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Urzędu Gminy odbyła się  I
inauguracyjna sesja nowej
Rady Gminy. Rozpoczęliśmy
nową 5 letnią tym razem ka-
dencję samorządu zarówno
Wójta jak i Rady Gminy Rze-
piennik Strzyżewski.

Obrady otworzył i przewodni-
czył Radzie do czasu wyboru
przewodniczącego Rady Gminy
najstarszy wiekiem radny Józef
Kucharczyk, do pomocy zaprosił
najmłodszego wiekiem radnego
Mateusza Ryndaka. Następnie
przystąpiono do złożenia ślubo-
wania przez wójta i radnych.

 Wszyscy radni za radnym se-
niorem odczytali tekst roty ślu-
bowania o następującej treści:

„Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślu-
buję uroczyście obowiązki rad-
nego sprawować godnie, rze-
telnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców”.

Po odczytaniu roty ślubowania
najmłodszy wiekiem radny Ma-
teusz Ryndak w kolejności alfa-
betycznej wyczytywał nazwiska
radnych, a wywołani wstając wy-
powiadali słowo: „Ślubuję” z
dodaniem zdania: „Tak mi dopo-
móż Bóg.” Ślubowanie złożyło
15 radnych.

Bezpośrednio po ślubowaniu
radnych Wiceprzewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Agnieszka Karaś wręczyła za-
świadczenie o wyborze nowo
wybranemu Wójtowi Gminy Rze-
piennik Strzyżewski  Markowi Ka-
rasiowi. Po wręczeniu zaświad-

czenia o wyborze Wójt Gminy
Marek Karaś złożył wobec Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski
ślubowanie następującej treści:

„Obejmując urząd wójta
gminy Rzepiennik Strzyżewski,
uroczyście ślubuję, że docho-
wam wierności prawu, a po-
wierzony mi urząd sprawować
będę tylko dla dobra publicz-
nego i pomyślności mieszkań-
ców gminy”.

Na zakończenie dodał zda-
nie: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Ostatnimi akordami inaugura-
cyjnej sesji były wybory Przewod-
niczącego Rady Gminy oraz jego
dwóch zastępców oraz zmiany w
statucie Gminy Rzepiennik Strzy-
żewski.

Prowadzący obrady radny se-
nior Józef Kucharczyk poinfor-
mował, że wybór przewodniczą-
cego Rady odbędzie się według
następujących punktów: zgła-
szanie kandydatów, powołanie
Komisji skrutacyjnej, przeprowa-
dzenie głosowania i podjęcie
uchwały stwierdzającej wybór.

Radny Wacław Walaszek zgło-
sił kandydaturę radnego Zbignie-
wa Adama Bajorka do pełnienia
zaszczytnej funkcji przewodni-
czącego Rady Gminy. Innych
kandydatur nie zgłoszono. Na-
stępnie wybrano komisje skruta-
cyjną w składzie : Mariusz Wszo-
łek, Józef Łajka, Marcin Bajorek.

Po przeprowadzeniu głosowa-
nia przez radnych Przewodniczą-
cy Komisji Skrutacyjnej Mariusz
Wszołek odczytał protokół z
ustalenia wyników głosowania w
wyborach przewodniczącego

Rady Gminy Rzepiennik Strzy-
żewski. Za wyborem radnego
Zbigniewa Bajorka głosowało 15
radnych, przeciw - 0, wstrzymu-
jących  się - 0. Tym samym radny
Zbigniew Bajorek został wybra-
ny na  przewodniczącego Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
Przewodniczący Rady Gminy Zbi-
gniew Bajorek zajmując miejsce
za stołem prezydialnym serdecz-
nie podziękował radnemu senio-
rowi Józefowi Kucharczykowi za
dotychczasowe prowadzenie
obrad. Następnie powiedział:
„Zaufanie, jakim obdarzyła mnie
Wysoka Rada jest dla mnie oso-
biście satysfakcją, ale równocze-
śnie zobowiązuje mnie w sumie-
niu do jak najlepszego wykony-
wania zadań. Zadania stojące
przed nami wszystkimi, którym
zaufali wyborcy są niełatwe.
Niech nasze poczynania i roz-
strzygnięcia cechuje kompeten-

