
 

  

 

 

Rzepiennik Strzyżewski, 20.05.2019 

 

RAPORT O STANIE GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI W ROKU 2018 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506), Wójt Gminy przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski w roku 2018. 

 

Realizacja polityk, programów, strategii i zadań oraz uchwał rady gminy 

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski na lata 2015-2020, 

 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016-2023, 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2020  

z perspektywą do roku 2024, 

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski w perspektywie do roku 2031, 

 Wieloletnia prognoza finansowa. 

 

Zadania realizowane przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski w 2018, a wynikające  

z Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016-2023 

to: 

1. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim wraz  

z rozbudową sali gimnastycznej - w 2018 r. wykonano stan surowy zamknięty, 

2. Remont wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem otoczenia remizy OSP  

w Kołkówce i uruchomieniem Klubu Integracji Środowiskowej - zakończono 

termomodernizacje remizy OSP i wykonano zagospodarowanie otoczenia, 

3. Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rzepienniku Biskupim wraz  

z otoczeniem i budową placu zabaw - wykonano ogrodzenie od strony rzeki boiska 

trawiastego, a Stowarzyszenie Rzepiennik Jutra pozyskało dofinansowanie na budowę 

placu zabaw,  

4. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rzepienniku Suchym -  

wykonano dokumentację projektową przebudowy,  
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5. Przebudowa i remont budynków użyteczności publicznej celem dostosowania ich do 

działalności kulturalnospołecznej w miejscowości Olszyny - wykonano 

termomodernizację remizy OSP,  

6. Razem można więcej - utworzenie spółdzielni socjalnej - rozpoczęła działalność 

Spółdzielnia Socjalna SMAK powołana przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski oraz 

Stowarzyszenie My Kobiety z Olszyn, 

7. Kompleksowy program uzupełnienia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - 

rozpoczęto realizację kanalizacji i wodociągu w Rzepienniku Suchym oraz Olszynach 

– realizator Spółka Komunalna „Dorzecze Białej”,  wykonano oczyszczalnie 

przydomowe na terenie gminy, wodociąg w Kołkówce oraz zakupiono ciągnik wraz z 

wozem asenizacyjnym – realizator gmina,  

8. Kompleksowy program modernizacji i rozbudowy dróg gminnych wraz  

z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacyjnego - wykonano przebudowy/remonty 

kilkunastu odcinków dróg gminnych,  

 

9. Rozwój placówek zapewniających opiekę nad dziećmi (żłobek, przedszkole) - 

wykonano dokumentację projektową przebudowy budynku byłego gimnazjum na 

przedszkole,  

 

10. Wdrożenie Programu Likwidacji Niskiej Emisji - rozpoczęto programy wymiany 

pieców, 

 

11. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie - rozpoczęto realizację projektu 

Małopolski E-senior, pozyskano dofinansowanie na projekt Umiejętności 

komputerowe, kompetencje cyfrowe i e-usługi dostępne dla mieszkańców Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski,  

 

12. Udostępnianie mieszkańcom (także na zasadach komercyjnych) w godzinach 

późnopopołudniowych i wieczornych obiektów sportowo-rekreacyjnych przy szkołach 

- udostępnione były sala gimnastyczne przy SP Turza, w byłym gimnazjum  

w Rzepienniku Biskupim, place zabaw w Turzy, Rzepienniku Strzyżewskim, 

Rzepienniku Biskupim, Rzepienniku Suchym, Olszynach, boiska wielofunkcyjne  

w Olszynach, Turzy, Rzepienniku Biskupim. 

 

13. Rewitalizacja budynku remizy OSP i nadanie nowych funkcji kulturalno-społecznych 

w Rzepienniku Biskupim - zakończono termomodernizację budynku, a także 

wykonano zagospodarowanie otoczenia, 

 

14. Wspieranie kształcenia ustawicznego oraz zdobywania nowych kwalifikacji przez 

osoby dorosłe - program Z nowymi kompetencjami w stronę rynku pracy, 

 

15. Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rzepienniku Suchym -

wykonano Otwartą Strefę Aktywności przy Szkole Podstawowej w Rzepienniku 

Suchym, 

 

16. Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Olszynach - wykonano Otwartą 

Strefę Aktywności w centrum Olszyn, OSP Olszyny pozyskało dofinansowanie na 

budowę siłowni plenerowej oraz wiaty turystycznej, 
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17. Zagospodarowanie centrum miejscowości (przestrzeń publiczna) Olszyny wraz  

z budową chodnika i parkingu - wykonano parking przy kościele parafialnym  

w Olszynach, wykonano Program funkcjonalno - użytkowy kolejnego parkingu  

i pozyskano dofinansowanie na jego realizację, 

 

18. Zagospodarowanie centrum miejscowości Turza wraz z budową chodnika i parkingu -

wykonano chodnik w kierunku kościoła parafialnego, wykonano Program 

funkcjonalno - użytkowy parkingu i pozyskano dofinasowanie na jego realizację,  

 

19. Gruntowna modernizacja budynków byłej lecznicy zwierząt wraz z garażami  

i przeznaczenie na funkcje mieszkalno-usługowe w Rzepienniku Biskupim -wykonano 

część II etapu przebudowy pod potrzeby ŚDS,  

 

Stopień realizacji Programu Rewitalizacji w roku 2018 należy ocenić jako bardzo 

zadowalający.  

 

Zadania realizowane przez Gminę w 2018 r. a wynikające z Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski to: 

1. Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł 

ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa) - rozpoczęto 

wymianę 50 starych kotłów na kotły na paliwa gazowe lub biomasę, 

2. Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł 

ciepła w gospodarstwach domowych ( paliwa stałe ) - rozpoczęto wymianę 50 starych 

kotłów na nowoczesne kotły na paliwa stałe. 

 

Stopień realizacji w 2018 r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej należy ocenić jako 

zadowalający.  

 

Zadania realizowane przez Gminę w 2018, a wynikające z Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2020 z perspektywą do 

roku 2024: 

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - przygotowano 

Program funkcjonalno - użytkowy, pozyskano dofinansowanie, zakupiono działkę,  

2. Budowa systemu kanalizacyjnego o długości 17 km i wodociągowego o długości  

13 km w miejscowości Turza - wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę, 

3. Budowa systemu kanalizacyjnego o długości 16 km i wodociągowego o długości  

11 km w miejscowości Rzepiennik Suchy - rozpoczęto realizację,  

4. Budowa systemu kanalizacyjnego o długości 30 km i wodociągowego o długości  

17 km w miejscowości Olszyny- rozpoczęto realizację,  

5. Dofinansowanie do budowy 63 przydomowych oczyszczalni ścieków dla 

mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski - zrealizowano,  
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6. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - realizowano,  

7. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski w zakresie 100 kotłów na paliwo stałe na kotły nowoczesne  

i ekologiczne - rozpoczęto realizację. 

Należy ocenić, że Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski był 

w 2018 r. realizowany zadowalająco.  

