RAPORT O STANIE GMINY
RZEPIENNIK
STRZYŻEWSKI

za 2020 rok
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1.Podstawowe informacje charakteryzujące Gminę
Położenie geograficzne
Rzepiennik Strzyżewski leży w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego w
powiecie tarnowskim pomiędzy rzekami Ropą i Białą, w dolinie rzek Rzepianka (Rzepiennik)
i Olszynka. Tworzą ją wsie: Olszyny, Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Strzyżewski,
Rzepiennik Suchy, Kołkówka i Turza. W latach 1975–1998 gmina położona była w
województwie tarnowskim. Obszar gminy rozciąga się na pograniczu Pogórza Ciężkowickiego.
Jest to teren wyżynny, ukształtowany przez ciągi wzniesień o wysokości bezwzględnej 300 –
500 m i wysokości względnej od 100 do 300 m. Wzniesienia rozdzielone są dolinami potoków
Rzepianka i Olszynka oraz licznymi ich dopływami – potokami. Część gminy znajduje się w
granicach

dwóch

parków

krajobrazowych:

Ciężkowicko-Rożnowskiego

Parku

Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Pod względem administracyjnym
obszar gminy Rzepiennik Strzyżewski wchodzi w skład powiatu tarnowskiego, województwa
małopolskiego, a otaczają ją gminy: Szerzyny, Tuchów, Ryglice, Gromnik, Ciężkowice,
Moszczenica, Biecz.
Gmina obejmuje obszar 70,23 km2, ma charakter rolniczy - 73 % jej powierzchni zajmują
użytki rolne, lasy zaś stanowią 20 % obszaru. Pozostały odsetek obszaru gminy to grunt pod
drogami, budynkami mieszkalnymi oraz grunt zajmowany przez wody powierzchniowe i
płynące.
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Ludność
Gminę Rzepiennik Strzyżewski, zgodnie ze stanem GUS na 31.12.2019 (01.01.2020) ,
zamieszkiwało 6.738 mieszkańców. Zmianę ludności w latach 2016-2019 przedstawia
wykres poniżej:
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Liczba mieszkańców gminy w latach 2016-2019
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W 2020 r. narodziło się w gminie 83 osoby, w tym 43 dziewczynek i 40 chłopców, a zmarło
72 osoby, w tym 41 kobiet i 31 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2020 r. wyniósł
9 osób.

W strukturze mieszkańców przewagę mają kobiety.

Struktura mieszkańców 2016-2019
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2019

Stopa bezrobocia w Gminie systematycznie spadała do roku 2020, w którym
najprawdopodobniej na skutek pandemii wzrosła. Na przestrzeni lat 2017-2019 liczba
bezrobotnych w gminie spadła o ponad 30%. Natomiast w roku 2020 wzrosła do poziomo
wyższego niż w 2017 r.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Rzepiennik
Strzyżewski
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Władze lokalne, gminne jednostki organizacyjne oraz jednostki pomocnicze

Rada Gminy
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią kadencję,
uprzednio na okres czterech lat. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy
pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie
budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
ustawach.
Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż raz na
kwartał. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców.
Radę Gminy Rzepiennik Strzyżewski tworzy 15 osób. Przewodniczącym Rady jest Zbigniew
Bajorek, a Wiceprzewodniczącymi Rady są Mariusz Bajorek i Waldemar Bajorek.
Radni pracują w trzech stałych komisjach wg. zestawienia poniżej.
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Nazwa Komisji

Komisja BudżetowoGospodarcza

Komisja Rewizyjna

Komisja Skarg, Wniosków i
Petycji

Imię i Nazwisko
Marcin Bajorek
Mariusz Wszołek
Grzegorz Bąk
Grzegorz Kowalik
Józef Kucharczyk
Józef Łajka
Paweł Mruk
Mateusz Ryndak
Rafał Sobieraj
Tadeusz Stankowski
Wacław Walaszek
Krzysztof Żyrkowski
Wacław Walaszek
Grzegorz Kowalik
Marcin Bajorek
Rafał Sobieraj
Krzysztof Żyrkowski
Paweł Mruk
Mateusz Ryndak
Tadeusz Stankowski

Funkcja
Przewodniczący Komisji
Zastępca Przewodniczącego
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Przewodniczący Komisji
Zastępca Przewodniczącego
Członek
Przewodniczący Komisji
Zastępca Przewodniczącego
Członek
Członek
Członek

Wójt i kierownictwo Urzędu Gminy
Wójt jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa pięć lat, uprzednio - cztery lata. Wójt
wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy
w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem
komunalnym, wykonywanie budżetu.
Funkcję Wójta sprawuje Marek Karaś - od dnia 19 listopada 2018 r., Wójt Gminy wykonuje
swoje zadania przy pomocy Urząd Gminy. W skład kierownictwa Urzędu wchodzą Zastępca
Wójta – Przemysław Bęben, Sekretarz Gminy – Grzegorz Burkot, Skarbnik Gminy – Elżbieta
Kamińska – Zając.

Jednostki Organizacyjne Gminy Rzepiennik Strzyżewski
W gminie funkcjonowały w roku 2020 następujące jednostki organizacyjne:
- Szkoła Podstawowa w Turzy
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- Szkoła Podstawowa w Olszynach
- Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim
- Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim
- Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym
- Przedszkole Publiczne w Turzy
- Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim wraz z odziałem zamiejscowym
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim
- Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim wraz z filią w Olszynach
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim oraz
- Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim
W jednostkach organizacyjnych podległych nie pracował żaden radny rady gminy.
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 31.12.2020 r. – 7.351.000,00

tj.

10,94 %. Natomiast udział w Spółdzielni Socjalnej SMAK wynosił przez cały rok 100 zł.
W Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” oraz Spółdzielni Socjalnej SMAK nie pracował
w 2020 r. żaden radny rady gminy.

Jednostki Pomocnicze Gminy Rzepiennik Strzyżewski
W skład gminy wchodzi 6 sołectw: Olszyny – Sołtys Teofil Bąk, Rzepiennik Strzyżewski –
Sołtys Grażyna Pierz, Rzepiennik Biskupi – Sołtys Grażyna Włodyka, Rzepiennik SuchySołtys Stanisława Kleszyk, Turza – Sołtys Danuta Martyka , Kołkówka – Sołtys Marian
Kawa.
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Sytuacja finansowa gminy
Budżet gminy na 2020 r. zakładał następujące wartości:
- dochody - 35.501.505,44 zł
- wydatki - 38.942.903,44 zł
- przychody - 3.916.000,00 zł
- rozchody - 474.602,00 zł
Na koniec 2020 r. osiągnęły one następujące wielkości:
- dochody - 42.748.936,42 zł - wzrost w stosunku do 2019 r. o kwotę 5.231.828,23 zł, tj.
13,95%
- wydatki - 39.538.547,88 zł
- przychody - 4.430.600,66 zł
- rozchody - 539.102,00 zł
Dochody wykonane w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 6.344,45 zł, natomiast wydatki
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.867,99 zł.
Wykonanie budżetu gminy za rok 2020
Wyszczególnienie
I.
1.
2.
II.
1.
2.

