportu i
Turystyki na rok 2019.

Do szkół wróciły Szkolne Kluby
Sportowe

Od 2 lat z inicjatywy Wójta Gminy w szko-
łach realizowane są zajęcia w ramach pro-
gramu Szkolny Klub Sportowy dotowanego
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w wy-
miarze 2 godzin tygodniowo na grupę
uczestników. Na zajęcia z gier zespołowych
jak również ogólnorozwojowe uczęszcza
rocznie około 130 uczniów. To rozsądna al-
ternatywa wobec czasu spędzanego przed
komputerem.

Trwa realizacja zajęć z piłki nożnej w ra-
mach rządowego programu „KLUB”.  Po
10.000 zł dotacji z Ministerstwa Sportu i
Turystyki otrzymały  kluby sportowe KS Rze-
piennik Strzyżewski oraz LKS Olszyny. Wnio-
ski zostały przygotowane przez pracowni-
ków Urzędu Gminy we współpracy z zarzą-
dami stowarzyszeń. Kilkudziesięciu najmłod-
szych mieszkańców gminy korzysta z zajęć.

Zmodernizowano nieckę basenu
w Turzy

Ogrodzono boisko piłkarskie w
Rzepienniku Biskupim

W 2018 roku boisko piłkarskie w Rzepien-
niku Biskupim zyskało ogrodzenie od strony
rzeki, co podniesie komfort rozgrywek.

Powstały już trzy otwarte strefy
aktywności z dofinansowaniem z
Ministerstwa Sportu i Turystyki

Strefy w wariancie podstawowym  powsta-
ły w miejscowościach Turza (w pobliżu nowe-
go boiska wielofunkcyjnego), Rzepiennik Su-
chy (na terenie szkoły w pobliżu placu zabaw)
oraz Olszyny (w centrum miejscowości).  Każ-
dy z  obiektów wyposażony jest   w  6  urzą-
dzeń sportowych,  2  urządzenia  do gier edu-
kacyjnych (szachy oraz Chińczyk) oraz ławecz-
ki. Nasadzono również krzewy i drzewka.
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W ostatnich latach Gminne Centrum Kul-
tury pozyskało blisko 300 tys. zł na realiza-
cje różnych projektów. Realizacja ich przy-
czyniły się do rozwoju oferty kulturalnej,
pozwoliły podnieść kompetencje i umiejęt-
ności młodzieży oraz dzieci z terenu naszej
gminy, umożliwiły na zaprezentowanie syl-
wetek nieprzeciętnych rzepienniczan szerszej
publiczności  oraz wsparły nas w dbaniu o
miejsca pamięci narodowej. Główne projek-
ty na które pozyskano dofinansowanie to:
„Kino za Rogiem” w Olszynach, Remont
świetlicy w Turzy, Doposażenie narzędziem
edukacji kulturalnej, Spotkania autorskie,
Przeniesienie Pomnika Ofiar Faszyzmu na
faktyczne miejsce tragicznych wydarzeń ,
Poznajmy Ojca Hieronima Rybę, Antoni Ku-
rzawa Geniusz Zrywający Pęta,Koncert dla
Niepodległej, Star Wars’y, UV’y i Znicze,
Młodzież Ma Głos, Forum Lokalne „Razem
dla Młodzieży”, „I co dalej”, Porozmawiaj-
my o Ekonomii, ETNO Polska.

Kultura i Zabytki

Kino za rogiem w Olszynach Świetlica w Turzy po remoncie

Pomnik w Rzepienniku Suchym

Blisko 100 tys. zł gmina przeznaczyła na
dofinansowanie remontów zabytkowych
kościołów parafialnych w Rzepienniku Bisku-
pim, Turzy oraz Olszynach. Do końca roku
2018 przewidziany jest remont kapliczki przy
kościele parafialnym w Rzepienniku Bisku-
pim na który pozyskano dotacje z Urzędu
Marszałkowskiego.

Wyremontowane schody do Sali
Widowiskowej

Kapliczka w Rzepienniku Biskupim
przewidziana do remontu Kościół parfialny w Turzy

Kościół parafialny w Olszynach

Kościół parafialny w Rzepienniku
Biskupim
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nych, technicznych, animacyjnych oraz
wycieczkach.

Program poprawy funkcjonowania
seniorów w środowisku po przeby-
tej hospitalizacji

Przez większość roku 2016 realizowano
pilotażowy projekt poprawy funkcjonowa-
nia seniorów 60+, którzy opuszczają pla-
cówki szpitalne. Zadanie realizowane było
ze środków dotacji pozyskanej od Woje-
wody Małopolskiego. Uczestniczyło w nim
kilkanaście osób, z którymi zrealizowano
zajęcia ogólne oraz specjalistyczne.