cja, kultura i zwyczajna życzli-
wość. Pamiętajmy – zgoda bu-
duje a niezgoda rujnuje. Życzę
sobie i Państwu byśmy w zdro-
wiu i w pełnym składzie mogli
przeżyć całą kadencję i z podnie-
sionym czołem rozliczyć się
przed wyborcami za 5 lat”. Ob-
rady od tej pory poprowadził
Przewodniczący Zbigniew Bajo-
rek. Przystąpiono do wyboru
dwóch Wiceprzewodniczących.
Powołano nową Komisje skruta-
cyjną do tych wyborow i prze-
prowadzono je spośród trzech
kandydatów. Przewodniczący
Komisji skrutacyjnej Józef Ku-
charczyk odczytał protokół z
ustalenia wyników głosowania w
wyborach Wiceprzewodniczą-
cych Rady Gminy Rzepiennik
Strzyżewski. Kandydaci otrzymali
następującą ilość głosów: Ma-
riusz Bajorek – 10 głosów, Wal-
demar Bajorek  – 10 głosów,
Grzegorz Kowalik – 5 głosów,
Józef Łajka – 5 głosów. W wyni-
ku tajnego głosowania dokona-
no wyboru Wiceprzewodniczą-
cych Rady Gminy Rzepiennik
Strzyżewski, którymi zostali: Rad-
ny Mariusz Bajorek, i Radny Wal-
demar Bajorek. Po zmianie zapi-
sów w Statucie Gminy wyczer-
pano porządek obrad i na pod-
sumowanie głos zabrał Wójt

Rozpoczynamy nową kadencję

ciąg dalszy na stronie 5
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W gminie Rzepiennik Strzyżewski
wciąż niskie podatki

tereny komercyjne przez po-
przednich radnych z kaden-
cji 2010 r. – 2014 r. pod prze-
wodnictwem przewodniczą-
cego Aleksego Wołkowicza i
wiceprzewodniczących An-
drzeja Jarochy i Marka Bąka.

Dla zapewnienia sprawnego
dojazdu do Gminnej Spółdzielni
została wydzielona gminna dro-
ga wewnętrzna, której szerokość
wspólnie zaakceptowali w tere-
nie Zastępca Wójta – Przemysław

Dnia 28 grudnia 2018 r. Rada
Gminy Rzepiennik Strzyżew-
ski podjęła uchwałę zobowią-
zującą Wójta Gminy Rzepien-
nik Strzyżewski do sprzeda-
ży budynku starego urzędu
gminy wraz z działką pod bu-
dynkiem o powierzchni oko-
ło 17 arów. Decyzja obecnych
radnych jest podyktowana
otwarciem się na nowych in-
westorów w gminie, jak rów-
nież przeznaczeniem starego
budynku urzędu gminy pod

Bęben oraz Zarząd Spółdzielni –
Pani Zofia Wajda i Pani Krystyna
Gogola podpisując zgodnie pro-
tokół graniczny.

W następnej kolejności zosta-
nie zlecony do wykonania operat
szacunkowy nieruchomości rze-
czoznawcy majątkowemu. Po
sporządzeniu operatu szacunko-
wego zostanie wywieszony wy-
kaz nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży na okres 21 dni. Na-
tomiast ogłoszenie o przetargu
podane zostanie do publicznej
wiadomości nie wcześniej niż po
upływie 6 tygodni, licząc od dnia
wywieszenia wykazu, o którym

mowa w zdaniu wyżej. Wójt Ma-
rek Karaś w treści przetargu m.in.
zastrzeże sobie prawo odkupu
nieruchomości w przypadku nie-
zagospodarowania nieruchomo-
ści w sposób określony przez nie-
go. Sam przetarg zostanie prze-
prowadzony w formie ustnej li-
cytacji w urzędzie gminy, którą
może obserwować każdy zainte-
resowany. Nabywcą zostanie oso-
ba, która wylicytuje wyższą cenę.
Termin zakończenia całej proce-
dury sprzedaży planuje się w po-
łowie 2019 roku, zaś nowe zago-
spodarowanie nieruchomości do
końca 2021 roku.