Wykonanie

dochody ogółem, w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
wydatki ogółem, w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

42 748 936,42
36 046 446,67
6 702 489,75
39 538 547,88
33 558 220,23
5 980 327,65
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107,92%
101,27%
166,83%
90,89%
94,73%
74,01%

III. wynik (deficyt / nadwyżka)

3 210 388,54

IV. przychody budżetu

4 430 600,66

99,99%

1. spłata udzielonych pożyczek
2. zaciągnięte kredyty
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
3.
ustawy o finansach publicznych
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w
4.
art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
V. rozchody budżetu
1. spłaty kredytów
2. udzielone pożyczki

213 983,91
3 810 000,00
292 460,71

99,77%
100,00%
100,00%

114 156,04

100,00%

539 102,00
474 602,00
64 500,00

99,91%
100,00%
99,23%

Wykonanie dochodów w 2020 r. wynosiło 107,92% planu, natomiast wydatki 90,89% planu.
Największym źródłem dochodów gminy są dotacje celowe związane z realizacją zadań
zleconych m. in. świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych które stanowią 39,04 %
dochodów. Drugim pod względem wartości źródłem dochodów są subwencje pochodzące z
budżetu państwa: oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, które stanowiły ponad 30,28%
dochodów. Trzecią pozycję stanowią pozostałe dochody w tym podatki i opłaty – 15,00 %.
Czwartą istotną pozycją są dotacje celowe na zadania inwestycyjne i pozostałe środki na
inwestycje pozyskane przez gminę na realizację zadań – 14,96 % dochodów.
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Struktura dochodów budżetu gminy

0,72%

14,96%
30,28%

15,00%

39,04%

subwencja ogólna
dotacje bieżące
pozostałe dochody (w tym podatki i opłaty)
sprzedaży majątku
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
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Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

Rolnictwo i łowiectwo

349 004,48

Leśnictwo

906,56

Transport i łączność

845 152,75

Gospodarka mieszkaniowa

1 044 660,00

Administracja publiczna

140 096,11

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,… 55 890,06
Obrona narodowa

400,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

60 856,16

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od…

4 607 894,31

Różne rozliczenia

17 001 786,14

Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia

2 333 181,09

75,56

Pomoc społeczna

1 216 731,54

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

189 132,71

Edukacyjna opieka wychowawcza

115 840,00

Rodzina

12 689 919,76

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna

1 904 089,48
58 487,66
134 832,05
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W 2020 roku w strukturze wydatków największą pozycję stanowi kategoria Rodzina. Są to
głównie wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego. Drugi
pod względem wysokości wydatków to finansowanie edukacji.

Struktura wydatków budżetu gminy
2,15%

0,91%

3,51%

3,77%
4,26%

7,13%

11,66%

29,10%
31,85%

5,67%

Transport i łączność
Administracja publiczna
Pomoc społeczna
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura fizyczna i sport
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Gospodarka mieszkaniowa
Oświata i wychowanie
Rodzina
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo

422 277,68
480,00

Transport i łączność

1 491 094,31

Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa

1 683 224,36
17 990,00

Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Obrona narodowa

2 817 341,28
55 890,06
400,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

291 913,83

Obsługa długu publicznego

180 885,54

Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia

11 506 115,71
67 439,31

Pomoc społeczna

2 241 246,41

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

206 648,92

Edukacyjna opieka wychowawcza

145 800,00

Rodzina

12 594 271,75

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna

4 608 949,76
848 485,08
358 093,88

Zadłużenie
Zadłużenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na początek 2020 roku wynosiło kwotę
11.062.175,26 zł, a na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku
krajowym wynosi kwotę: 14.397.573,26 zł, i przedstawia się następująco:


Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie - 727.169,00 zł,



Bank Spółdzielczy w Gorlicach - 597.668,00 zł,



Bank Spółdzielczy w Bieczu - 1.000.000,00 zł,



Łącki Bank Spółdzielczy w Łącku - 2.572.736,26 zł,



PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie - 5.690.000,00 zł.



Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie - 3.810.000,00 zł
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2.Oświata
Informacje ogólne
Zadania z zakresu edukacji Gmina Rzepiennik Strzyżewski w roku ubiegłym realizowała
w pięciu szkołach podstawowych oraz dwóch przedszkolach, nie istnieją szkoły zawodowe
oraz średnie, jak również prowadzone przez podmioty inne niż gmina.
Gmina wypełniając obowiązki wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, zapewnia
prowadzonym przez siebie placówkom oświatowym, bezpieczne i higieniczne warunki
nauki, wychowania i opieki w tym, także umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.
Gmina zapewnia placówkom oświatowym wspólną obsługę w szczególności z zakresu
działalności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej za pomocą Urzędu Gminy na
mocy Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/220/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
Na zadania związane z edukacją Gmina Rzepiennik Strzyżewski corocznie otrzymuje z
budżetu państwa subwencję oświatową oraz dotację na wychowanie przedszkolne w
wysokości nie wystarczającej na finansowanie całości wydatków bieżących. Dopłata z
budżetu wzrasta rokrocznie. Wskaźnik ma tendencję wzrostową od wielu lat. Łączna kwota
przeznaczona na zadania oświatowe z pominięciem wydatków majątkowych wyniosła w
budżecie 2020 roku kwotę 10.943.711,52 zł, w poprzednim roku była to kwota
9.566.890,63 zł, zatem odnotowano wzrost wydatków o kwotę: 1.376.820,89 zł. Subwencja
oświatowa pokryła je w kwocie 6.942.450,00 zł, co oznacza, że Gmina z własnych środków
przekazała na utrzymanie tej działalności kwotę 4.001.261,52 zł, w tym środki pozyskane
przez Gminę na realizację projektów, programów finansowych z udziałem środków
europejskich 1.460.484,21 zł.
Reasumując Gmina Rzepiennik Strzyżewski dołożyła do funkcjonowania oświaty w roku
2020 z własnych środków kwotę: 2.540.777,31 zł.
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Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki oświatowe:

Lp Jednostka
.

Poniesione wydatki

1.

Szkoła Podstawowa w Olszynach

2 523 201,28

2.

Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym

1 219 452,45

3.

Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim

1 665 288,86

4.

Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim

1 560 748,96

5.

Szkoła Podstawowa w Turzy

1 562 967,18

6.

Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim

368 173,08

7.

