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Po pierwsze  - rzecz najważniejsza corocz-
nie zwiększa się ilość zbieranych odpadów
co najmniej o kilka procent rok do roku.

Po drugie -  zmianie uległa ustawa regu-
lująca proces odbioru i zagospodarowania
zebranych odpadów.

Po trzecie  -  co roku zgodnie z obowiązu-
jącymi dyrektywami wzrasta poziom koniecz-
nego do osiągnięcia recyklingu czyli procent
śmieci jakie powinny być odzyskane do po-
wtórnej przeróbki.

Po czwarte  -  koszty materiałów, energii i
koszty pracy w procesie odbioru i zagospo-

Podwyżka opłat za odbiór odpadów ko-
munalnych to skutek rozstrzygniętego
przetargu na zagospodarowanie odpa-
dów pochodzących z naszych domów.
Wcześniej, czy później dotknie to każdą
gminę. Kolejne przetargi w kolejnych
gminach kończą się podwyżkami opłat za
odbiór odpadów, natomiast rada gminy
musi podjąć w tej sprawie stosowną
uchwałę. Samorządy nie mogą zarabiać
na śmieciach ale i dokładać do nich z bu-
dżetu gminy.Z obowiązującego prawa ja-
sno wynika zasada bilansowania się mię-
dzy wysokością wpływów z opłaty i wy-
datkami na system gospodarowania od-
padami komunalnymi. Rola gminy spro-
wadza się tylko do pośrednictwa w prze-
kazywaniu opłat pomiędzy firmą odbie-
rająca odpady a mieszkańcami.

Do kluczowych czynników wpływających
na podwyższenie opłat za odbiór odpadów
należy zaliczyć:

darowania uległy w ciągu ostatnich lat gwał-
townej podwyżce.

Te cztery elementy są głównymi składo-
wymi, które powodują, że indywidualny
mieszkaniec musi zapłacić co miesiąc więcej
za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Co możemy zrobić w Naszej
gminie?

1. Każdy z Nas powinien zacząć od siebie
i próbować ograniczyć ilość produkowanych
odpadów.

2. Każdy kto produkuje odpady powinien
być zgłoszony w deklaracji. Niewykazywa-
nie w deklaracji osób które produkują od-
pady, a za to nie płacą sprawia, że za te
śmieci zapłacą Ci którzy są zadeklarowani.

3. Starajmy się w worach upychać jak naj-
więcej odpadów to ograniczy koszty worka
i konieczność zwiększonej ilości przejazdów
pojazdu zbierającego.

4. Budujmy punkt selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych (PSZOK), o czym niżej.

W miejscowości Rzepiennik Biskupi po-
wstanie punkt selektywnego zbierania od-
padów komunalnych, czyli tzw. PSZOK. To
właśnie tu mieszkańcy będą mogli przywieźć
nie tylko te materiały, które z reguły już se-
gregują czyli papier, plastik i szkło, ale także
wszelkie odpady, które nie nadają się do
zwykłej segregacji. W punkcie zaplanowano
także miejsce z przeznaczeniem na substan-
cje niebezpieczne, które będą zbierane i
magazynowane w specjalnych, zadaszonych
i zamkniętych kontenerach. Na ogrodzonym,

Dlaczego w całym
kraju drożeją śmieci?

ciąg dalszy na stronie 2
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Nowa sala
gotowa
W październiku 2019 została zakończo-
na budowa sali gimnastycznej w Rze-
pienniku Biskupim, a sama sala odda-
na do użytku. Koszt zadania to ponad
4 miliony zł,  w 70% dofinansowana
przez Ministra Sportu i Turystki ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej (FRKF) w ramach Programu Rozwo-
ju Szkolnej Infrastruktury Sportowej –
Edycja 2017.
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oświetlonym i utwardzonym terenie powsta-
nie tu m.in.: pomieszczenie warsztatowo-
magazynowe, wiata na kontenery oraz ma-
gazyn. W specjalnym punkcie napraw za-
trudnieni pracownicy będą tu odnawiać i ser-
wisować zgromadzone przedmioty. Następ-
nie przekażą je bezpłatnie zainteresowanym
mieszkańcom gminy, którzy będą mogli użyt-
kować naprawione rzeczy we własnych go-
spodarstwach domowych.