Radni postawili na rozwój gminy

żewskim został przeniesiony do
budynku po byłym Gimnazjum
w Rzepienniku Biskupim. Miesz-
kańcy zyskani możliwości reha-
bilitowania się w dużo lepszych
warunkach, z dogodnym dojaz-
dem i miejscami parkingowymi.
Poprzednia  siedziba punktu,
czyli kaplica w Rzepienniku Strzy-
żewskim mimo wykonanych
przez gminę w okresie dzierża-
wy remontów tj.: wykonania in-
stalacji wodno-kanalizacyjnej,
elektrycznej,  wymiany stolarki
wewnętrznej, wykonania ścian
działowych, wiatrołapu ze-
wnętrznego, okładzin ścian i
posadzek z płytek oraz  wykła-
dziny PCV,  malowania,  monta-
żu  armatury sanitarnej, wykona-
nia podjazdu dla niepełnospraw-
nych,   wymiany  rynnien  i mon-
tażu  śniegołapów, nie spełniała
już obecnych standardów, a jej
doprowadzenie do wymagań
sanepidu i NFZ wymagałoby
dużych  nakładów finansowych.
Dziękujemy wszystkim Probosz-
czom Parafii w Rzepienniku Bi-
skupim za wieloletnią współpra-
cę i udostępniania budynku dla
dobra mieszkańców gminy.
Dobrą informacją jest również
zwiększenie przez  NFZ kontrak-
tu dla punktu rehabilitacji.

Mieszkańcy bardzo zadowoleni
z nowego punktu rehabilitacji

Od października 2018 punkt
rehabilitacji w Rzepienniku Strzy-
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dowo w samej Turzy, rodzinnej miejsco-
wości Jarochy, w cztery lata uregulowała
prawnie i częściowo wyasfaltowała dro-
gę turza góry, cały odcinek drogi turza
zalesie, przebudowała boisko sportowe,
wybudowała otwartą strefę aktywności,
chodnik w centrum miejscowości, chod-
nik do cmentarza wyremontowano też
szkołę (oświetlenie, instalacja CO, pod-
jazd dla niepełnosprawnych, nowa po-
sadzka). W okresie naszego urzędowania
wykonano projekt i uzyskano również po-
zwolenie na budowę kanalizacji i wodo-
ciągu w Turzy. W następnej kolejności po-
zyskano środki zewnętrzne na budowę
parkingu pod kościołem, który będzie wy-
kostkowany. W ostatnim czasie wyasfal-
towano również drogę w Turzy na Pań-
skie Pola.

Dlaczego wyżej wymienione rzeczy nie
zostały zrobione za 12 letniego okresu
radnowania Andrzeja Jarochy w Turzy?

Moim zdaniem odpowiedź na to pytanie
znajduję się w siedzibie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w  Turzy…….i na pewno nie
jest to „Gwarancja skutecznego działa-
nia” - tłumaczy Przemysław Bęben.

Zielone światło dla Wójta to zielone świa-
tło dla Pana.

Tak, po wynikach wyborów widać, że
mieszkańcy są zadowoleni z mojej współ-
pracy z Wójtem. Moja praca dla gminy

Jak Pan ocenia wynik wyborów?
Na wstępie chciałbym podziękować miesz-
kańcom za tak liczny udział w głosowa-
niu. Cztery lata w samorządzie gminnym
to za mało żeby przeprowadzić wszystkie
zapowiedziane inwestycje na terenie gmi-
ny. Stąd cieszy mnie tak ogromne popar-
cie dla Wójta po 4 latach urzędowania.
Przypominam, że Marek Karaś wygrał z
Andrzejem Jarochą cztery lata wcześniej
42 głosami a obecnie różnicą aż 1178 gło-
sów !. Jest to olbrzymi przyrost poparcia i
zaufania społecznego. Dowodzi to, że re-
alizowana przez Wójta polityka gminna zy-
skała u mieszkańców poparcie i uznanie.

Dlaczego taka bardzo duża różnica gło-
sów?

Wójt zrealizował lub jest w trakcie reali-
zacji całego swojego program wyborcze-
go sprzed 4 lat. To się rzadko zdarza w
samorządzie. Stworzył sprawny zespół
ludzi zarządzających gminą co przyczy-
niło się do rozwiązania wielu problemów
mieszkańców, kilkaset spraw gminnych
załatwionych, pozyskania blisko 30 mi-
lionów zł środków zewnętrznych, wresz-
cie ogromna ilość inwestycji widocznych
gołym okiem. Powiem więcej, jednocze-
śnie przy jednoczesnym niedostrzeżeniu.
Przypominam papierową rozmowę z Ku-
riera Tarnowskiego w trakcie kampanii z
Andrzejem Jarochą, w której użyto sfor-
mułowania, „...że w tej kadencji nie zre-
alizowano żadnej inwestycji, która mia-
łaby jakiekolwiek znaczenie dla przyszło-
ści”, cytuje z uśmiechem Przemysław Bę-
ben.