Przedszkole Publiczne w Turzy

469 411,46

Struktura wydatków w oświacie przedstawia się następująco:
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Placówki edukacyjne w Gminie Rzepiennik Strzyżewski
Forma instytucjonalna poszczególnych jednostek oświatowych uwzględniająca ich części
składowe przedstawia się następująco:
1. Szkoła Podstawowa w Olszynach w skład której wchodzą oddziały przedszkolne

(2)
2. Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym w skład której wchodzi oddział

przedszkolny
3. Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim w skład której wchodzi oddział

przedszkolny
4. Szkoła Podstawowa w Turzy
5. Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim
6. Przedszkole Publiczne w Turzy
7. Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim w skład którego wchodzi oddział

zamiejscowy (1)
Liczebność uczniów i wychowanków w jednostkach oświatowych.
Porównując rok szkolny 2019/2020 do 2020/2021 różnice nie są olbrzymie, przybyło
dzieci w wychowaniu przedszkolnym natomiast ubyło nieznacznie w szkołach
podstawowych. Wzrosła ilość wychowanków niesubwencyjnych, a liczba uczniów i
wychowanków subwencyjnych utrzymuje się na stałym poziomie.
Liczba uczniów i wychowanków w jednostkach oświatowych Gminy Rzepiennik
Strzyżewski - stan na 30.09.2019r.
Liczba uczniów,
wychowanków
230
137
119
96
95
45
25
747

Jednostka
S.P w Olszynach
S.P w Turzy
S.P. w Rzepienniku Biskupim
S.P. w Rzepienniku Strzyżewskim
S.P. w Rzepienniku Suchym
P.P. w Turzy
P.P. w Rzepienniku Biskupim
Razem
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Liczba oddziałów
12
8
8
9
9
2
1
49

Licza uczniów, wychowanków ze stanem na 30.09.2019
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Liczba uczniów i wychowanków w jednostkach oświatowych Gminy Rzepiennik
Strzyżewski - stan na 30.09.2020r.
Liczba uczniów,
wychowanków
S.P w Olszynach
243
S.P w Turzy
136
112
S.P. w Rzepienniku Biskupim
S.P. w Rzepienniku Strzyżewskim
96
85
S.P. w Rzepienniku Suchym
P.P. w Turzy
41
P.P. w Rzepienniku Biskupim (w tym oddział zamiejscowy)
50
Razem
763
Jednostka

Liczba
oddziałów
11
8
8
9
9
2
2
49

Licza uczniów, wychowanków ze stanem na 30.09.2020
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Liczba uczniów i wychowanków (w podziale na subwencyjnych i niesubwencyjnych)
w jednostkach oświatowych Gminy Rzepiennik Strzyżewski - stan na 30.09.2019r.
Uczniowie
subwencyjni
214
137
119
83
78
10
7
648

Jednostka
S.P w Olszynach
S.P. w Turzy
S.P. w Rzepienniku Biskupim
S. P. w Rzepienniku Strzyżewskim
S.P. w Rzepienniku Suchym
P.P. w Turzy
P.P. w Rzepienniku Biskupim
Razem

Wychowankowie
niesubwencyjni
16
0
0
13
17
35
18
99

Liczba uczniów i wychowanków (w podziale na subwencyjnych i
niesubwencyjnych) w jednostkach oświatowych Gminy Rzepiennik
Strzyżewski - stan na 30.09.2019r.

250

Uczniowie subwencyjni

214

Wychowankowie niesubwencyjni

200
137

150

119
83

100
50

0

16

0

78
13

0

17

10

35

7 18

Liczba uczniów i wychowanków (w podziale na subwencyjnych i niesubwencyjnych)
w jednostkach oświatowych Gminy Rzepiennik Strzyżewski - stan na 30.09.2020r.
Jednostka
S.P w Olszynach
S.P. w Turzy
S.P. w Rzepienniku Biskupim
S. P. w Rzepienniku Strzyżewskim
S.P. w Rzepienniku Suchym
P.P. w Turzy
P.P. w Rzepienniku Biskupim
Razem
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Uczniowie subwencyjni

Wychowankowie
niesubwencyjni

214
136
112
90
71
11
13
647

29
0
0
6
14
30
37
116

Liczba uczniów i wychowanków (w podziale na subwencyjnych i
niesubwencyjnych) w jednostkach oświatowych Gminy Rzepiennik
Strzyżewski - stan na 30.09.2020r.

250

Uczniowie subwencyjni

214

200
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150

112
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100
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0

29
0

71
6

0

14

11

30

13

Do jednej klasy (oddziału) w szkole podstawowej uczęszczało w 2020 r. średnio 14,23
osób. Najwięcej w Szkole Podstawowej w Olszynach - 20 uczniów średnio w klasie (klasy
I-VIII), najmniej w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Suchym – 8,9 uczniów średnio w
klasie (klasy I-VIII).

Zatrudnienie w placówkach edukacyjnych
Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin
zajęć obowiązkowych oraz godzin zajęć dodatkowych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez gminę.
W roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego zatrudnienie wykazało spadek ilości
nauczycieli w etatach, co było wynikiem wygaszenia gimnazjów oraz przechodzeniem
nauczycieli na emeryturę.
Starano się nie zatrudniać nowych nauczycieli na etaty.
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Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego w etatach stan na 01.01.2019

Jednostka
Stażysta
Szkoła Podstawowa w Olszynach
0,05
Szkoła Podstawowa w Turzy
0
Szkoła Podstawowa
w Rzepienniku Biskupim
0
Szkoła Podstawowa
w Rzepienniku Strzyżewskim
0
Szkoła Podstawowa
w Rzepienniku Suchym
0
Przedszkole Publiczne w Turzy
0
Przedszkole
Publiczne
w
Rzepienniku Biskupim
0
Razem
0,05

Kontraktowy
0,28
0

Mianowany
3,20
2,00

Dyplomowany
19,77
12,85

Razem
23,30
14,85

1,16

2,00

14,43

17,59

1,05

2,22

8,90

12,17

2,98
0

3,17
2

5,90
1

12,05
3

0
5,47

0
14,59

2,05
64,90

2,05
85,01

Udział % etatów nauczycielskich według stopnia
awansu zawodowego - stan na 01.01.2019
Stażysta
0%

Kontraktowy
7%

Mianowany
17%

Dyplomowany
76%
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Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego w etatach stan na 30.09.2020

Jednostka
Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem
Szkoła Podstawowa w Olszynach
0,30
2,00
1,89
18,26
22,45
Szkoła Podstawowa w Turzy
0,56
1,14
1,00
10,84
13,54
Szkoła Podstawowa
w Rzepienniku Biskupim
0,17
0,72
1,00
10,69
12,58
Szkoła Podstawowa
w Rzepienniku Strzyżewskim
0,00
1,43
2,08
9,94
13,45
Szkoła Podstawowa
w Rzepienniku Suchym
0,00
2,27
2,83
5,69
10,79
Przedszkole Publiczne w Turzy
0,09
0,00
0,00
3,00
3,09
Przedszkole Publiczne
w Rzepienniku Biskupim
0,00
1,00
1,00
2,09
4,09
Razem
1,12
8,56
9,80
60,51
79,99

Udział % etatów nauczycielskich według stopnia awansu
zawodowego - stan na 30.09.2020
Stażysta
1%

Kontraktowy
11%

Mianowany
12%

Dyplomowany
76%
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Średni koszt dla gminy etatu nauczyciela
rok 2019
100 000

91 062
72 271

80 000

56 871

60 000

51 807

40 000
20 000

0
Dyplomowany

Mianowany

Kontraktowy

Stażysta

Średni koszt dla gminy etatu nauczyciela
rok 2020
120000
100000

98 308
77 951

80000

61 274

60000

55 787

40000
20000
0
Dyplomowany

Mianowany
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Kontraktowy

Stażysta
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Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych – obsługi i administracji - zmalało o ponad
4 etaty w stosunku do roku 2019, większość z tych osób przeszła na emeryturę bądź zasiłek
przedemerytalny.
Liczba etatów pracowników administracyjnych i obsługi w jednostkach oświatowych
Gminy Rzepiennik Strzyżewski stan na 30.09.2019 r.