 

Zadania wieloletnie realizowane przez Gminę w roku 2018, a wynikające z Wieloletniej 

Prognozy Finansowej  

 Małopolska w zdrowej atmosferze - LIFE, 

 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, 

 Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest, 

 Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski,  

 Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł 

ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa), 

 Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł 

ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe),   

 Z nowymi kompetencjami w stronę rynku pracy, 

 Termomodernizacja obiektu Remizy OSP w Rzepienniku Biskupim, 

 Termomodernizacja obiektu z wykonaniem instalacji C.O. z kotłem gazowym  

w Remizie OSP w Kołkówce, 

 Termomodernizacja obiektu z wymianą instalacji C.O. i przebudową kotłowni 

gazowej w Remizie OSP w Olszynach, 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu 

"Gospodarka wodno-ściekowa"  

 Porządkowanie gospodarki odpadowej na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski 

poprzez budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych,  

 Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę parkingów wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowościach Turza, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy, 

Olszyny, 

 Zmiany punktowe Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski, 

 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim wraz  

z rozbudową w zakresie sali gimnastycznej,  

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,  
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 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 980 w miejscowości Rzepiennik 

Strzyżewski - zakończono zadanie, 

 Przebudowa boiska piłkarskiego w Olszynach na boisko piłkarskie i boisko 

wielofunkcyjne - zakończono zadanie, 

 Przebudowa przepustu pod drogą gminną na dz. nr 1852/6, 1852/4, 1852/7, 1989 w m. 

Rzepiennik Strzyżewski, 

 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Przychodni 

Weterynarii na Środowiskowy Dom Samopomocy - Etap II,  

 Przebudowa i budowa boisk szkolnych przy Szkołach Podstawowych  

w miejscowościach Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy, Rzepiennik Biskupi. 

 

Wszystkie powyżej wymienione zadania (wynikające z poszczególnych planów  

i programów, prognoz) wpisują się w Strategię Rozwoju Społeczno – Gospodarczego 

Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2015-2020, co pozwala ocenić stopień realizacji 

strategii jako bardzo wysoki.  

 

W 2018 Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski podjęła 94 Uchwały, 91 Uchwał zostało 

zrealizowane, 3 nie zostały zrealizowane tj. 3 %  

Niezrealizowane uchwały to: 

- UCHWAŁA NR XL/322/2018 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia  

2 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu zdrowotnego dotyczącego 

profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2018 roku - nie zrealizowano 

programu ponieważ do konkursu na szczepienia nie zgłosił się żaden podmiot medyczny, 

- UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia  

28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - niemożliwa do 

zrealizowania ponieważ procedura przetargowa trwa długo, a uchwała została podjęta końcem 

roku,  

- UCHWAŁA NR XXXIX/308/2018 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia 

26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 

Jednostki organizacyjne gminy, spółki komunalne, spółdzielnie 

W gminie funkcjonowały w roku 2018 następujące jednostki organizacyjne: 

- Szkoła Podstawowa w Turzy  

- Szkoła Podstawowa w Olszynach 

- Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim 
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- Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim 

- Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym 

- Przedszkole Publiczne w Turzy 

- Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim 

- Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim wraz z filią w Olszynach 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim 

- Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim 

W Szkole Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim i w Szkole Podstawowej w Turzy 

pracował w roku 2018 jeden radny rady gminy kadencji 2014-2018. 

Gmina Rzepiennik Strzyżewski posiada udziały w 2 osobach prawnych tj.: Spółce 

Komunalnej „Dorzecze Białej” oraz Spółdzielni Socjalnej SMAK. Udział Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” na dzień 01.01.2018 r wynosił 

3.132.000 tj. 5,82%, a na 31.12.2018 r. – 5.425.000 tj. 9,35%.  Natomiast udział  

w Spółdzielni Socjalnej SMAK wynosił przez cały rok 100 zł.  

W Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” oraz Spółdzielni Socjalnej SMAK nie pracował  

w 2018 r. żaden radny rady gminy. 

 

Mieszkańcy gminy 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się  

o 4 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 6899 osób, w tym 3450 kobiet  

i 3449 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 583 osób,  

a liczba mieszkańców - 688, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (16-60 lat) wynosiła 2100 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (16-65) wynosiła 2376, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 767, a liczba mieszkańców: 

385. 

W 2018 r. narodziło się w gminie 88 osób, w tym 44 dziewczynek i 44 chłopców, a zmarło  

69 osób, w tym 39 kobiet i 30 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł  

19 osób. 
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Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy funkcjonowało 4 podmioty lecznicze wszystkie prowadzone przez 

podmioty prywatne tj. NZOZ Salubris (przychodnia), ROMED Lucyna Figrura 

(przychodnia), Centrum Zdrowia Tuchów - gabinet dentystyczne w Olszynach, Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Fizjoterapii Holistycznej HOL-MED - w Rzepienniku 

Biskupim - rehabilitacja. 

W gminie na początek 2018 r. funkcjonowało 2 apteki, i na koniec 2018 r. - 2  apteki.  

We wszystkich aptekach pracowali magistrzy farmacji. 

Na terenie gminy zrealizowano program zdrowotny badań przesiewowych wad postawy 

wśród uczniów, na w/w program wydatkowano ze środków gminnych 4.500 zł, a przebadano 

237 uczniów ze szkół podstawowych klas I-IV.  

Gmina przystąpiła również wspólnie z Województwem Małopolskim oraz Powiatem 

Tarnowskim do programu szczepień przeciwko pneumokokom. Ze względu na nie zgłaszanie 

się wykonawców w ramach postępowania na wyłonienie program nie został zrealizowany.  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. 19 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały m.in. następujące wydatki: 

 na dofinansowanie działań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na podstawie wniosków 

złożonych przez szkoły, stowarzyszenia przeznaczono 15.281,06 zł w tym: 

  jednorazowe prelekcje pogadanki - 349,00 zł, 

  spektakle - 620,00 zł, 

  festyny i inne imprezy plenerowe - 3.950,00 zł, 

  konkursy - 1.926,21zł, 

  szkolenia i warsztaty dla rodziców - 800,00 zł, 

 szkolenia warsztaty dla nauczycieli/wychowawców w obszarze profilaktyki 

problemowej - 349,00 zł, 

 na działalność placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej przeznaczono 

4.450,00 zł, 

 na kurs pierwszej pomocy przeznaczono – 700,00 zł, 

 dofinansowanie wycieczek, rajdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych -1.000,00 zł, 

 na refundacje kosztów przejazdu do Poradni Odwykowej oraz na badania przez 

lekarzy biegłych 565,80 zł,  
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 na koszty sądowe przeznaczono 400,00 zł, 

 na zakup materiałów profilaktycznych i odblasków przeznaczono - 3.947,90 zł, 

 na finansowanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w szkołach 

przeznaczono 24.327,09 zł, 

 na działalność GKRPA przeznaczono 6.710,00 zł, w tym: na „telefon zaufania” - 

1.464,00 zł, na posiedzenia zespołu problemowego - 5.246,00 zł, 

 na współpracę z Poradnią Odwykową w Tuchowie w zakresie terapeutycznej 

działalności przeznaczono 4.000,00 zł, 

 na przeprowadzenie „Diagnozy problemów społecznych wśród uczniów” 

przeznaczono 2.850,00 zł, 

 dofinansowanie klubu abstynenta EGIDA - 500,00 zł 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 9 wniosków  

o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. 