Budowa w minionej kadencji tylu dróg,
parkingów, chodników, obiektów spor-
towych, otwartych stref aktywności, czy
SDŚu nie ma jakiegokolwiek znaczenia
dla przyszłości?

Dla mnie i Marka Karasia jak najbardziej
ma, dla osób żyjących w innej rzeczywi-
stości nie ma. Pan Andrzej Jarocha powi-
nien w pierwszej kolejności zdać sprawoz-
danie wyborcom ile przez 12 lat działal-
ności jako radny zrobił dla mieszkańców
gminy. Był przecież  wiceprzewodniczą-
cym rady gminy. Obecna władza przykła-

jako Zastępcy Wójta jest nierozłącznie
związana z wyborem Marka Karasia. Głos
oddany na Wójta był również głosem na
mnie. Dzięki osobistemu powierzeniu mi
przez Wójta niektórych zadań gminy uda-
ło się zrobić to co nie udało się w innych
gminach. Najprościej ujmując, przygoto-
wać „grunt” pod przyszłe inwestycje.

Jak będzie wyglądała nowa kadencja?.
Bardzo dużo pracy, liczymy z Wójtem na
dobrą współpracę z nowo wybranymi rad-
nymi samorządu gminnego. Przy wspar-
ciu władz powiatu i województwa powin-
no być dużo inwestycji na terenie gminy.
Przypominam również o nowo wybranych
radnych powiatowych, w szczególności
Krzysztofie Płaczku oraz radnym woje-
wódzkim Wojciechu Skruchu, do których
mieszkańcy mogą się również zwracać o
podjęcie konkretnych działań.  Będziemy
wraz z kierownictwem urzędu z pewno-
ścią zabiegać w urzędach rządowych i sa-
morządowych o wsparcie naszych inicja-
tyw na rzecz gminy. Dla mnie osobiście
priorytetowa jest sprawa poprawy bezpie-
czeństwa mieszkańców obejmująca budo-
wę dróg i mostów, chodników, parkin-
gów, oświetlenia. Nie zapominam również
o innych zadaniach gminy jakim jest do-
kończenie budowy kanalizacji czy stworze-
nie bazy oświatowej. Zapowiadam konty-
nuację dobrej pracy na rzecz gminy.

Mieszkańcy rozsądnie podeszli do wyborów
rozmowa z Przemysławem Bęben – Zastępcą Wójta
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Obwód 2 RZEP. BISKUPI
Niesegre- Segre-
-gowane gowane

STYCZEŃ 10,25 18
LUTY 11,26 18
MARZEC 11,26 19
KWIECIEŃ 9,25 17
MAJ 13,28 21
CZERWIEC 11,26 18
LIPIEC 9,24 17
SIERPIEŃ 9,27 20
WRZESIEŃ 10,25 18
PAŹDZIERNIK 9,24 17
LISTOPAD 12,26 19
GRUDZIEŃ 10,27 17

Obwód 3 RZEP. SUCHY
Niesegre- Segre-
-gowane gowane

STYCZEŃ 11,28 18
LUTY 12,27 18
MARZEC 12,27 19
KWIECIEŃ 10,26 17
MAJ 14,29 21
CZERWIEC 12,27 18
LIPIEC 10,25 17
SIERPIEŃ 12,28 20
WRZESIEŃ 11,26 18
PAŹDZIERNIK 10,25 17
LISTOPAD 13,27 19
GRUDZIEŃ 11,30 17

Obwód 1 OLSZYNY
Niesegre- Segre-
-gowane gowane

STYCZEŃ 9,24 17
LUTY 8,25 16
MARZEC 8,25 18
KWIECIEŃ 8,24 16
MAJ 10,27 20
CZERWIEC 10,25 17
LIPIEC 8,23 16
SIERPIEŃ 8,26 19
WRZESIEŃ 9,24 17
PAŹDZIERNIK 8,23 16
LISTOPAD 8,25 18
GRUDZIEŃ 9,23 16

Obwód 2 KOŁKÓWKA
Niesegre- Segre-
-gowane gowane

STYCZEŃ 10,25 17
LUTY 11,26 16
MARZEC 11,26 18
KWIECIEŃ 9,25 16
MAJ 13,28 20
CZERWIEC 11,26 17
LIPIEC 9,24 16
SIERPIEŃ 9,27 19
WRZESIEŃ 10,25 17
PAŹDZIERNIK 9,24 16
LISTOPAD 12,26 18
GRUDZIEŃ 10,27 16

PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKIODPADÓW
KOMUNALNYCH 2019

W Punkcie Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) będą zbierane następu-
jące odpady:
- zebrane w sposób selektywny
przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- odpady budowlane i rozbiór-
kowe w ilości do 0,5 m3,
- zużyte opony do 4 sztuk,
- odpady mebli i inne odpady
wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny (AGD, RTV),
- inne odpady niebezpieczne
wytworzone w gospodarstwie
domowym.