Jednostka

Pracownicy administracyjni i obsługi w etatach
6,75
4,85
4,75
3,40
3,75
3,75
1,75
29,00

S.P. w Olszynach
S.P. w Turzy
S.P. w Rzepienniku Biskupim
S.P. w Rzepienniku Strzyżewskim
S.P. w Rzepienniku Suchym
P.P. w Turzy
P.P. w Rzepienniku Biskupim
Razem

Liczba etatów stałych pracowników administracyjnych i obsługi w jednostkach
oświatowych Gminy Rzepiennik Strzyżewski stan na 30.09.2020 r.
Jednostka

Pracownicy administracyjni i obsługi w etatach
6,50
4,85
5,00
2,75
3,75
2,00
1,75
25,60

S.P. w Olszynach
S.P. w Turzy
S.P. w Rzepienniku Biskupim
S.P. w Rzepienniku Strzyżewskim
S.P. w Rzepienniku Suchym
P.P. w Turzy
P.P. w Rzepienniku Biskupim
Razem
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Baza lokalowa
Wszystkie szkoły podstawowe zostały dostosowane w roku 2020 do potrzeb osób
niepełnosprawnych (łazienki, podjazdy, schodołazy). Wszystkie posiadają pracownie
komputerowe, oraz językowe – których doposażenie oraz zakup nowych wykonano w roku
2020. Wszystkie szkoły dysponują biblioteką szkolną, oraz świetlicą, wszystkie oprócz
Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym posiadają sale gimnastyczne oraz stołówki.
Wszystkie placówki oświatowe oprócz Szkoły Podstawowej w Turzy posiadają dostęp do
placu zabaw.
Szkoła Podstawowa w Olszynach, Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim
posiadają dostęp do boisko z trawiastą i sztuczną nawierzchnią, Szkoła Podstawowa w
Turzy do boiska ze sztuczną nawierzchnią, a Szkoły w Rzepienniku Biskupim i Suchym do
trawiastych.
Uczniowie na każdym etapie kształcenia mają dostęp do najnowszych technologii w postaci
tablic interaktywnych i monitorów dotykowych. Oferta edukacyjna w tym zakresie jest
sukcesywnie wzbogacana dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym z źródeł krajowych
oraz zagranicznych.

Stypendia socjalne
Uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w
formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. W roku 2020 do tej formy wsparcia
kwalifikowali się uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych oraz
branżowych będący mieszkańcami Gminy. W I półroczu skorzystało z tej pomocy 152
uczniów, w II półroczu 159 uczniów. Wydatkowano 114.800 zł z tego 115.840 zł to dotacja
od wojewody, a pozostałe środki własne gminy.

Stypendia naukowe
Każdego roku realizując Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i
Młodzieży, Wójt Gminy przyznaje uczniom stypendia naukowe i nagrody za wysokie
wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe. W roku ubiegłym wydatkowano na ten cel
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z budżetu gminy środki w wysokości 1.000 zł i przyznano 2 stypendia dla ucznia Szkoły
Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim oraz Szkoły Podstawowej w Olszynach.

Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych
Gmina zapewnia organizację sieci szkół w taki sposób by umożliwić wszystkim dzieciom
realizację obowiązku szkolnego. Zgodnie z przepisami art. 39 ust. 2 ustawy Prawo
oświatowe jeśli droga dziecka do szkoły przekracza 3 km dla kl. od I do IV oraz 4 km dla
klas V-VIII gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu.
Dotyczy to również dzieci w wieku lat 6 które muszą odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne. W 2020 r. dowożono 40 uczniów szkoły i przedszkola za sprawą
organizowanych przez gminę środków transportu. Z kolei 24 uczniów było dowożonych
przez rodziców, którym gmina dofinansowywała koszty dowozu.
Realizacja przez samorząd zapisów art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy – Prawo Oświatowe dotyczy
zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w drodze do
odpowiedniej placówki oświatowej – w roku 2020 finansowano dowóz 4 takich osób.
Koszty przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli poniesione w 2020 roku stanowią
kwotę 78.610,81 zł. Jest to kwota niższa niż w roku poprzednim ze względu na sposób
funkcjonowania szkół w roku 2020 r.

Realizacja dotacji oświatowych, projektów i programów rozwojowych.
Placówki oświatowe realizują szereg programów edukacyjnych, wspomagających rozwój
dzieci i młodzieży w różnych obszarach. Część z nich jest współfinansowana ze środków
budżetu gminy.

Realizacja zadań w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego
w Małopolsce II” (2020)
W ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”, realizowanego
w Szkole Podstawowej w Olszynach, Szkole Podstawowej w Turzy i Szkole Podstawowej
w Rzepienniku Biskupim uczniowie uczestniczyli w dodatkowych warsztatach i konsultacjach
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z doradcą zawodowym. Uczniowie otrzymali wsparcie w zakresie diagnozy własnych
predyspozycji zawodowych, poznawali zawody i środowiska pracy. Zostali zapoznani z ofertą
szkół średnich oraz zasadami rekrutacji. Bieżąca analiza oferty szkół średnich, pozwoliła im
na dokonanie trafnych wyborów. Od marca 2020 zajęcia prowadzone były zdalnie. Uczniowie
otrzymywali materiały za pośrednictwem dziennika elektronicznego, mieli do dyspozycji
stronę informacyjną na portalu społecznościowym, gdzie mogli bezpośrednio konsultować się
z doradcą. W maju zorganizowano konkurs „Z dziada pradziada - tradycje zawodowe w mojej
rodzinie”, którego rozstrzygnięcie, ze względu na sytuację epidemiczną, odbyło się we
wrześniu 2020 r. Projekt zakończył się w maju 2020 r. Całość zrealizowanych wydatków w
roku 2020 to kwota: 24.799,12 zł, oprócz ww. wydatków niepieniężny wkład własny Gminy
wyniósł: 381,14 zł.