 

Pomoc społeczna 
 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 487 osób, w tym 318 osób 

w wieku 0-18 (są to osoby, które korzystały ze świadczenia w formie dożywania) oraz 169 

osób w wieku 19-100 (są to osoby, które korzystały z takich form pomocy jak: usługi 

opiekuńcze, udział w Środowiskowym Domu Samopomocy, zasiłki celowe, celowe specjalne, 

okresowe, stałe), w tym 415 osób poniżej kryterium dochodowego oraz 72 osób powyżej 

kryterium dochodowego. 

W 2018 r. na terenie gminy nie było placówek interwencyjnych, placówek rodzinnych, 

placówek socjalizacyjnych, placówek specjalistyczno-terapeutycznych. 

 

W przypadku placówek wsparcia dziennego, w 2018 r. odnotowano 48 korzystających,  

a w działalność tych placówek nie było zaangażowanych wolontariuszy. 

W 2018 r. funkcjonowała jedna placówka stacjonarnej pomocy społecznej - Środowiskowy 

Dom Samopomocy, z którego usług skorzystało 27 osób, które korzystały z takich form 

pomocy jak: 

 pomoc psychologiczna 

 trening umiejętności życiowych i społecznych  

 udział w warsztatach kulinarnych, plastycznych i rękodzieła 

 rehabilitacja 
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W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 1 asystenta, a z jego pomocy 

korzystało 7 rodzin, w których wychowuje się łącznie 22 dzieci. Łączna kwota wydatków na 

asystenta za 2018 r. wyniosła 15.000,00 zł. 

 

Na 1 stycznia 2018 r. 523 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 

grudnia 2018 r. 481 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, 

wynosiła na początek roku 1110, a na koniec roku 1046. Kwota świadczeń rodzinnych  

w 2018 r. wyniosła 1.208.957,46 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych 238.206,06 zł. 

Na początek 2018 r. 673 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na 

koniec 2018 r. 629 rodzin.  
 

Działalność inwestycyjna 

Infrastruktura drogowa w gminie na 1 stycznia 2018 r. 272,658 km dróg. Na dzień 31 grudnia 

2018 r. długość dróg w gminie wynosiła 276,705 km. Drogi asfaltowe stanowiły na początku 

2018 r. 33,70 % (91,898 km) wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku 34,98%. 

(96,792 km). Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio, 15,07 % 

(41,096 km) na dzień 1 stycznia 2018 r. i 14,55 % (40,249 km) na dzień 31 grudnia 2018 r. 

Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni: drogi Gminne D - stan dobry.  

W gminie nie było ścieżek rowerowych. 

 

W gminie rozpoczęto/zrealizowano w 2018 r. następujące inwestycje finansowane:  

I. w całości ze środków własnych: 

1. Droga „Rzepiennik Biskupi w kier. Makowca” - 120 m - 20.759,94 zł 

2. Przebudowa części budynku Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim na potrzeby 

ośrodka rehabilitacji - 148.584,00 zł 

3. Oświetlenie przy drodze wojewódzkiej 980 w rejonie remizy OSP i ŚDS - 

36.000,00 zł 

4. Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Rzepienniku Biskupim - 19.999,37 zł 

5. Przebudowa przepustu pod drogą gminną na dz. nr 1852/6, 1852/4, 1852/7, 1989 

w Rzepienniku Strzyżewskim (koło Majchra) - 97.914,37 zł 

6. Oświetlenie przy drodze wojewódzkiej 980 w rejonie szkoły podstawowej - 

18.000,00 zł  

7. Wymiana orynnowania oraz montaż śniegołapów na budynku kaplicy  

w Rzepienniku Strzyżewskim - 6.409,87 zł 

8. Plac przy Szkole Podstawowej w Rzepienniku Suchym - 15.000,00 zł 
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9. Budowa parkingu przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Olszynach - 

76.245,29 zł 

10. Modernizacja schodów wejściowych remizy OSP w Olszynach - 16.915,17 zł  

11. Modernizacja basenu w Turzy (remont niecki) - 29.085,07 zł  

12. Remont przepustu w ciągu drogi Turza – Pańskie Pola - 15.500,00 zł  

13. Wymiana oświetlenia w szkole w Turzy- 18.548,00 zł 

14. Remont dachu przedszkola - 11.300,00 zł 

15. Droga „Turza w kier. Skrobot i Gogoli” - 130 m - 28.865,15 zł 

16. Utwardzenie terenu/dojazdu do kościoła wraz ze zjazdem z drogi gminnej w Turzy 

- 76.907,63 zł  

17. Utwardzenie terenu - dojścia do cmentarza w Turzy - 13.000,00 zł 

18. Zagospodarowanie terenu wokół remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołkówce 

- 38.871,19 zł 

 

II. z udziałem środków zewnętrznych  

1. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przychodni 

weterynaryjnej na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim - 

Etap II - 218.940,00 zł, dotacja ze środków Wojewody Małopolskiego 

2. Remont drogi gminnej „Rzepiennik Biskupi - Wieś (w kier. p. Wiktorka)” nr 

200372K w miejscowości Rzepiennik Biskupi w km 0+000 – 0+410 – 410 m - 

79.942,01 zł, dotacja ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 63.953,00 zł 

3. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim wraz  

z rozbudową w zakresie sali gimnastycznej - 4.179.112,68 zł, dotacja ze środków 

Ministerstwa Sportu i Turystyki 2.820.901,00 zł 

4. Zagospodarowanie terenu wokół remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepienniku 

Biskupim - 95.947,33 zł, dotacja ze środków Województwa Małopolskiego  

41.235,00 zł 

5. Prace konserwacyjne przy kapliczce obok kościoła parafialnego w Rzepienniku 

Biskupim - 44.883,40 zł, dotacja ze środków Województwa Małopolskiego 

12.000,00 zł 

6. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Rzepienniku Suchym i Biskupimi - 

4.389.546,00 zł, dotacja ze środków Unii Europejskiej 1.999.126,00 zł – realizowana 

przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” 

7. Remont drogi gminnej „Rzepiennik Strzyżewski w kier. p. Gnata” nr 200507K 

w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski w km 0+000 – 0+235 – 235 m - 
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65.090,80 zł, dotacja ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 52.072,00 zł 

8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika: Zadanie 1. 

Budowa chodnika prawostronnego na odc. 080 w km od 7+154 do 7+434 wraz  

z kanalizacją. Zadanie 2. Budżety Obywatelskie: Budowa chodnika prawostronnego 

na odc. 080 w km 7+434 do 7+544 wraz z kanalizacją - 390 m - 467.000,00 zł, 

dotacja ze środków Województwa Małopolskiego 282.500,00 zł 

9. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr dz. ewid. 445 w miejscowości 

Rzepiennik Strzyżewski w kier. Michalika - 650 m - 43.502,03 zł, dotacja ze 

środków Województwa Małopolskiego 26.101,00 zł 

10. Remont drogi gminnej „Rzepiennik Suchy w kier. p. Mierzwy” nr 200356 K 

w miejscowości Rzepiennik Suchy w km 0+000 – 0+465 – 465 m - 176.241,23 zł, 

dotacja ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

140.992,00 zł,  

11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr dz. ewid. 531/7, 529/2  

w miejscowości Rzepiennik Suchy (koło pomnika) - 232 m - 67.347,81 zł, dotacja ze 