Punkt selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych obsługuje
firma: Przedsiębiorstwo Komu-
nalno-Budowlane „KOMBUD”,
ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowi-
ce, tel. 14-65-10-215

PSZOK będzie otwarty raz w
miesiącu w Rzepienniku Bisku-
pim na działce nr 381/6 koło Re-
mizy OSP Rzepiennik Biskupi w
następujących dniach:
22 stycznia 10.00 – 18.00
20 lutego 10.00 – 18.00
21 marca 10.00 – 18.00
19 kwietnia 10.00 – 18.00
23 maja 10.00 – 18.00
21 czerwca 10.00 – 18.00
19 lipca 10.00 – 18.00
22 sierpnia 10.00 – 18.00
20 września 10.00 – 18.00
21 października 10.00 – 18.00
21 listopada 10.00 – 18.00
19 grudnia 10.00 – 18.00

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Zasad prawidłowej segregacji odpadów
Zgodnie z obowiązującym pra-

wem jesteśmy jako Gmina zobo-
wiązani do ograniczenia masy od-
padów trafiających na składowiska,
takim sposobem jest między inny-
mi prawidłowa segregacja „u źró-
dła”, czyli w Państwa domach. Nie-
stety, jeżeli nie zaczniemy odpo-
wiednio segregować odpadów i
przekroczymy dopuszczalny po-
ziom składowania odpadów zmie-
szanych na składowisku, zostanie
na Gminę nałożona kara finanso-
wa, co może skutkować zwiększe-
niem stawki opłaty za odbiór i za-
gospodarowanie odpadów.

Mamy nadzieję , że dobra współ-
praca naszych mieszkańców z firmą
oraz Gminą Rzepiennik Strzyżewski
przyczyni się nie tylko do poprawy
stanu naszego środowiska natural-

Obwód 3 TURZA
Niesegre- Segre-
-gowane gowane

STYCZEŃ 11,28 21
LUTY 12,27 19
MARZEC 12,27 20
KWIECIEŃ 10,26 18
MAJ 14,29 22
CZERWIEC 12,27 19
LIPIEC 10,25 18
SIERPIEŃ 12,28 21
WRZESIEŃ 11,26 19
PAŹDZIERNIK 10,25 18
LISTOPAD 13,27 20
GRUDZIEŃ 11,30 18

Obwód 4  RZEP. STRZ.
Niesegre- Segre-
-gowane gowane

STYCZEŃ 14,29 21
LUTY 13,28 19
MARZEC 13,28 20
KWIECIEŃ 11,29 18
MAJ 15,30 22
CZERWIEC 13,28 19
LIPIEC 11,26 18
SIERPIEŃ 13,29 21
WRZESIEŃ 12,27 19
PAŹDZIERNIK 11,28 18
LISTOPAD 14,28 20
GRUDZIEŃ 12,31 18

będzie się powtarzać, Gmina bę-
dzie zobowiązana właścicielowi
nieruchomości naliczyć wyższą
opłatę za odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów, tak jak za odpady
niesegregowane.

Z przekazanych przez firmę od-
bierającą odpady komunalne infor-
macji wynika, że duża część gospo-
darstw, pomimo zadeklarowania
selektywnego sposobu zbierania
odpadów komunalnych, oddaje
tylko czarne worki.

Natomiast  worki przeznaczone
na zbiórkę odpadów segregowa-
nych (kolorowe worki z odpowied-
nim napisem) wykorzystywane są
przez mieszkańców niezgodnie z
ich przeznaczeniem tzn. poprzez
gromadzenie w nich odpadów
zmieszanych, co jest zabronione.

Przypominamy mieszkańcom
Gminy Rzepiennik Strzyżew-
ski, w szczególności tym, któ-
rzy zadeklarowali chęć selek-
tywnego zbierania odpadów
komunalnych o obowiązku
prawidłowej segregacji odpa-
dów. W celu dokonywania pra-
widłowej segregacji odpadów
została opracowana ulotka.