Od nowego roku wejdzie obowiązkowa
segregacja odpadów dla właścicieli nieru-
chomości.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 3) ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach zmienionej
ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie oraz niektórych innych ustaw,
właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku po przez

zbieranie w sposób selektywny powstałych
na terenie nieruchomości odpadów komu-
nalnych.

W związku z powyższym wszyscy wła-
ściciele nieruchomości, którzy do tej pory
nie segregowali odpadów i mieli złożoną
deklarację na niesegregowane odpady,
zobowiązani są niezwłoczenie do złoże-
nia nowej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, deklarując, że odpady na nierucho-
mości będą zbierane w sposób selektyw-
ny.

Szczegółowy sposób segregacji określa
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegóło-
wego sposobu selektywnego zbierania wy-
branych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r.
poz. 19). Główna zasada Jednolitego Sys-
temu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jed-
na – należy oddzielać surowce od odpa-
dów, które nie nadają się do powtórnego
przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy?
Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier,
a także opakowania szklane i odpady bio-
degradowalne.

ciąg dalszy ze strony 1
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Dzięki staraniom Wójta Gminy wykonane zostały oświetlenia
przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej w Rzepienniku
Strzyżewskim (w okolicach szkoły podstawowej) i Rzepienniku
Biskupim (w rejonie remizy OSP).  Wartość zadania to prawie
70 tys. zł z tego  udział Gminy to prawie 28 tys.  zł, natomiast
udział Województwa Małopolskiego około 42 tys. zł.

Przebudowa boiska do piłki
nożnej i budowa boiska do
siatkówki i koszykówki przy
Szkole Podstawowej w
Rzepienniku Strzyżewskim
została zrealizowana przy
wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego
w ramach projektu „Małopol-
ska infrastruktura rekreacyj-
no – sportowa - MIRS”.
Kwota zadania to około 235
tys. zł w tym 135 tys. zł
pozyskane z Województwa
Małopolskiego.

W ramach projektu powstało
nowe boisko do koszykówki i
siatkówki ze sztuczną nawierzch-
nią, zmontowano nowe bramki
na boisku trawiastym oraz wy-
konano piłkochwyty. Zaznaczyć
należy, że dzieci i młodzież jest
zadowolona z nowo powstałe-
go obiektu sportowego.

Nowe boisko
z bezpieczną nawierzchnią

Doświetlenie przejść dla
pieszych
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Dodatkowe unijne
środki na stworzenie
przedszkola i zajęcia
dodatkowe dla
przedszkolaków
Prawie 800 tys. zł pozyskała gmina na
realizację zadań z zakresu wychowania
przedszkolnego. W ramach poddziała-
nia 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne
– SPR Regionalnego Programu Opera-
cyjnego  Województwa Małopolskiego
projekt pn.

„Czas na Przedszkole - zwiększenie liczby
miejsc oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej
przedszkoli w gminie Rzepiennik Strzyżew-
ski” otrzymał najwyższą punktację w woje-

Rzepiennik Strzyżewski,
nowa droga
Przebudowano drogę dojazdową do
gruntów rolnych w miejscowości Rze-
piennik Strzyżewski. Pozyskano w na
ten cel środki z Województwa Małopol-
skiego z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych. Całość zadania to koszt ponad
194 tys. zł w tym pozyskanej dotacji
ponad  116 tys. zł.