środków Województwa Małopolskiego 40 408,00 zł 

12. Remont zbiornika retencyjnego - 43.002,57 zł, dotacja ze środków Województwa 

Małopolskiego 34.402,00 zł 

13. Otwarta Strefa Aktywności w Rzepienniku Suchym, w Olszynach i Turzy - 

155.143,42 zł, dotacja ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 75.000,00 zł 

14. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Olszynach - 14.822.607,00 zł, 

dotacja ze środków Unii Europejskiej 6.394.847,00 zł – realizowana przez Spółkę 

Komunalną „Dorzecze Białej” 

15. Przebudowa boiska piłkarskiego w Olszynach, gm. Rzepiennik Strzyżewski na 

boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne - 548.613,79 zł, dotacja ze środków 

Ministerstwa Sportu i Turystyki 227.700,00 zł 

16. Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1387 K - budowa chodnika  

w ciągu drogi powiatowej nr 1387 K Siepietnica - Lubaszowa w miejscowości 

Olszyny - 230 m - 204.374,07 zł, dotacja ze środków powiatu tarnowskiego 

83.165,00 zł 

17. Remont drogi gminnej „Olszyny w kier. p. Ręklewskiego” nr 200522 K  

w miejscowości Olszyny w km 0+000 – 0+980 – 980 m - 414.129,29 zł, dotacja ze 

środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 331.303,00 zł 

18. Remont drogi gminnej „Olszyny - Wieś (Ratówki) nr 200399 K w miejscowości 

Olszyny w km 0+000 – 0+575 – 575 m - 245.966,02 zł, dotacja ze środków budżetu 

państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 196.772,00 zł 

19. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach - 

251.641,44 zł, dotacja ze środków Unii Europejskiej 137.796,85 zł 
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20. Remont drogi gminnej „Olszyny - w kier. p. Rąpały” nr 200498 K w miejscowości 

Olszyny w km 0+000 - 0+532, dz. ewid. nr 1569/4, 1567/6, 1568/7, 1570/11, 1570/9, 

1571/6, 1548/4, 1544/3, 1569/1, 1567/1 w Olszynach, Gmina Rzepiennik 

Strzyżewski wraz z remontem mostu na potoku Olszynka w km 0+035 zlok. na dz. 

nr 1366/2 w m. Olszyny – 532 m - 718.265,17 zł, dotacja ze środków budżetu 

państwa 469.085,00 zł 

21. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr dz. ewid. 116/2, 113/8, 113/10, 

105/4, 107/2, 105/5 w miejscowości Turza (Góry koło Kucharczyka) - 200 m - 

55.475,46 zł, dotacja ze środków Województwa Małopolskiego 33 285,00 zł 

22. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kołkówka - 

62.210,00 zł, dotacja ze środków Unii Europejskiej 19.543,00 zł 

23. Zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem (beczką) asenizacyjnym dla Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski - 313.650,00 zł, dotacja ze środków Unii Europejskiej 

162.256,00 zł 

24. Budowa 63 sztuk biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie 

Rzepiennik Strzyżewski - 1.370.250,16 zł, dotacja ze środków Unii Europejskiej 

716.791,00 zł 

Inwestycje te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 29.773.786,73 zł przy 

zewnętrznym dofinansowaniu w wysokości 14.580.173,85 zł. 

 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r, 26 mieszkań, a na dzień 

31 grudnia 2018 r. również - 26 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

wynosiła 56 m2, a ogółem, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy - 0,2  m2. W 2018 r. 

oddano do użytkowania 1 mieszkanie, znajdujące się w zasobie gminy. Zasady przyznawania 

mieszkań były następujące: ustawowe kryteria uprawniające wnioskodawcę do ubiegania się 

o zawarcie z gminą umowy najmu lokalu ograniczają się wyłącznie do braku tytułu prawnego 

do lokalu i spełnienia określonego kryterium dochodowego. Decyzje w tej sprawie były 

podejmowane przez Komisję w składzie Sołtys wsi w której znajduje się lokal, pracownik 

Urzędu Gminy prowadzący sprawy planowania przestrzennego, pracownik Urzędu Gminy 

prowadzący sprawy gospodarki nieruchomościami. Wszystkie mieszkania były 

wykorzystane.  

W 2018 r. nie dokonano sprzedaży żadnego mieszkania. W 2018 r. nie wszczęto i nie 

zakończono postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, 

będących w zasobach gminy. Na dzień 1 stycznia 2018 r. i dzień 31 grudnia 2018 r. nie było 

zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy. W 2018 r. nie dokonywano 

remontu mieszkań. W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 347,13 zł, 

których beneficjentami było 11 osób. Podstawą ich przyznania było średni miesięczny 

dochód. Kwota najniższego dodatku wynosiła 79,60 zł, zaś kwota najwyższego dodatku - 

108,07 zł. W zasobie gminy w 2018 r. znajdowały się 3 budynki niemieszkalne, które 
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wykorzystano w następujący sposób: (dwa przeznaczono na rzecz działalności statutowej 

lokalnych stowarzyszeń (ośrodek zdrowia i góra agronomówki), zaś jeden nie wykorzystany 

(dół agronomówki Rzepiennik Strzyżewski). Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu 

gminy oczekiwało 7 osób - jedna rodzina, zaś pod koniec 2018 r. było to 10 osób. 

 

Społeczeństwo obywatelskie 

W 2018 roku zgłoszono 12 projektów do realizacji w ramach inicjatyw lokalnych. Wybrano 

w toku konkursowym 10 projektów. Wszystkie wybrane projekty zostały zrealizowane  

i rozliczne, a są to: 

1. Wymiana płytek pcv na płytki ceramiczne w garażu budynku remizy OSP  

w Kołkówce, cała kwota projektu: 5 990 zł, dofinansowanie z budżetu Gminy:  

2 000 zł 

2. Utwardzenie wydzielonej drogi dojazdowej w Rzepienniku Strzyżewskim cała kwota 

projektu: 6 020 zł, dofinansowanie z budżetu Gminy: 4 850 zł 

3. 100 lat Niepodległej!, cała kwota projektu: 10 595 zł, dofinansowanie z budżetu 

Gminy: 5 450 zł 

4. Modernizacja budynku remizy OSP w Turzy, wraz z otoczeniem, cała kwota projektu: 

17 000 zł, dofinansowanie z budżetu Gminy: 13 000 zł 

5. Zawody Shinkyoukushinkai w Gminie Rzepiennik Strzyżewski, cała kwota projektu:  

3 250 zł, dofinansowanie z budżetu Gminy: 2 000 zł 

6. „Odkurzyć wspomnienia” Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, cała 

kwota projektu: 18 250 zł, dofinansowanie z budżetu Gminy: 13 000 zł 

7. Oświetlenie i zagospodarowanie przestrzeni wokół pomnika ofiar nazizmu oraz 

wysepek zieleni w centrum wsi Rzepiennik Suchy, cała kwota projektu: 8 101 zł, 

dofinansowanie z budżetu Gminy: 7 000 zł 

8. Dożynki wiejskie w Olszynach, cała kwota projektu: 9 224 zł, dofinansowanie  

z budżetu Gminy: 2 000 zł 

9. Utwardzenie drogi gminnej w Rzepienniku Strzyżewskim, cała kwota projektu:  

3 721 zł, dofinansowanie z budżetu Gminy: 2 700 zł 

10. Modernizacja i poprawa funkcjonalności pomieszczeń w budynku remizy OSP  

w Olszynach, cała kwota projektu: 27 400 zł, dofinansowanie z budżetu Gminy:  

18 000 zł 

Projekt pn. „Remont garażu w budynku remizy OSP Rzepiennik Biskupi” otrzymał mniejszą 

ilość punktów i nie został zarekomendowany do realizacji.  