W przypadku stwierdzenia nie-
prawidłowej segregacji przez firmę
odbierającą odpady komunalne nie
będą one odbierane. Urząd Gminy
jest na bieżąco informowany jakie
gospodarstwa nie dokonują prawi-
dłowej segregacji, celem wyciągnię-
cia konsekwencji wobec właścicieli
nieruchomości, którzy nie stosują
się do zasad. Jeżeli taka sytuacja
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Marek Karaś który serdecznie podziękował
Przewodniczącemu Rady za dotychczasową
współpracę i pogratulował mu wyboru na
przewodniczącego Rady. Gratulacje złożył
również wiceprzewodniczącym Rady dekla-
rując ze swej strony jak i pracowników urzę-
du dobrą współpracę dla dobra mieszkań-
ców. Sołtys Rzepiennika Biskupiego Graży-
na Włodyka w imieniu wszystkich sołtysów
złożyła serdeczne gratulacje zarówno Wój-
towi jak i radnym jednocześnie obiecując jak
najlepszą współpracę. Przewodniczący Rady
Gminy Zbigniew Bajorek podziękował

wszystkim sołtysom za pracę w minionej
kadencji. Raz jeszcze podziękował radnym
za poparcie podkreślając, że otrzymać 15
głosów, razem ze swoim głosem w wyborze
na przewodniczącego jest wielkim przeży-
ciem.

Skład Rady Gminy Kadencja 2018-2023 :
Zbigniew BAJOREK, Mariusz BAJOREK, Wal-
demar BAJOREK, Grzegorz BĄK,  Grzegorz
KOWALIK, Józef ŁAJKA, Józef KUCHARCZYK,
Krzysztof ŻYRKOWSKI, Marcin BAJOREK,
Mariusz WSZOŁEK, Mateusz RYNDAK, Paweł
MRUK, Rafał SOBIERAJ, Tadeusz STANKOW-
SKI,  Wacław WALASZEK.

ciąg dalszy ze strony1

nego ale również do osiągnięcia wy-
maganych przepisami prawa pozio-
mów ograniczenia składowania od-
padów zmieszanych na składowisku
oraz osiągnięcia odpowiednich po-
ziomów recyklingu: papieru, szkła,
tworzyw sztucznych i metali.

Dodatkowe informacje można
uzyskać osobiście w Urzędzie Gmi-
ny Rzepiennik Strzyżewski, pok. 3
lub pod numerem tel. 14-65-35-
527 oraz w firmie 14-65-10-215.

 Przypominamy, że  odpady zarówno te posegregowane jak i zmieszane powinny być wystawione w
wyznaczonym miejscu do godz. 7.00.Worki segregowane powinny byś wypełnione co najmniej w 50 %.
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zostanie przeznaczona na spła-
tę zaciągniętych w ubiegłych la-
tach kredytów. Utworzone zo-
stały również wymagane pra-
wem rezerwy budżetowe: rezer-
wa ogólna w wysokości 214 tys.
zł i rezerwa na zarządzania kry-
zysowego w kwocie: 81 tys. zł.
Dodatkowo została utworzona

W dniu 28 grudnia ubiegłe-
go już roku, Rada Gminy Rze-
piennik Strzyżewski przyjęła
uchwałę budżetową na rok
2019 r. Budżet naszej gminy
jest zbilansowany i nadwyż-
kowy, a nie deficytowy. Mó-
wiąc wprost planowane do-
chody są większe niż wydat-
ki. To dobra informacja
świadcząca o gospodarnym
i odpowiedzialnym podej-
ściu Wójta i Rady Gminy do
naszych publicznych finan-
sów.

W cyfrach przedstawia się to
następująco. Planowane docho-
dy to 32.825 tys.  zł. Natomiast
wspomniane wyżej wydatki to
kwota 32.631 tys.  zł. Nadwyżka
budżetowa wynikała z tego ze-
stawienia wynosi 193  tys. zł, i

rezerwa na realizacje zadań z
zakresu oświaty w kwocie 120
tys. zł. W budżecie zarezerwowa-
ne  zostały środki  dla poszcze-
gólnych sołectw na realizację ini-
cjatyw lokalnych  w łącznej kwo-
cie 35 tys. zł w tym: Kołkówka-
1 tys.  zł, Olszyny- 11 tys.  zł, Rze-
piennik Biskupi- 6.5 tys. zł, Rze-

piennik Strzyżewski -  6.5 tys. zł,
Rzepiennik Suchy -  3.5 tys. zł,
Turza-  6.5 tys. zł. W budżecie
znalazły się również wydatki z
funduszu sołeckiego na łączną
kwotę 226.470  zł przeznaczone
m in.  na remont dróg gminnych,
działalność OSP itp.