Projekt „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”
Od 01 maja 2020 r. na terenie gminy realizowany jest projekt „Nowoczesne kształcenie w
Gminie Rzepiennik Strzyżewski” RPMP.10.01.03-12-0283/19-01 współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu to 2 880 223,07 zł. Do końca 2020 r.
wydatkowano 859 395,17 zł. Termin zakończenia realizacji projektu to 30.09.2023 r.
Projektem objęte jest 5 szkół podstawowych naszej gminy. W roku szkolnym 2020/2021
zrekrutowano 54 nauczycieli oraz 469 uczniów, którzy uczą się w 122 grupach. Dla nauczycieli
organizowane są szkolenia podnoszące poziom kompetencji a także dostosowujące ich pracę
do sytuacji w kraju np. szkolenie z aplikacji MS TEAMS niezbędne z czasie zdalnego nauczania.
Budynki szkół zostały wyposażone w sprzęt Technologii Informacyjno Komunikacyjnych
(TIK), pracownie komputerowe wyremontowane a do kilku uczniów trafił sprzęt komputerowy
do korzystania podczas nauki zdalnej. Pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w
nowoczesne pomoce dydaktyczne, umożliwiające prowadzenie zajęć w formie eksperymentu.
Utworzono międzyszkolną pracownię przyrodniczą. Budynki szkół zostały dostosowane w
większym zakresie dla osób ze szczególnymi potrzebami.
W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające oraz
szereg zajęć dodatkowych w postaci kół zainteresowań, skierowanych zarówno do uczniów
zdolnych jak i do tych, mających kłopot z danym przedmiotem. Poprzez pokazy fizycznochemiczne w szkołach, eksperymentalne zajęcia z fizyki, chemii czy biologii, a także wyjazdy
edukacyjne uczniowie mogą doświadczać bezpośrednio omawianych w szkole zagadnień.
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Uczniowie uczą się programowania podczas realizacji zajęć z Robotyki i programowania oraz
zajęć z Witryn i aplikacji internetowych.
Nie zapomniano również o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
Dla nich przeznaczone są zajęcia specjalistyczne i zajęcia o charakterze terapeutycznym
zarówno grupowe jak i indywidualne. Dzieci mogą w sposób efektywny rozwijać swoje
zdolności i talenty, jednocześnie niwelując swoje trudności. Dzieci ze specjalnymi potrzebami
mają zapewnioną pomoc zatrudnionych w szkołach opiekunów oraz korzystają z pomocy
rehabilitantów.
„Czas na przedszkole - zwiększenie liczby miejsc oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej
przedszkoli w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”
Od stycznia 2020 r. realizowany jest program „Czas na przedszkole - zwiększenie liczby miejsc
oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu to
937 837,76 zł. Do końca 2020 r. wydatkowano 402 480,65 zł.
Zgodnie z założeniami wniosku dokonano prac adaptacyjno-doposażeniowych w budynku
byłego Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim na przedszkole oraz dostarczono wyposażenie
pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego w Rzepienniku Biskupim oraz do Przedszkola
Publicznego w Turzy - meble i akcesoria, pomoce dydaktyczne i zabawki, sprzęt
AGD/RTV/ICT. Dokonano zwiększenia miejsc przedszkolnych w OWP w Rzepienniku
Biskupim poprzez utworzenie nowego oddziału zamiejscowego dla 25 dzieci. Zatrudniano
kadrę dla nowego oddziału: nauczyciel wychowania przedszkolnego – 2 etaty, woźna
oddziałowa 1 etat. Przedszkole w Rzepienniku Biskupim rozpoczęło działalność 01.09.2020 r.
Realizowane są dodatkowe formy nauczania dla 70 dzieci oraz podniesienie i uzupełnienie
kwalifikacji dla 4 nauczycieli zatrudnionych w OWT w Turzy i Rzepienniku Biskupim.
W ramach projektu realizowane są zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 32 dzieci w
zakresie stwierdzonych deficytów między innymi. logopedia indywidualna i grupowa,
gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz spotkania z psychologiem.
Zatrudniono nauczyciela wczesnego wspomagania oraz zakupiono pomoce logopedyczne. W
ramach zajęć rozwijających 50 dzieci uczy się języka angielskiego oraz korzysta z warsztatów
kształtujących kompetencje kluczowe TIK. W tym celu zakupiono dla dzieci tablety oraz
pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji założonych celów.
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W Przedszkolu Publicznym w Turzy następuje realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i
specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu
przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
Zrekrutowano 2 uczniów z niepełnosprawnościami - rozpoczęto zajęcia specjalistyczne:
korekcyjno- kompensacyjne oraz zajęcia realizowane w ramach wczesnego wspomagania.
Projekt obejmuje również doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli
z OWP w Turzy i Rzepienniku Biskupim - 1 osoba kontynuuje studia podyplomowe - Wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka - 1 osoba rozpoczęła studia podyplomowe - Diagnoza i Terapia
pedagogiczna.

Projekty grantowe Zdalna Szkoła i Zadana Szkoła +
W ramach powyższych projektów, zakupiono łącznie 74 laptopy i zestawów
słuchawkowych na kwotę prawie 150 tys. zł, które zostały później przekazane na potrzeby
szkół gminnych.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe.
W ramach zadania zleconego w roku 2020 zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne
dla uczniów odpowiednich klas szkoły podstawowej, oraz materiały ćwiczeniowe dla
uczniów wszystkich klas. Ogółem wartość zadania wraz z kosztami obsługi w wysokości
1% wyniosła w 2020 r. 65.202,49 zł.

3. Sport
Na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2020 roku funkcjonowały 2 kluby sportowe:
- LKS OLSZYNY – mający siedzibę w Olszynach
- KS Rzepiennik Strzyżewski – mieszczący się w Rzepienniku Strzyżewskim
Wyżej wymienione kluby finansowane są dotacjami z Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
W 2020 roku wysokość dotacji przedstawiała się następująco:
- KS Rzepiennik Strzyżewski – 35 000,00 zł
- LKS Olszyny – 25 000,00 zł
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Zgodnie ze sprawozdaniami składanymi w 2020 roku pieniądze wydatkowano na :
KS Rzepiennik Strzyżewski:
- koszty szkolenia - 11575,00 zł
- koszty zakupu sprzętu sportowego – 3952,00 zł
- opłaty statutowe – 2365,00 zł,
- koszty związane z utrzymaniem stadionu – 2826,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne stadionu oraz przebudowa szatni – 4238,00 zł,
- opłaty sędziowskie – 3592,00 zł
- pozostałą sumę wydatkowano na koszty transportu, ubezpieczenie zawodników,
napoje, prowizje bankowe, obsługę finansowo-księgową oraz wkład własny w
„Program Klub”
LKS Olszyny:
- zakup sprzętu sportowego – 4992,00 zł
- koszty transportu – 3629,93 zł
- zatrudnienie trenera – 7441,21 zł
- utrzymanie i wyposażenie obiektu sportowego – 3768,48 zł
- środki przeznaczone na zgrupowania i treningi lekkoatletyczne – 1679,00 zł
- pozostałą kwotę wydatkowano na koszty prowadzenia księgowości, opłaty statutowe,
ubezpieczenie zawodników, zakup napoi, opłaty sędziowskie.
Klub Sportowy LKS Olszyny prowadził treningi dla dzieci w wieku 7 do 16 lat w trzech
kategoriach wiekowych, brali udział w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu Okręg Tarnowski
– Trampkarz – wiek od 2005-2007 (20 osób) oraz Młodzik 2008-2011 (29 osób) dzieci w wieku
2012-2013 (10 dzieci) – brały udział w turniejach w Rzepienniku Strzyżewskim oraz Jodłowej.
Klub Sportowy KS Rzepiennik Strzyżewski – organizował oraz brał udział w rozgrywkach piłki
nożnej B klasy oraz A Klasy – drużyna seniorów (28 osób), dzieci w wieku 2010-2013 (35 osób)
brały udział w turniejach w Zakliczynie w Zbylitowskiej Górze oraz w Rzepienniku
Strzyżewskim.
Gmina Rzepiennik Strzyżewski zawarła w 2020 r. porozumienie z Małopolskim Szkolnym
Związkiem Sportowym w Krakowie dotyczące współfinansowania projektu „Szkolny Klub
Sportowy”. Gmina zadeklarowała udział finansowy na każdą zgłoszoną grupę SKS ze szkół z
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terenu Gminy. Do projektu zgłoszono 8 grup, po 2 w Szkole Podstawowej w Olszynach,
Rzepienniku Biskupim, Turza oraz po jednej w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Suchym
oraz Rzepienniku Strzyżewskim.
W 2020 r. ze względów epidemicznych nie był czynny odkryty basen w Turzy.
Gmina Rzepiennik Strzyżewski podsiada rozbudowaną bazę sportową oraz rekreacyjną:
- 5 sal gimnastycznych – przy Szkole Podstawowej w Olszynach, Rzepienniku Biskupim, Turzy,
Rzepienniku Strzyżewskim, byłym gimnazjum w Rzepienniku Biskupim
- 2 boiska trawiaste – w Rzepienniku Biskupim oraz Olszynach
- 5 boisk ze sztuczną nawierzchnią – w Kołkówce, Olszynach, Rzepienniku Biskupim, Turzy,
Rzepienniku Strzyżewskim
- 5 siłowni plenerowych - w Rzepienniku Suchym, Rzepienniku Biskupim, Turzy oraz 2 w
Olszynach
- 7 placów zabaw – w Rzepienniku Suchym, Olszynach, Turzy oraz po 2 w Rzepienniku
Strzyżewskim i Rzepienniku Biskupim