Projekt pn. „Utwardzenie drogi gminnej w Rzepienniku Strzyżewskim” został wycofany 

przez wnioskodawcę. 
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W dniu 31 grudnia 2018 r. funkcjonowało 15 stowarzyszeń w tym 2 kluby sportowe oraz  

3 koła gospodyń wiejskich. 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

powierzono wykonanie następujących zadań publicznych: 

 zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury muzycznej i artystycznej” wpłynęła  

1 oferta, organizacji „Ochotnicza Straż Pożarna KSRG Rzepiennik Strzyżewski, 

opiewającą na kwotę 50 000,00 zł - zadanie zostało wykonane 

 zadanie „Wspieranie osób starszych w integracji z młodzieżą”; wpłynęła 1 oferta 

organizacji „Stowarzyszenie Rzepiennik Jutra”, opiewającą na kwotę 125 316,00 zł - 

zadanie zostało wykonane 

W ramach trybu małych dotacji, wsparto wykonanie następujących zadań: 

 zadanie o nazwie „Wigilia jak u mamy”, organizacji Stowarzyszenie ADSUM 

Rzepiennik Biskupi, wsparto kwotą 2.500,00 zł, 

 zadanie o nazwie „Ja też potrafię szyć”, organizacji Stowarzyszenie ADSUM 

Rzepiennik Biskupi”, wsparto kwotą 4.000,00 zł, 

 zadanie o nazwie „Turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  

w Sarbinowie”, organizacji Stowarzyszenie „Wszystkie dzieci nasze są”, wsparto 

kwotą 5.000,00 zł. 

 

W 2018 r. odbyło się 12 zebrań wiejskich w tym 6 dotyczących funduszu sołeckiego. 

Uchwalone zadania w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 na  poszczególnych 

sołectwach przedstawiają się następująco: 

- Sołectwo Kołkówka - budowa chodnika, remont klatki schodowej w remizie OSP, 

dożynki 

- Sołectwo Olszyny - drogownictwo, dożynki  

- Sołectwo Rzepiennik Biskupi - remont dróg gminnych, działalność bojowa OSP, 

wyposażenie placu zabaw, dożynki, zakup strojów ludowych, integracja i aktywizacja 

mieszkańców 

- Sołectwo Rzepiennik Strzyżewski - remont dróg, tablica ogłoszeń, budowa parkingu, 

działalność bojowa OSP, projekt oświetlenia, dożynki, zakup strojów ludowych, 

integracja i aktywizacja mieszkańców 

- Sołectwo Rzepiennik Suchy - remont dróg gminnych, modernizacja toalet 

publicznych, dożynki  

- Sołectwo Turza - remont dróg gminnych, projekt chodnika, działalność statutowa 

OSP, remont przedszkola, organizacja imprez kulturalnych, zakup strojów ludowych 
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Bezpieczeństwo i przestępczość w gminie 

Najczęściej popełniane przestępstwa to: nie alimentacja - 10, kradzież - 7, oszustwo - 7, 

kradzież z włamaniem - 5, uszkodzenie ciała - 5. 

W zakresie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu: uszkodzenie ciała - 5, groźby karalne - 2, 

znęcanie się - 1, narażenie pracownika na niebezpieczeństwo - 1. 

W zakresie przestępstw przeciwko mieniu: kradzież - 7, kradzież z włamaniem - 5, 

uszkodzenie mienia - 2. 

W 2018 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Ciężkowicach w trakcie realizacji 

czynności w związku z zaistniałymi przestępstwami osiągnęli wykrywalność: 

przestępstw o charakterze kryminalnym - 75,34 % 

przestępstw ogółem - 81,74 % 

Dodatkowo funkcjonariusze zespołu kryminalnego przeprowadzili na terenie gminy 62 

postępowania sprawdzające zakończone wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia 

dochodzenia/śledztwa z uwagi na brak znamion przestępstwa.  

W ramach ruchu drogowego na terenie gminy w roku 2018 odnotowano 4 wypadki i 15 

kolizji, w tym:  

- Rzepiennik Strzyżewski - 2 wypadki, 4 kolizje  

- Rzepiennik Biskupi - 1 wypadek, 4 kolizje  

- Rzepiennik Suchy - 2 kolizje  

- Olszyny - 1 kolizja 

- Turza - 1 wypadek, 4 kolizje 

- Kołkówka - brak wypadków i kolizji  

 

W roku 2018 zatrzymano 5 nietrzeźwych kierowców oraz 3 w stanie po użyciu alkoholu. 

W roku 2018 policjanci przeprowadzili na terenie gminy łącznie 320 interwencji w tym 

związanych z ładem i porządkiem publicznym 279 interwencji, związanych z przemocą 

domową 41 interwencji (w tym z założoną „niebieską kartą” -6). 

Dzielnicowy w ramach służby obchodowej dla potrzeb Policji, Sądu, Prokuratury, 

Komorników Sądowych i innych uprawnionych organów wykonał w 2018 roku ogółem 480 

czynności (wywiady, ustalenia, przesłuchania świadków, sprawców wykroczeń). W ramach 

reagowania na popełniane przestępstwa zatrzymał 6 sprawców przestępstw na gorącym 
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uczynku oraz zatrzymał 2 osoby poszukiwane, ponadto ujawnił 76 wykroczeń, z czego 14 

zakończyło się postępowaniem mandatowym zaś 62 zakończono pouczeniem. 

W ramach szeroko pojętej profilaktyki przeprowadził 45 spotkań w formie zorganizowanej z 

młodzieżą, osobami funkcyjnymi, mieszkańcami i innymi podmiotami na których omawiał 

zagadnienia dotyczące unikania zagrożeń, w trakcie których udzielał instrukcji o sposobach 

zabezpieczenia obiektów, czy też odpowiedniego zachowania mieszkańców w sytuacjach 

zagrożenia. W ramach spotkań z młodzieżą i najmłodszymi mieszkańcami gminy Rzepiennik 

Strzyżewski omawiał zasady bezpieczeństwa osób, pieszych na drogach. 

 

Ochrona przeciwpożarowa  

W roku 2018 jednostki OSP wyjeżdżały do 14 pożarów: sadzy w kominach, suchych traw  

i zarośli, budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, zakładu drzewnego, autokaru  

i samochodu osobowego. Oprócz wyjazdów do w/w pożarów jednostki z terenu gminy 

wyjeżdżały do 25 miejscowych zagrożeń. Były to: wypadki i kolizje drogowe, usuwanie plam 

ropopochodnych na drogach i parkingach, usuwanie drzew i konarów z dróg, pomoc 

pogotowiu ratunkowemu w dotarciu do osób chorych, pompowanie studni usuwanie gniazd 

os, szerszeni w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, poszukiwanie osób zaginionych, pomiary 

stężenia tlenku węgla, otwarcie budynku na prośbę policji. Wyjazdy do działań ratowniczo- 

gaśniczych jednostek z terenu gminy Rzepiennik Strzyżewski potwierdzone przez KM PSP  

w Tarnowie. OSP KSRG Rzepiennik Strzyżewski 115 wyjazdów, OSP KSRG Turza 63 

wyjazdy, OSP Olszyny 45 wyjazdów, OSP Rzepiennik Biskupi 29 wyjazdów, OSP 

Rzepiennik Suchy 16 wyjazdów. 