Największe pozycje w budże-
cie stanowią wydatki na: pro-
gram 500+, zasiłki rodzinne i
pomoc społeczną, oraz oświatę
(szkoły i przedszkola). Nadmie-
nić należy że gmina otrzymuje
subwencję i dotacje  oświatowe
na finansowanie oświaty w wy-
sokości około 7 mln zł, natomiast
same wydatki bieżące na oświa-
tę kształtują się na poziomie oko-
ło  10 mln zł. Z prostej kalkula-
cji widać że gmina dokłada do
bieżącego  funkcjonowania
oświaty około 3 mln  rocznie.

umiejętności w obszarze nauki
programowania. Na potrzeby re-
alizacji projektu szkoły z terenu
gminy  otrzymały zestawy spe-
cjalistycznych klocków LEGO
WEDO 2.0 do nauki programo-
wania i mogą zdobywać nowe
wiadomości i umiejętności w no-
woczesny i atrakcyjny sposób.
Dzieci budują roboty i przy uży-
ciu komputerów programują je i
„ożywiają”za pomocą specjali-

„ProgramujeMY tarnowski” to
kolejny projekt realizowany przez
Gminę Rzepiennik Strzyżewski ze
wsparciem finansowym z UE.
Jego celem jest umożliwienie
uczniom klas I-III szkół podsta-
wowych zdobycia nowych umie-
jętności w obszarze nauki pro-
gramowania oraz podniesienie
kompetencji cyfrowych osób
dorosłych, w tym zwłaszcza na-
uczycieli nauczania wczesnosz-
kolnego. Warsztaty z programo-
wania dedykowane są  najmłod-
szym uczniom  szkół podstawo-
wych.  Zajęcia zostały opracowa-
ne w oparciu o podstawę pro-
gramową klas I-III, kładą nacisk
na rozwój myślenia logicznego i
abstrakcyjnego i dają dzieciom
możliwość zdobycia nowych

stycznego programu. Taka forma
warsztatów pozwala uczniom w
sposób intuicyjny poznać zasa-
dy programowania, zwłaszcza
język programowania - Scratch.
Jednocześnie mają oni szansę
rozwijać umiejętność pracy ze-
społowej, komunikacji, intuicyj-
nego rozwiązywania problemów
oraz pogłębiają swoje zaintere-
sowania w zakresie nauk ści-
słych, np. biologii czy geografii.

Budżet gminy na 2019 rok przyjęty!

Nauka programowania w szkołach

Na zakończenie projektu ucznio-
wie wezmą udział w zlocie mło-
dych programistów.  Podczas
zlotu  dzieci będą miały okazję
poszerzyć swoją wiedzę, m.in.
zbudować i ożywić własne robo-
ty z wykorzystaniem klocków
LEGO WEDO, a także poznać za-
sady programowania nowocze-
snych mobilnych robotów edu-
kacyjnych np.: dronów, ozobo-
tów.

Projekt jest  realizowany w ra-
mach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś
priorytetowa III: Cyfrowe kompe-
tencje społeczeństwa, Działanie
3.2 „Innowacyjne rozwiązania
na rzecz aktywizacji cyfrowe”.
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cegieł, fug i szczeliny, wzmoc-
niono osłabione spoiny. Kom-
pleksowo elewacja poddana zo-
stała konserwacji. Wewnętrzne
tynki ściernie oczyszczono, uzu-
pełniono i przemalowano. Ze
względu na duże zniszczenia
drewnianej konstrukcji dachowej
i dachówki podjęto decyzję wy-
miany na nową. Również wyko-
nano nowe drzwi i okna według
wzoru i stosując ten sam gatu-
nek drewna. Odnowiono meta-
lowy krzyż na szczycie.

W rezultacie przeprowadzonej
konserwacji został przywrócony
oryginalny wygląd i wizerunek
kapliczki. Prace przyniosły
znaczną poprawę stanu ogólne-
go obiektu, jak i jego estetyki.

Dodatkowo z dniem 07 lipca
2018r kapliczka została wpisana
do Rejestru zabytków nierucho-
mych województwa małopol-
skiego.