Rzepiennik Suchy, droga
z dotacji Rządu gotowa
Przebudowa drogi gminnej nr 200539K
w miejscowości Rzepiennik Suchy w km
0+000-0+320. Wartość zadania około
130 tys. zł w tym  dofinansowanie z
Funduszu Dróg Samorządowych w
kwocie około 104  tys. zł.

wództwie. Realizowane  będą zajęcia dodat-
kowe w przedszkolach w Turzy oraz Rzepien-
niku Biskupim. Dodatkowo powstanie od-

dział zamiejscowy Przedszkola w Rzepienni-
ku Biskupim z lokalizacją w budynku byłego
gimnazjum.
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Kolejnym fragmentem drogi gminnej
w Olszynach, który odnowiliśmy w tym
roku była droga w kierunku p. Sowy.
Wartość robót wyniosła prawie 90 tys.
zł, z czego około 72 tys. zł  stanowiła
dotacja pozyskana ze środków Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w ramach rezerwy celowej na
przeciwdziałanie i usuwanie skutków
klęsk żywiołowych.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa dro-
gi gminnej numer 200457K w miejsco-
wości Olszyny w km 0+060-0+375”,- za-
kończone. Wartość zadania około 150
tys. zł  w tym  dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych w kwocie
około 120 tys. zł.

Przypominamy, że od 13 stycznia 2020 rok będzie można
znowu składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej wnioski o dofinansowanie w
ramach programu „Mój Prąd”. W ramach II naboru, tak jak
dotychczas, będzie można uzyskać dofinansowanie na in-
stalacje podłączone do sieci i opłacone nie wcześniej niż
23.07.2019 r. Wszyscy Wnioskodawcy, którzy nie zdążą zło-
żyć wniosku do 20.12.2019 r. (zakończenie I naboru) lub
zrealizują inwestycję po tym terminie, będą mogli składać
wnioski od 13.01.2020 r

Wniosek składa się  w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez
stronę gov.pl z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie
opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””, bezpośred-
nio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesyłamy drogą pocztową

Dotacje do fotowoltaiki

lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa.

W Olszynach również wykorzystano rządowy program budowy dróg

Remont drogi gminnej  w Olszynach w kier. p. Sowy
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Chodnik przy
drodze

powiatowej
w Olszynach

Wybudowano kolejny odcinek
chodnika w miejscowości Olszyny

przy drodze  powiatowej (w pobliżu
szkoły podstawowej) nr  1387K

Siepietnica - Lubaszowa. Koszt robót
wyniósł prawie 100 000 zł, z czego

50% stanowi dotacja pozyskana od
Powiatu Tarnowskiego. Bezpieczeń-

stwo pieszych a zwłaszcza dzieci i
młodzieży jest najważniejsze.

W roku 2019
powstał też
kolejny chodnik
w Rzepienniku
Strzyżewskim
Nie tylko drogi ale również ważne dla
bezpieczeństwa pieszych chodniki,
powstały w ramach rozbudowy
gminnej infrastruktury drogowej w
tym roku. Wykonano Etap II chodnika
przy drodze wojewódzkiej w Rzepien-
niku Strzyżewskim. Wartość robót to
prawie 190  tys. zł w tym udział
Województwa Małopolskiego to 50%
kosztów zadania.

Drugi samochód dla
Środowiskowego Domu

Samopomocy
w Rzepienniku Biskupim

Nie tylko budynek tego ośrodka
zyskuje ale i wyposażenie. Od listopa-

da uczestnicy ŚDS w Rzepienniku
Biskupim mają do dyspozycji nowy 9

osobowy  samochód Renualt Trafic.
Samochód zakupiono, dzięki uzyska-
nym  przez Gminę Rzepiennik Strzy-

żewski dofinansowania z Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych w kwocie
80.000zł oraz 41.200zł pozyskanych

od darczynców dzięki aktywności
Pani Kierownik Moniki Nawrot.
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 „Bezpieczna Małopolska
2019”

Nowe wsparcie
jednostek OSP

z naszego terenu
W ramach współpracy z Wojewódz-

twem Małopolskim  zostało zakupio-
ne 3 komplety odzieży ochronnej dla
OSP Olszyny i OSP Rzepiennik Suchy.