W roku 2018 jednostki zakupiły lub pozyskały następujący sprzęt: lekki samochód 

rozpoznawczo-ratowniczy, wyciągarka samochodowa 3,5 t, 2 agregaty prądotwórcze,  

2 aparaty dróg oddechowych,  czujnik bezruchu 2 szt., 2 narzędzia ratownicze typu hooligan, 

zestaw hydrauliczny LUCAS, kombinezony ochronne p. szerszeniom 2 szt., defibrylator, 

radiotelefon nasobny 6 szt., buty specjalne 14 par, ubranie specjalne 8 szt., drabina 

aluminiowa nasadkowa, mundury koszarowe 2 szt., 4 zestawy podhełmowe, sprzęt 

oznakowania terenu akcji, mundur wyjściowy 3 kpl. oraz rękawice specjalne, hełm specjalny, 

toporki strażackie, latarki, gaśnice, kamizelki odblaskowe, koce gaśnicze, noże do pasów, 

zbijak do szyb, linki ratownicza, bosak dielektryczny, parawan zasłaniający miejsce 

zdarzenia, nożyce do prętów, kominiarka. 

W 2018r. przeszkolono druhów w tym: dowódców OSP -2, Strażaków ratowników OSP-18, 

kierowców - 4, ratownictwo techniczne - 7, pierwsza pomoc - 17. 
 

 

Edukacja 

W gminie w 2018 r. funkcjonowało 5 szkół podstawowych, w tym 3 z działami 

gimnazjalnymi, nie istnieją szkoły zawodowe oraz średnie, jak również prowadzone przez 

podmioty inne niż gmina. W ciągu roku 2 uczniów korzystało z nauczania indywidulanego. 

Wydatki w poszczególnych szkołach podstawowych (z wyłączeniem oddziałów 

przedszkolnych) kształtowały się następująco: 
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 Szkoła Podstawowa w Olszynach - 1.950.560,76 zł 

 Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym - 1.052.554,34 zł 

 Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim - 2.008.391,67 zł 

 Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim - 1.088.944,82 zł 

 Szkoła Podstawowa w Turzy - 1.564.910,93 zł 

  

Wydatki bieżące gminne na oświatę wynosiły 9.176.551,16 zł, z czego 6.631.314,00 zł  

(72 %) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

We wrześniu 2018 r. naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło, 64 uczennic i uczniów. 

W szkołach odbywała się nauka języka obcego - języka angielskiego, oraz drugiego języka 

niemieckiego. 

Do jednej klasy (oddziału) w szkole uczęszczało w 2018 r. średnio 14,71 osób. Najwięcej  

w Szkole Podstawowej w Olszynach - 20,8 uczniów w klasie (klasy I-VIII), najmniej  

w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim - 9,6 uczniów w klasie (klasy I-VIII). 

W szkołach i przedszkolach zatrudniono 85,01 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na 

pełne etaty), w tym 0,05 etatu nauczycielek/nauczycieli stażystów, 5,47 etatu 

nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 14,59 etatu nauczycieli mianowanych, 64,90 etatu 

nauczycieli dyplomowanych. Na etat nauczyciela przypadka średnio 9,7 uczniów/ 

przedszkolaków. 

 

W 2018 r. klasy gimnazjalne ukończyło 70 uczniów w tym w odniesieniu do poszczególnych 

szkół:  

- klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Biskupim 33 uczniów  

- klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Turzy 18 uczniów  

- klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Olszynach 19 uczniów 

Wszyscy uczniowie uzyskali promocje do następnej klasy. 

 

Wójt Gminy w 2018 r. przyznał następujące stypendia dla uczniów: 

- o charakterze socjalnym dla 470 uczniów na kwotę 150.671,00 zł 

- o charakterze motywacyjnym dla 17 uczniów na kwotę 6.800,00 zł 

75 uczniów, stanowiących 9% wszystkich uczniów, dojeżdżało do szkoły za sprawą 

organizowanych przez gminę środków transportu publicznego. Z kolei 22 uczniów było 

dowożonych przez rodziców, którym gmina dofinansowywała koszty dowozu.  

W 2018 r. funkcjonowały 2 przedszkola gminne. Do gminnych przedszkoli uczęszczało 68 

dzieci, w tym 28 dziewcząt i 40 chłopców. Do przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących 

roczników: 
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 rocznik 2012 - 32 dzieci, w tym 13 dziewcząt i 19 chłopców 

 rocznik 2013 - 15 dzieci, w tym 7 dziewcząt i 8 chłopców 

 rocznik 2014 - 14 dzieci, w tym 3 dziewcząt i 11 chłopców 

 rocznik 2015 - 7 dzieci, w tym 5 dziewcząt i 2 - chłopców 

W 2018 roku na prowadzenie przedszkoli i zwrot dla innych gmin za dzieci uczęszczające do 

przedszkoli poza terenem gminy gmina wydała 824.588,22 zł.  

W 2018 r. funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w tym:  

1 oddział przy Szkole Podstawowej w Rzepienniku Suchym, 1 oddział przy Szkole 

Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim, 2 oddziały przy Szkole Podstawowej  

w Olszynach.  

Do tych oddziałów uczęszczało 95 dzieci, w tym 44 dziewcząt i 51 chłopców. Do oddziałów 

przedszkolnych uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

 rocznik 2012 - 53 dzieci, w tym 29 dziewcząt i 24 chłopców 

 rocznik 2013 - 26 dzieci, w tym 11 dziewcząt i 15 chłopców 

 rocznik 2014 - 11 dzieci, w tym 2 dziewcząt i 9 chłopców 

 rocznik 2015 -5 dzieci, w tym 2 dziewcząt i 3 chłopców 

 

W 2018 roku na prowadzenie oddziałów gmina wydała 322.114,89 zł.  

W gminie nie funkcjonowały punkty przedszkolne, żłobki i kluby dziecięce. 

 

Biblioteki 

W gminie w 2018 r. funkcjonowały 4 biblioteki. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

nie ma dostosowanych budynków bibliotek. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 54 492 woluminów, zaś na koniec roku - 54 

552 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 7,89 na 

dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 7,91 na dzień 31 grudnia 2018 r. W 2018 r. 4 biblioteki 

zapewniły możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD, z czego skorzystało 2 mieszkańców. 

Zbiory audiowizualne w 2018 r. zostały wzbogacone o 4 pozycje. 