Dbajmy o nasze zabytki, bo to
świadczy o naszej kulturze i sza-
cunku do naszych przodków.

Gmina Rzepiennik Strzyżewski
od lutego 2019 rozpocznie reali-
zację  projektu pn. „Umiejętno-
ści komputerowe, kompetencje
cyfrowe i e-usługi dostępne dla
mieszkańców Gminy Rzepiennik
Strzyżewski” na podstawie kon-
kursu grantowego w ramach
projektu POPC.03.01.00-00-
0076/18 pn. „Dostępny wir-
tu@lny świat –szkolenia kompu-
terowe dla mieszkańców woje-
wództwa małopolskiego i świę-
tokrzyskiego” finansowanego ze
środków Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 w ramach Osi Prioryteto-
wej nr 3 „Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa”, Działanie 3.1
„Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfro-
wych”.

Zadanie jest sfinansowane w
100% z Funduszy Europej-

skich w kwocie prawie 150 tys.
zł. W ramach projektu zostaną
zorganizowane bezpłatne szko-
lenia informatyczne dla 270
mieszkańców Gminy,  którzy
ukończyli 25 rok życia. Zajęcia
odbywać się będą w 12 osobo-
wych grupach, prowadzonych
przez wykwalifikowanych in-
struktorów. W trakcie zajęć kur-
sanci korzystać będą z ultrano-
woczesnego sprzętu komputero-
wego umożliwiającego poznanie
innowacyjnych rozwiązań i na-
rzędzi cyfrowych.

Przewidziany jest również  ca-
tering dla uczestników szkoleń.
Na potrzeby projektu zostaną
zakupione 24 zestawy kompute-
rowe, które zostaną później prze-
kazane szkołom z terenu gminy.
Zapisywać na szkolenia można
się w Urzędzie Gminy – pokój 33
– sekretariat lub pod nr telefonu
14 65 30 501.

4 grudnia 2018 r. dokonano
odbioru końcowego prac
konserwatorskich wykona-
nych przy zabytkowej ka-
pliczce położonej w Rzepien-
niku Biskupim.

Przeprowadzenie zabiegów
konserwacyjnych było możliwe
dzięki pozyskanej dotacji z bu-
dżetu województwa małopol-
skiego w ramach konkursu KA-
PLICZKI MAŁOPOLSKI 2018 w
wysokości 12.000,00 zł. i środ-
ków gminnych w wysokości oko-
ło 35.000 zł.

Prace konserwatorskie, restau-
ratorskie oraz roboty budowla-
ne przy kapliczce zostały prze-
prowadzone w pełnym zakresie
zgodnie z zatwierdzonym Pro-
gramem prac konserwatorskich
i pozwoleniem Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w
Krakowie. Wzmocniono funda-
menty, dokonano odwodnienia
i zaizolowano fundament.
Oczyszczono zewnętrzne ściany
kapliczki, uzupełniono ubytki

Kapliczka na nowo
przemawia swym pięknem

To już trzeci projekt realizowany
przez Gminę Rzepiennik
Strzyżewski w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa

Kapliczka przed reno-
wacją

Kapliczka po pracach
konserwatorskich
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Kolejny etap przebudowy budynku lecznicy zwierząt w Rzepien-
niku Biskupim  na Środowiskowy Dom Samopomocy już za nami.
Wykończone zostały pozostałe pomieszczenia, nie zrealizowane w
etapie I - ok. 100 m2 powierzchni użytkowej. Dobudowano rów-
nież szyb windowy i zamontowano windę. Koszt zadania to około
220 tys. zł z tego około 110 tys. zł stanowiły dotacje pozyskane z
PFRON. Obecny stan adaptacji i przebudowy widoczny jest na fo-
tografiach powyżej.

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Rzepienniku Biskupim pięknieje

Sala gimnastyczna
w Rzepienniku Biskupim

Pamiętacie państwo, że włodarze gminy koordynują budowę no-
wej hali sportowej w Rzepienniku Biskupim? Jeśli zapomnieliście, to
przedstawiamy poniżej do wglądu stan aktualnego zaawansowa-
nia robot budowlanych tego obiektu.  Prezentuje się coraz korzyst-
niej. Przypominamy, że budowa sali gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej w Rzepienniku Biskupim jest inwestycją dofinansowaną
przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruk-
tury Sportowej – EDYCJA 2017. Wartość całości inwestycji wyniesie
ponad 4 200 000 zł.