4. Polityka społeczna i prorodzinna
Polityka społeczna Gminy ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,
wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców. Instytucją
odpowiedzialną za jej realizację jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku
Strzyżewskim. GOPS realizuje zadania własne gminy finansowane ze środków
samorządowych oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, których
finansowanie zapewnione jest z budżetu państwa.
Do zadań własnych należy m. in.:
1) przyznawanie i wypłacanie następujących świadczeń: zasiłków stałych, zasiłków

okresowych, zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych, zasiłków na
pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; sprawianie
pogrzebu;
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
3) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych ;
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4) kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt

mieszkańca w tym domu;
5) dożywianie w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”;

6) praca socjalna.
Do zadań zleconych należy m. in.:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na wydatki związane z klęską

żywiołową lub ekologiczną;
3) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
W roku 2020 mieszkańcom Gminy Rzepiennik Strzyżewski udzielano pomocy
z następujących powodów:
1) ubóstwa;
2) niepełnosprawności;
3) długotrwałej choroby;
4) bezrobocia;
5) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
6) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa

domowego;
7) alkoholizmu;

8) zdarzenia losowego;
9) przemocy w rodzinie.
Ogólna liczba beneficjentów która skorzystała z pomocy Gminnego Ośrodka w roku 2020
zarówno w formie pieniężnej jaki niepieniężnej 404 osoby.

Ze świadczeń pieniężnych skorzystało łącznie 118 osób, w tym:
1) zasiłek stały – jest to świadczenie obligatoryjne które przysługuje każdej osobie

niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności - zarówno dla osób
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samotnie gospodarujących jak i przebywających w rodzinie, których łączny dochód
jest niższy od kryterium dochodowego ustalonego odpowiednio dla osoby samotnej
(701,00 zł) i pozostającej w rodzinie (528,00 zł) – łącznie to świadczenie pobierało
29 osób (art. 37 ustawy o pomocy społecznej);
2) zasiłek okresowy - świadczenie przysługuje osobom lub rodzinom pozbawionym

całkowicie dochodów lub o dochodach niższych od ustawowego kryterium
ustawowego (osoba samotnie gospodarująca (701,00 zł) oraz (w rodzinie 528,00
zł). Świadczenie to przysługuje głownie ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do
świadczeń z tytułu innych systemów zabezpieczenia społecznego - łącznie zasiłek
ten pobierało 57 osób (art. 38 ustawy o pomocy społecznej)
3) zasiłek celowy - świadczenie otrzymywane jednorazowo, wysokość zasiłku jest

uznaniowa i zależy od potrzeb osoby/rodziny - najczęściej jest on przyznawany na
zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych np. żywność, leki, opał, opłaty, itd.
Przysługuje osobom które nie posiadają dochodów lub ich dochód jest niższy od
kryterium ustawowego - łącznie zasiłek ten pobrało 21 osób; dodatkowo
wydatkowano środki na pokrycie kosztów pogrzebu – za 1 osobę; opłatę faktur za
zakup artykułów spożywczo-przemysłowych i gospodarstwa domowego – dla 3
osób (art. 39 ustawy o pomocy społecznej)
4) specjalny zasiłek celowy dla osób o dochodach przekraczających ustawowe

kryterium dochodowe, a które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej
bytowej ( art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej) – łącznie pobrało 6 osób;
5) zasiłek celowy przyznawany na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia

losowego tj. pożar - (art. 40 ust.1 ustawy o pomocy społecznej) - świadczenie to
przyznano dla 1 osoby;
Ze świadczenia niepieniężnych skorzystało łącznie 286 osób w następujących formach:
1) Dożywianie dzieci w szkole z Programu „Posiłek w szkole i w domu ”- jest to

pomoc realizowana w formie wydawania gorących posiłków dla dzieci wszystkich
szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy. O tę formę pomocy
mogą ubiegać się rodziny których dochód miesięczny nie przekracza 150%
kryterium dochodowego ustalonego dla osoby w rodzinie tj. kwoty 792,00 zł. (528
x 150%) - łącznie skorzystało 244 rodziny;
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2) Asystenta rodziny – który świadczył pomoc i wsparcie dla 5 rodzin.

Praca Asystenta polegała m. in. na pomocy i wsparciu w zakresie: rozwiązywania
problemów wychowawczo - opiekuńczych rodzin z dziećmi; motywowanie
członków rodzin do podejmowania pracy oraz jej utrzymania; udzielanie pomocy
w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych; kształtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich; udzielanie wskazówek w zdobywaniu
umiejętności
zarządzania

prawidłowego
budżetem

prowadzenia

domowym;

gospodarstwa

podejmowanie

domowego

działań

oraz

zaradczych

i

interwencyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. Poza tym Asystent
Rodziny na bieżąco współpracuje ze wszystkimi podmiotami które działają na
rzecz dziecka i rodziny.
3) Środowiskowy Dom Samopomocy - łącznie uczestniczyło 28 osób.