Na koniec 2018 r zarejestrowanych było 729 czytelników. W ciągu roku z usług 

poszczególnych bibliotek skorzystało: Turza 159 czytelniczek i czytelników, którzy 

skorzystali łącznie z 5169 woluminów, Rzepiennik Suchy 103 czytelniczek i czytelników, 

którzy skorzystali łącznie z 2855 woluminów. Olszyny 246 czytelniczek i czytelników, którzy 

skorzystali łącznie z 5198 woluminów, Rzepiennik Strzyżewski 221 czytelniczek  

i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 5412 woluminów. W poprzednim roku 

wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje: audiobooki - 4, literatura dla dzieci 

- 248, literatura dla dorosłych - 451, popularno-naukowa - 213. 
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Poszczególne biblioteki zatrudniały 8 pracownic i pracowników. W ciągu roku struktura 

zatrudnienia zmniejszyła się o 2 pracowników z powodu 1 odejścia na emeryturę,  

1 rezygnacja z pracy. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 16 komputerów, w tym 16 komputerów  

z dostępem do szerokopasmowego internetu. Katalogi on-line zapewniały biblioteki:  

w Olszynach, Turzy, Rzepienniku Suchym i Rzepienniku Strzyżewskim. W 2018 r. 

możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień zapewniły następujące biblioteki: 

nie dotyczy. 

W 2018 r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia: Narodowe czytanie, 

spotkania autorskie w ramach projektu MKIDN, noc w bibliotece, dyskusyjny klub książki 

mające na celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 2383 

mieszkańców. Biblioteki poniosły w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 

16 000 zł. 

W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 

327.451,00zł. 

 

Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice 

W gminie w 2018 r. funkcjonowały następujące centra, domy i ośrodki kultury, kluby  

i świetlice: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim 

w jego strukturach działały w Olszynach: biblioteka, Kino za Rogiem, świetlica SKRZAT;  

w Rzepienniku Strzyżewskim: sala widowiskowa i biblioteka; w Turzy: biblioteka i świetlica 

STOKROTKA; w Rzepienniku Suchym świetlica ZYGZAK i biblioteka, przy czym  

w poprzednim roku działalność rozpoczęły/zakończyły następujące z nich: nie dotyczy.  

Budynki w Turzy, Rzepienniku Suchym oraz sala widowiskowa w Rzepienniku 

Strzyżewskim dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

W 2018 r. zorganizowano 169 wydarzenia w tym: [seanse filmowe - 102 / wystawy festiwale 

- 5 / przeglądy artystyczne - 3/ koncerty - 7/ prelekcje, spotkania,  wykłady - 9 / imprezy 

turystyczne i sportowo-rekreacyjne - 3/ konkursy -6 / pokazy teatralne - 6 / konferencje - 2 / 

warsztaty - 4/inne - 24 ]. 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział 10 678 mieszkanek i mieszkańców. Wydarzenia 

te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 55.180,00 zł 

Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują następujące [grupy artystyczne - 8 / koła - 6 / 

sekcje / kluby], zrzeszających 171 mieszkanek i mieszkańców. W ich ramach zorganizowano 

[zajęcia / przedsięwzięcia teatralne / muzyczno-instrumentalne / wokalne i chóry / 

folklorystyczne 1/ ludowe -2 / pieśni i tańca / kapele - 2/ inne -3], które można 

zaklasyfikować jako [plastyczne, techniczne - 2 / taneczne / muzyczne - 1 / informatyczne / 

fotograficzne i filmowe / teatralne / turystyczne i sportowo-rekreacyjne / literackie / seniora - 

1/ Uniwersytet Trzeciego Wieku / dyskusyjne / kluby filmowe  - 1/ koło gospodyń wiejskich 

– 1. 
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Sport  

W 2018 r. we wszystkich szkołach podstawowych (5 szkołach) realizowane były zajęcia SKS 

finansowane ze środków MSiT. W ramach zajęć stworzonych było 9 grup, 145 dzieci. 

Na terenie gminy istniały 2 kluby sportowe: KS Rzepiennik Strzyżewski, LKS Olszyny. 

Klubowi Sportowemu Rzepiennik Strzyżewski Gmina udzieliła w roku 2018 dotację na 

kwotę 35.000,00 zł, a także 35.000,00 zł dotacje Ludowemu Klubowi Sportowemu Olszyny. 

Dodatkowo obydwa kluby sportowe realizowały zadania w ramach rządowego programu 

KLUB. 

W sezonie letnim został uruchomiony i utrzymany basen w Turzy. 

 

Planowanie przestrzenne 

Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 

100 % powierzchni gminy, a na koniec roku - 100 %. Do końca 2018 r. do Urzędu Gminy 

wpłynęło 47 wniosków o zmianę obowiązującego MPZP. Ogółem od 2016 r. do Urzędu 

Gminy wpłynęło ponad 300 wniosków o zmianę MPZP. Na koniec 2018 r. została wykonana, 

przez Urbanistę analiza złożonych wniosków o zmianę MPZP Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski. Wykazała ona, że tylko 10% wniosków jest możliwych do uwzględnienia przy 

zmianie MPZP, pozostałe wnioski w większości są niezgodne z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Gminy Rzepiennik Strzyżewski i są nie 

możliwe do uwzględnienia. 

 

Przedsiębiorcy 

W 2018 r. zarejestrowano w gminie 23 nowych przedsiębiorców - osób fizycznych. 

Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw była branża budowlana. W roku 

2018 wyrejestrowano 7 przedsiębiorców. Ilość aktywnych wpisów działalności gospodarczej 

dla głównego miejsca wykonywania działalności na terenie gminy aktualnie wynosi 214, dla 

miejsca zamieszkania przedsiębiorcy - 196. 

 

Ochrona środowiska 

W 2018 r. odnotowano 20 dni, w których przekroczony został 24-godzinny poziom 

dopuszczalny dla pyłu PM10. Na dzień 1 stycznia 2018 r. szacowano, że mieszkańcy gminy 

nie byli narażeni na hałas drogowy, według ministerialnych przedziałów przekroczeń. Na 

dzień 31 grudnia 2018 r. zagrożeniem tym również nie była dotknięta żadna osoba. W gminie 

nie funkcjonują zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska.  W 2018 roku na terenie 

gminy nie istniały legalnie działające wysypiska odpadów komunalnych. Na początku 2018 r. 

w gminie zlokalizowano jedno dzikie wysypisko odpadów komunalnych, które zlikwidowano 
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w ciągu roku - znajdowało się w Rzepienniku Biskupim. W 2018 roku nie stwierdzono 

również pożarów wysypisk. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 104 kg 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 70 kg zmieszanych odpadów 

komunalnych, zaś pod koniec roku dane te przedstawiały się następująco: 80 kg  

selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 83 kg zmieszanych odpadów 

komunalnych. Zmiana proporcji wynikała z tego, że w 2018 r. zebrano mniejszą ilość 

odpadów wielkogabarytowych.  

W 2018 r. mieszkańcy gminy wymienili 40 starych nieefektywnych źródeł ciepała na kotły 

spełniające wymogi Ekoprojetu (21 kotłów gazowych, 19 kotłów na paliwo stałe 

wyposażonych w automatyczny podajnik paliwa).  

 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 37,5 km, a na koniec 

43,9 km. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco: 41,8 km na 

początku oraz 49,3 km na koniec roku.  W 2018 r. na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski 

w miejscowości Olszyny wykonano ok. 7 km sieci kanalizacyjnej i ok. 6 km sieci 

wodociągowej. Długość tej sieci nie została uwzględniona w długości czynnej sieci za 

2018 r.  z uwagi iż sieć nie została jeszcze oddana do użytkowania ze względu na ciągłą 

realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny”. 

Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 11,23% budynków mieszkalnych. W 

przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się na poziomie 18,00%.  

Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 321 przyłączy do sieci kanalizacyjnej i 194 przyłączeń do 

sieci wodociągowej, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 328 przyłączy kanalizacyjnych i 220 

przyłączy wodociągowych. 

W 2018 r. doszło do 14 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem była niedrożność rur 

kanalizacyjnych spowodowana wrzucaniem przez mieszkańców do sieci kanalizacyjnych 

nieodpowiednich materiałów np. szmaty, pieluchy itp. W związku z awariami podjęto decyzje 

o udrożnieniu sieci kanalizacyjnej.  

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” w 2018 r. odebrała 25.926 m3 ścieków i dostarczyła 

9.604 m3 wody. Dopłaty do ścieków za 2018 r. wyniosły: 164.328,25 zł brutto. 

 

Rolnictwo 

W 2018 r. wykonano świadczenia pieniężne należne producentom rolnym na podstawie 

ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W 2018 r. wydano 861 decyzji 

określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 224.197,67 zł. 

Odprowadzono 2% podatku rolnego do Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie na kwotę 

6.890,13 zł. 



22 
 

Dokonano modernizacji dróg dojazdowych do pól: działki nr 531/7, 529/2 w miejscowości 

Rzepiennik Suchy, kwota: 72.564,80 zł, działki 116/2, 113/8, 113/10, 105/4, 107/2, 105/5  

w miejscowości Turza, kwota: 58.301,46 zł. 

W 2018 r. pobrano 372.444,61 zł podatku rolnego od osób fizycznych i 2.239,00 zł od osób 

prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.  

 

Finanse gminy 

Budżet gminy na 2018 r. zakładał dochody w kwocie 35 483 518,51 zł oraz wydatki  

w kwocie 41 678 595,62 zł, przychody 7 432 554,11 zł i rozchody 1 237 477,00 zł.  

 Na koniec 2018 r. osiągnęły one następujące wielkości: dochody w kwocie 34 905 269,72 zł 

oraz wydatki w kwocie 39 930 347,69 zł, przychody 7 432 554,11 zł i rozchody  

1 237 477,00 zł.  

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.059,47 zł, natomiast wydatki  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.787,85 zł. 

Wykonanie dochodów gminy osiągnęło 98,37% planu, a wydatków 95,81 % planu.   

W gminie realizowano następujące projekty finansowane lub dofinansowane ze środków 

zewnętrznych (UE, Budżetu Państwa, Urzędu Marszałkowskiego, FRKF, PFRON). : 

 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, 

 Z nowymi kompetencjami w stronę rynku pracy, 

 Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski, 

 Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+’’, 

 Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest,  

 Małopolska w zdrowej atmosferze, 

 Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł 

ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa) , 

 Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł 

ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe), 

 Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę parkingów wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowościach Turza, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy, 

Olszyny, 

 Termomodernizacja obiektu Remizy OSP w Rzepienniku Biskupim, 

 Termomodernizacja obiektu z wykonaniem instalacji CO z kotłem gazowym  

w Remizie OSP w Kołkówce, 
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 Termomodernizacja obiektu z wymianą instalacji CO i przebudową kotłowni gazowej 

w Remizie OSP w Olszynach, 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu 

„Gospodarka wodno- ściekowa” - Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzaniu energii, 

 Porządkowanie gospodarki odpadowej na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski 

poprzez budowę stacjonarnego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 980 w miejscowości Rzepiennik 

Strzyżewski, 

 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim wraz  

z rozbudową w zakresie sali gimnastycznej, 

 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Przychodni 

Weterynarii na Środowiskowy Dom Samopomocy - Etap II, 

 Przebudowa boiska piłkarskiego w Olszynach na boisko piłkarskie i boisko 

wielofunkcyjne, 

 remont drogi gminnej „Olszyny w kier. P. Ręklewskiego” nr 200522K w m. Olszyny, 

 remont drogi gminnej „Rzepiennik Biskupi - Wieś (w kier. P. Wiktorka)” nr 200372K 

w m. Rzepiennik Biskupi,  

 remont drogi gminnej „Rzepiennik Suchy w kier. P. Mierzwy nr 200356K w m. 

Rzepiennik. Suchy,  

 remont drogi gminnej „Rzepiennik Strzyżewski w kier. P. Gnata nr 200507K w m. 

Rzepiennik. Strzyżewski,  

 remont drogi gminnej „Olszyny – Wieś (Ratówki) nr 200399K w m. Olszyny, remont 

drogi gminnej „Turza – Pańskie Pola” nr 200351K w m. Turza,  

 remont drogi gminnej „Olszyny – Wieś (w kier. P. Jodłosia)” nr 200447K w m. 

Olszyny, 

 modernizacji nw. dróg dojazdowych do pól - działki nr 531/7, 529/2 w miejscowości 

Rzepiennik Suchy, 

  modernizacji nw. dróg dojazdowych do pól - działki 116/2, 113/8, 113/10, 105/4, 

107/2, 105/5 w miejscowości Turza, 

 budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy, 

 zagospodarowanie przestrzeni wokół Remizy OSP w Rzepienniku Biskupim. 

 utworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy, 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną 

kwotę 203.121,60 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące 

przedsięwzięcia: 
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Sołectwo Kołkówka - zakup materiałów - remont dróg gminnych - 3.000,00 zł, 

zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP Kołkówka - 10.264,93 zł, organizacja dożynek 

- 2.200,00 zł.  

Sołectwo Olszyny - zakup materiałów - remont dróg gmin - 33.856,60 zł, organizacja 

dożynek - 5.000,00 zł. 

Sołectwo Rzepiennik Biskupi - zakup materiałów - remont dróg gminnych - 19.856,60 zł, 

zakup mundurów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - 3.000,00 zł, doposażenie placu 

zabaw - 4.000,00 zł, zamontowanie lampy solarnej na przystanku autobusowym - 2.243,52 zł, 

organizacja dożynek - 3.000,00 zł, zakup strojów ludowych - 2.000,00 zł, dotacja dla 

stowarzyszenia ADSUM na realizację projektu „Ja też potrafię szyć” - 4.000,00 zł.  

Sołectwo Rzepiennik Strzyżewski - zakup materiałów - remont dróg gminnych - 

31.856,60 zł, zakup mundurów dla OSP Rzepiennik Strzyżewski - 2.000,00 zł, organizacja 

dożynek - 2.500,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Nasza Przyszłość na realizację projektu 

„Wigilia jak u mamy” - 2.500,00 zł. 

Sołectwo Rzepiennik Suchy - zakup materiałów - remont dróg gminnych - 20.000,00 zł, 

nawierzchnia asfaltowa przy Szkole Podstawowej w Rzepiennik Suchym - 11.000,00 zł, 

organizacja dożynek - 1.989,25 zł. 

Sołectwo Turza - zakup materiałów i usług - remont dróg gminnych - 5.856,60 zł, chodnik 

od kościoła w kierunku cmentarza - 25.000,00 zł, cyklinowanie parkietu i renowacja schodów 

w remizie OSP - 3.997,50 zł, organizacja dożynek - 4.000,00 zł. 

 

Wszystkie zgłoszone w ramach funduszu sołeckiego przedsięwzięcia zostały zrealizowane. 