Utworzono Klub „Senior +” i pozyska-
no dotację na jego bieżące funkcjonowa-
nie Dzięki pozyskanej przez Gminę dota-
cji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej w Rzepienniku Strzyżewskim zo-
stał uruchomiony Klub „Senior +” (wyre-
montowano pomieszczenia sali widowi-
skowej GCK oraz segmentu C Urzędu
Gminy, a także zakupiono wyposażenie).
Z kolejnej pozyskanej dotacji jest dofinan-
sowywane jego bieżące funkcjonowanie.
Uczestnikami klubu jest 50 seniorów w
wieku 60+ z Rzepiennika Biskupiego,
Strzyżewskiego oraz Suchego. Zajęcia
odbywają się na sali widowiskowej GCK
w Rzepienniku Strzyżewskim i obejmują
kursy, szkolenia, zajęcia techniczne, pla-
styczne oraz kulinarne.

Ośrodki Wsparcia dla osób star-
szych i młodzieży

Dzięki pozyskanym przez gminę środ-
kom z budżetu Wojewody Małopolskiego
od 2 lat trwa realizacja programu. Zaję-
cia odbywają się we wszystkich świetli-
cach na terenie gminy co najmniej raz w
tygodniu  i obejmują swoim zasięgiem
180 osób w wieku 50+. Uczestnicy pro-
jektu biorą udział w zajęciach artystycz-

Seniorzy
Na programy senioralne wydatkowano blisko 640 tysięcy zł z czego
pozyskane dotacje to około 510 tysięcy zł

Zainicjowano opiekę w ramach
programu MALOPOLSKI
TELE-ANIOŁ

U kilkunastu seniorów zorganizowano
system opieki z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii informacyjno- komuni-
kacyjnych.  Każda z nich, otrzymała opa-
skę bezpieczeństwa, poprzez którą może
całodobowo  skontaktować się  z Centrum
Teleopieki i wezwać pomoc w przypadku
zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeń-
stwa. Program jest realizowany dzięki
współpracy z Województwem Małopol-
skim oraz  Caritas Diecezji Kieleckiej.

Trwa realizacja programu Małopol-
ski e-Senior

Rozpoczęły się zajęcia w ramach Projek-
tu „Małopolski e-Senior”, którego celem
jest podniesienie kompetencji cyfrowych
oraz poprawa umiejętności korzystania z
komputera i Internetu.  Każdy czynny
uczestnik projektu po jego zakończeniu
otrzyma nieodpłatnie tablet, na własność
wraz z kompletem materiałów szkolenio-
wych. Około 50 seniorów z naszej gminy
skorzysta z projektu. Zadanie jest finan-
sowane ze środków unijnych.
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Z inicjatywy wójta gminy utworzono Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w bu-
dynku po byłej lecznicy zwierząt w Rzepien-
niku Biskupim. Na ten cel pozyskano środki
z dotacji rządowej dzięki którym wykonano
I etap przebudowy budynku. W roku 2018
rozpoczął się II etap przebudowy na który
pozyskano dofinansowanie z PFRON, i bę-
dzie on trwał do 2020 r., a w ramach niego
będą wykończone pozostałe pomieszczenia
nie wykonane w I etapie, zamontowana win-
da, wymienione okna oraz wykonana termo-
modernizacja. ŚDS jest placówką wsparcia

Projekt GOPS 2018-2021
Na lata 2018-21 przewidziana jest reali-

zacja kolejnego projektu unijnego, na który
GOPS w Rzepienniku uzyskał dofinansowa-
nie. Projekt nosi tytuł „Z nowymi kompeten-
cjami w stronę rynku pracy” i oferuje miesz-
kańcom całej Gminy wsparcie prowadzące
do podniesienia poziomu kompetencji zawo-
dowych oraz miękkich, u osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Pro-
jekt uruchomiony został w bieżącym miesią-
cu. Oferuje uczestnikom udział w wybranych
przez nich zajęciach oraz wsparcie finanso-
we skierowane na pokrycie kosztów uczest-
nictwa.  Spodziewanymi, głównymi efekta-
mi projektu są – podjęcie zatrudnienia przez
uczestników, aktywizacja w kierunku poszu-
kiwania pracy, zmniejszenie dystansu do za-
trudnienia. Dla uczestników projektu zagwa-
rantowano 48 miejsc.