Uczestnicy korzystali z następujących form pomocy oferowanych przez ŚDS:
- pomoc psychologa;
- trening umiejętności życiowych i społecznych;
- udział w warsztatach kulinarnych, plastycznych i rękodzieła;
- rehabilitacja;
4) Interwencja kryzysowa w tym praca Zespołu Interdyscyplinarnego – łącznie

pomocą objęto - 9 rodzin.
Praca Zespołu polega głównie na prowadzeniu Procedury Niebieskiej Karty, która
zakładana jest w sytuacji stosowania przemocy przez jednego z członków rodziny.
Jest to współpraca interdyscyplinarna wielu podmiotów tj. policji, oświaty,
GKRPA, GOPS, ochrony zdrowia, którzy pracują z członkami poszczególnych
rodzin w celu podjęcia przez nich działań naprawczych (motywacja do podjęcie
terapii odwykowej, małżeńskiej, rodzinnej, udział w warsztatach korekcyjnoedukacyjnych dla sprawców przemocy, wsparcie psychiczne, rozmowa). Ponadto
podczas realizacji tego zadania sprawy często przesyłane są do Sądu Rodzinnego,
a w konsekwencji do pomocy zaangażowani są również kuratorzy, prawnik oraz
psycholog.
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Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje:
1) Umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej osób które nie są już w stanie
funkcjonować w swoim środowisku głównie ze względu na stan zdrowia i
wymagają całodobowej opieki – łącznie opłata za 13 osób (kwota wydanych
środków: 295.158,00 zł.);
2) Objęcie osób starszych i przewlekle chorych usługami opiekuńczymi;
głównymi odbiorcami tego zadnia są osoby samotne oraz takie które nie
posiadają opieki ze strony rodziny, a nie są w stanie samodzielnie sprostać
swoim potrzebom ze względu na stan zdrowia lub niepełnoprawność – łącznie
przyznano pomoc w tej formie dla 25 osób (kwota wydanych środków:
279.928,00 zł.);
3) Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim wraz z filią w Olszynach
dedykowana dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym dla 50
osób (kwota wydatkowanych środków: 280.300,00 zł.); Realizowała swoje cele
przez prowadzenie następujących form pracy: rozwijające umiejętności manualne
(zajęcia plastyczne, manualne np. lepienie z plasteliny, masy solnej, gliny);
wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie
książek, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, gry dydaktyczne i
edukacyjne); kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny
temat, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania (rozmowy z dziećmi,
pogadanki, zabawy związane z zadawaniem pytań); kształtujące umiejętność
wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie
krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie
prac

domowych);

wyzwalające

ekspresje

ruchową

(zabawy

ruchowe);

zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów (gry i zabawy
sportowe); relaksujące, wyciszające (dowolne zabawy dzieci); zajęcia kulinarne
(smażenie frytek, gofrów, pierniczków, oponek, faworków).
4) Projekt pn. „Z nowymi kompetencjami w stronę rynku pracy” realizowanego
w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Małopolskiego na lata 2014-2020; w ramach działań uczestnicy brali udział w
następujących zajęciach: gastronomia, opieka nad osobą zależną, kosmetyka i
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wizaż, florystyka oraz rękodzieło. Ponadto każdy z uczestników uzyskał
wsparcie z zakresu kompetencji intra i interpersonalnych.
– łącznie skorzystało 16 osób (kwota środków wydanych: 170.009,00 zł).

5) Program pn. „Senior +”. W ramach tego programu prowadzone były takie
działania:
socjalne: samopomocowe m.in. seniorzy podwozili się wzajemnie na zajęcia,
odwiedzali się, pomagali sobie w robieniu zakupów, wyświadczali sobie
drobne przysługi.
edukacyjne: seniorzy brali udział w spotkaniach z fizjoterapeutą, kursie
witrażu, zajęciach komputerowych, które pozwoliły im zdobyć umiejętności
komputerowe - podstawy obsługi komputera;
kulturalno- oświatowe: czytanie prasy, oglądanie telewizji, czytanie książek
oraz późniejsza dyskusja między klubowiczami, zajęcia z plastyki
wielkanocnej oraz bożonarodzeniowej, a także szeroko pojęte zajęcia
artystyczne.
sportowo- rekreacyjne: szczególnie w okresie letnim brali udział w zajęciach
ruchowych na świeżym powietrzu (korzystali z boiska i siłowni
ogólnodostępnej dla mieszkańców), spacerowali z kijkami typu nordic walking
i uczestniczyli w grzybobraniu. Część rekreacyjna obejmowała udział w
zabawach tanecznych , grillowaniu.
aktywności ruchowej lub kinezyterapii: zajęcia prowadzone w klubie seniora
pozwalały

beneficjentom

korzystać

z

zajęć

rekreacyjno-ruchowych

(aerobik/fitness/pilaste). Ponadto seniorzy korzystali ze sprzętu zakupionego w
ramach modułu I, a były to: piłki, hantle, maty do ćwiczeń, kijki do nordic
walking, orbitrek, bieżnia, rowerki. Dodatkowo sprzęt był dostępny w
pomieszczeniach wykorzystywanych do działalności Klubu Senior + tak aby
w dowolnym momencie mógł być wykorzystywany przez seniorów.
- łącznie skorzystało 55 osób w 2 Klubach Senior+ (kwota: 33.697,00 zł.);
6) współpraca bezkosztowa prowadzona ze „Stowarzyszeniem Rozwoju
Sołectwa Turza” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na
lata 2014-2020. Żywność dostarczana była w 5 transportach – GOPS wydawał
skierowania na żywność z której skorzystało łącznie 449 rodzin tj. 1255 osób.
7) praca socjalna - prowadzona z rodzinami na bieżącą w zależności od potrzeb;
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8) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre
świadczenia;
9) realizacja programu „Karta Dużej Rodziny”; karty przyznawane są dla rodzin
które posiadają/lub posiadali kiedykolwiek co najmniej troje dzieci i
przyznawane są zarówno w formie tradycyjnej oraz elektronicznej (możliwość
zainstalowania aplikacji na 3 urządzeniach mobilnych). Posiadanie kart
uprawnia do wielu zniżek proponowanych przez przedsiębiorców wielu branż
- karty przyznano łącznie dla członków 30 rodzin (w formie papierowej i
elektronicznej) – koszt obsługi 277,68 zł.

Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki dla opiekunów,
świadczenia opiekuńcze)
Świadczenia rodzinne wchodzą w skład zabezpieczenia społecznego - instrumentu polityki
społecznej, mającego na celu pomoc rodzinom, które wykorzystując własne możliwości
oraz posiadane środki finansowe nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb związanych
w utrzymaniem rodziny.
Na świadczenia rodzinne składają się: świadczenia opiekuńcze, zasiłki rodzinne oraz
dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka a także opłacanie składki emerytalno - rentowej.

Świadczenia z fundusz alimentacyjnego
Osoby, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić potrzeb dzieci i nie otrzymują
należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji z powodu
niemożności wyegzekwowania alimentów, są uprawnione do wsparcia do świadczenia z
funduszu alimentacyjnego. Świadczenie to przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat
lub do ukończenia 25 lat dla dziecka uczącego się w szkole lub w szkole wyższej lub w
przypadku dziecka o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenie
to przysługuje w wysokości zasądzonych bieżących alimentów, jednak nie więcej niż 500
zł miesięcznie.
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Rządowy Program „Rodzina 500 +”
Świadczenie 500 zł przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia bez względu na osiągane
przez rodzinę dochody. Program ten przyczynia się do poprawy sytuacji materialnej rodzin
i ma na celu ograniczanie ubóstwa, wpływa na wzrost urodzeń oraz stanowi inwestycję w
rodzinę.