Wartość całego projektu wyniosła
ponad 10 tys. zł w tym dofinansowa-

nie z budżetu Województwa Małopol-
skiego ponad 4 tys. zł

Rozbudowa
remizy OSP
w Olszynach
Rok 2019 przyniósł też strażakom z
Olszyn rozbudowę ich strażnicy.
Zadanie do wykonania w tym roku
budżetowym brziało : „Rozbudowa
budynku remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Olszynach wraz z instala-
cjami wewnętrznymi – Etap I”.
Projekt współfinansowany ze środ-
ków Województwa Małopolskiego
przyznanych przez Sejmik Wojewódz-
twa Małopolskiego w ramach konkur-
su Małopolskie Remizy 2019 w
kwocie 48 tys. zł .

Środowiskowy
Dom Samopomocy

pięknieje.
Kolejny etap remontu budynku

Środowiskowego Domu Samopomo-
cy  w Rzepienniku Biskupim już za

nami. W tym roku poprawiono
więźbę dachową, wymieniono rynny,

pokrycie dachu oraz stolarkę
okienną. Wartość inwestycji wynosiła

123.000 zł z czego 61.500 zł zostało
pozyskane przez gminę ze środków

PFRON będących w dyspozycji
samorządu województwa.

Dodatkowo Kierownik ŚDS ze środ-
ków  dotacji rządowej wykonał

remont dachu na budynku garażu.
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Miło nam poinformować, że poseł na
Sejm RP - Pan Wiesław Krajewski wzna-
wia swoje dyżury poselskie w Urzędzie
Gminy Rzepiennik Strzyżewski. W sie-
dzibie naszej gminy będzie pojawiał się
w każdy czwarty poniedziałek miesią-
ca w godzinach  13:30 - 15:00. Pan poseł
deklaruje swoją otwartość na wszelkie
problemy nurtujące mieszkańców na-
szej gminy, podkreślając, że nie moż-
na rozwiązać problemów naszego kra-
ju, bez wysłuchania głosów jednostek.
Każda propozycja, interwencja, pro-

Nowe
wyposażenie
do kuchni
i stołówki
w Olszynach

W ramach programu rządowego na lata
2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu” sto-
łówka szkolna w Olszynach zyskała nowe
wyposażenie. W ramach dotacji został wy-
konany remont, zakupiono nowe stoły i krze-
sła, a także wymieniona została zastawa sto-
łowa. Do kuchni został zakupiony nowocze-
sny sprzęt gastronomiczny i jest to między
innymi: piec konwekcyjno-parowy, szatkow-
nica do warzyw, zmywarka gastronomicz-
na, bemar do podtrzymywania odpowied-
niej temperatury posiłków.  Kwota pozyska-
nej przez gminę dotacji to 80 tys. zł.

blem naszych mieszkańców to impuls
do działania, który pozwala określić
potrzeby i oczekiwania Polaków.

W dniu dziewiątego grudnia bieżącego
roku Pan Wiesław Krajewski gościł w Urzę-
dzie Gminy, gdzie spotkał się z Wójtem
Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Dyskutowa-
no o potrzebach i zamierzeniach inwestycyj-
nych gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz o
aktualnych programach pomocowych, w
ramach których możliwe jest pozyskanie ze-
wnętrznych środków finansowych na dzia-

Poseł Krajewski wznawia
dyżury w Urzędzie

łalność gminy i funkcjonujących na jej tere-
nie stowarzyszeń. Cieszymy się, że również
w tej kadencji Sejmu, mamy w nim swojego
reprezentanta w osobie posła Krajewskiego,
który będzie dbał o interesy gminy Rzepien-
nik Strzyżewski i całego regionu tarnowskie-
go.