Pomoc potrzebującym
Ponad 1.600.000 zł dotacji ze środków unijnych, rządowych oraz z PFRON pozy-
skane na wsparcie potrzebujących

Projekt realizowany
przez GOPS

W latach 2016-17, Gmina Rzepiennik Strzy-
żewski – Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Rzepienniku Strzyżewskim realizował
projekt pn. „Moim kierunkiem rozwoju – wie-
dza, umiejętności, rynek pracy”, na który po-
zyskano środki unijne. Projekt skierowany był
do klientów Ośrodka  oraz miał na celu pod-
niesienie poziomu wiedzy i umiejętności za-
wodowych oraz kompetencji miękkich przy-
datnych w życiu społecznym i zawodowym.
Dzięki realizacji projektu 24 objęte zostały
pomocą w formie wybranych przez siebie
zajęć. W efekcie uczestnictwa w projekcie
m.in. – dwie osoby dorosłe podjęły zatrud-
nienie, ośmiu gimnazjalistów podniosło kwa-
lifikacje, dzięki którym pomyślne przeszło
egzamin gimnazjalny,  12 osób rozpoczęło
aktywne poszukiwanie pracy. Ponadto każdy
z uczestników dokonał postępu w procesie
aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i
zmniejszył dystans do zatrudnienia.

dziennego przeznaczoną dla 25 osób z tere-
nu Gminy w 100% finansowana z budżetu
państwa (tj. gmina nie dopłaca do jego funk-
cjonowania nawet 1zł). Każdego dnia miesz-
kańcy ŚDS wraz z terapeutami spotykają się
 w różnych pracowniach: kulinarnej, rehabi-
litacyjnej, plastycznej, rękodzieła, wspólnie
uprawiają ogródek warzywny. W Domu
można skorzystać również z porad psycho-
loga. Codzienne życie przeplata się z różne-
go rodzaju uroczystościami i wyjazdami na
spotkania integracyjne, basen, wycieczki czy
też zawody sportowe.

Utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy
w Rzepienniku Biskupim

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Rzepienniku Biskupim Etap I
przed

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Rzepienniku Biskupim Etap I po

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Rzepienniku Biskupim Etap I po

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Rzepienniku Biskupim Etap II w
trakcie

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Rzepienniku Biskupim Etap II
wizualizacja wyglądu po zakończe-
niu



24

INFORMATOR SAMORZĄDOWY Gminy Rzepiennik Strzyżewski, październik 2018 r.

www.rzepiennik.pl

Finanse
Ta kadencja to ogromny sukces w
pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych na realizację zadań gmin-
nych. W ciągu 4 lat zostało pozy-
skanych blisko 30 milionów zł ta-
kich środków na realizację inwe-
stycji, ale nie tylko. Ma to od-
zwierciedlenie w rankingu GUS
(wykres obok) gdzie Gmina Rze-
piennik Strzyżewski odnotowała
wśród gmin Powiatu Tarnowskie-
go najwyższe wpływy do budżetu
w przeliczeniu na mieszkańca.

Żeby wyobrazić sobie jak duża jest
to kwota należy wyjaśnić, że po odli-
czeniu stałych i obowiązkowych wydat-
ków gminy na: Szkoły, przedszkola,
500+, pomoc społeczną, kulturę, bi-
blioteki, administrację, utrzymanie bie-
żące dróg itd. zostaje rocznie w budże-
cie wolnych środków na inwestycje
około 1,5 -2 milionów zł. Jednoznacz-
nie można stwierdzić, że bez pozyska-
nych środków zewnętrznych większość
zadań nigdy nie byłaby zrealizowana.

Finansowanie zadań w dużej mierze
ze środków unijnych, rządowych oraz
dotacji z województwa i powiatu po-
zwala utrzymać stabilny poziom zadłu-
żenia (wykres obok) i nie podnosić
opłat i podatków dla mieszkańców.
Stałe są od wielu lat ceny śmieci, ceny
wody i ścieków oraz jedne z najniż-
szych w okolicy podatki co również po-
kazują wykresy poniżej.

Dodatkowo gmina dbając o kiesze-
nie mieszkańców wprowadziła dopła-
ty do wywozu szamb oraz zlikwidowa-
ła opłaty za przedszkola (1 zł za każdą
godzinę powyżej 5).

Również koszty funkcjonowania ad-
ministracji są najniższe wśród okolicz-
nych gmin Powiatu Tarnowskiego (wy-
kres obok).
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