Rządowy Program „Dobry start ”
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Jednorazowe świadczenie
300 zł to wsparcie dla wszystkich dzieci rozpoczynających rok szkolny bez względu na
sytuacje dochodową rodziny. Świadczenie to przysługuje dla dzieci uczących się do
ukończenia 20 roku życia lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24 roku życia.

Rządowy Program „ Za życiem”
Program ten ma na celu kompleksowe wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin, ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a
także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu. W 2020 roku nie było osób które otrzymały to świadczenie.

W poniższej tabeli przedstawiono informację o wydatkach na niektóre realizowane
świadczenia w ramach polityki społecznej i prorodzinnej w porównaniu do poprzedniego
roku.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
Kwota udzielonych świadczeń

Liczba rodzin

2019

2020

zmiana

2019

2020

zmiana

1.668.328.00

1.512.582,00

- 9,34%

460

408

- 11,30%

Świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
zasiłek pielęgnacyjny)
Kwota udzielonych świadczeń
2019

2020

Liczba rodzin
zmiana

2019
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2020

zmiana

1.092.373,00

1.308.843,00

+19,82%

177

174

-1,69%

2019

2020

zmiana

34

26

- 23,53%

2019

2020

zmiana
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28

- 20%

Zasiłki dla opiekunów
Kwota udzielonych świadczeń

Liczba rodzin

2019

2020

zmiana

229.000,00

164.876,00 zł - 28,00 %

Fundusz alimentacyjny
Kwota udzielonych świadczeń

Liczba osób

2019

2020

zmiana

187.890,00

144.790,00 zł - 22,94 %

Odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy
Kwota udzielonych świadczeń

Liczba osób

2019

2020

zmiana

2019

2020

zmiana

289.669,00

295.158,00

+1,89 %

12

13

+8,33%

Program dożywianie
Kwota udzielonych świadczeń

Liczba osób

2019

2020

zmiana

2019

2020

zmiana

223.349,00

196.825,00

- 11,88 %

292

244

- 16,44%

Zasiłki stałe, okresowe, celowe i specjalne celowe
Kwota udzielonych świadczeń

Liczba osób

2019

2020

zmiana

2019

2020

zmiana

369.424,00

368.408,00

- 0,28 %

122

118

-3,28 %

Usługi opiekuńcze
Liczba osób

Kwota udzielonych
świadczeń
2019

2020

zmiana

2019

2020

zmiana

273.373,00

279.928,00

+ 2,34 %

29

25

-13,79 %
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Pozostałe programy/świadczenia realizowane w 2020 roku.
▪ Program „Rodzina 500 +”, wypłacono w 2020 r. świadczenie wychowawcze dla

778 rodzin - kwota: 8. 344.602,00 zł, w 2019 - liczba rodzin: 762; kwota:
7.132.477,00 zł.
▪ Program „Dobry Start” ”,

z którego skorzystało w 2020 r. - 950 dzieci i

młodzieży rozpoczynający rok szkolny. Wydatek na świadczenia to kwota –
285.000,00 zł.
▪ W roku 2019 - liczba osób: 957; kwota: 287.100,00 zł
▪ Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – w 2020 r. pobrało 57 osób;

wydatek to kwota 57.000,00 zł, w 2019 - liczba osób 69; kwota: 69.000 zł.
▪ Składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie

opiekuńcze, w 2020 r. łącznie objęto ubezpieczeniem 53 osoby; wydatkowano
kwotę 122.812,94 zł.
▪ W roku 2019 - liczba osób - 28; kwota: 13.447, 28 zł.

5.Ochrona zdrowia
Na terenie gminy przez cały rok 2020 funkcjonowało 4 podmioty lecznicze wszystkie
prowadzone przez podmioty prywatne tj. NZOZ Salubris (przychodnia), ROMED Lucyna
Figrura (przychodnia), Centrum Zdrowia Tuchów - gabinet dentystyczny w Olszynach,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Fizjoterapii Holistycznej HOL-MED w Rzepienniku Biskupim - rehabilitacja. W gminie w roku 2020 funkcjonowały 2 apteki.
We wszystkich aptekach pracowali magistrzy farmacji. Na terenie gminy nie realizowano
w 2020 r. programów zdrowotnych.
Zakłady świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz profilaktyki,
szczepień ochronnych, opieki nad ciężarnymi, opieki stomatologicznej, rehabilitacji,
działalności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia i edukacji zdrowotnej,
medycyny szkolnej. Wszystkie posiadają podpisaną umowę na świadczenia usług z
Narodowym Funduszem Zdrowia oddział w Krakowie.
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Na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 r. sfinansowane zostały m.in.
następujące wydatki:
- dofinansowanie Stowarzyszenia abstynenckiego EGIDA -1000,00 zł
- program z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci – 4.187,11 zł
- spektakle – 750,00 zł
- działalność placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – 2.800,00 zł
- dofinansowanie konkursów (plastycznych, literackich itp.) - 3.391,01 zł
- dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci – 9.200,00 zł
- dofinansowanie wycieczek, rajdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych – 3.660,20 zł
- refundacje kosztów przejazdu do Poradni Odwykowej oraz badania przez lekarzy
biegłych – 1.255,30 zł
- koszty wydania opinii biegłych w zakresie uzależnienia – 1.800,00 zł
- koszty sądowe - 360,00 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych – 1.146,80 zł
- finansowanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w szkołach - 11.478,00 zł
- na działalność GKRPA przeznaczono 6.864,35 zł, w tym: na „telefon zaufania” – 1.389,70
zł , na posiedzenia zespołu problemowego – 3.874,65 zł, szkolenia dla członków GKRPA
– 1.600,00 zł
- współpraca z Poradnią Odwykową w Tuchowie w zakresie działalności terapeutycznej –
1.740,00 zł,
- środki przekonane organizacjom pozarządowym na realizację zadań wynikających z
gminnego programu profilaktyki – 3.800,00 zł
- środki przeznaczone na przeciwdziałanie COVID -19 – 14.196,96 zł
Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 11 wniosków
o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.

41

6. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2020 r., 26 mieszkań, a na dzień
31 grudnia 2020 r. również - 26 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
wynosiła 56 m2, a ogółem, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy - 0,2 m2. W roku
2020 nie wynajęto żadnego mieszkania komunalnego. W 2020 r. nie dokonano sprzedaży
żadnego mieszkania. W 2020 r. nie wszczęto i nie zakończono postępowań eksmisyjnych,
dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, będących w zasobach gminy. Na dzień 1
stycznia 2020 r. i dzień 31 grudnia 2020 r. nie było zaległości w opłatach za mieszkania będące
w zasobie gminy. W 2020 r. nie dokonywano remontu mieszkań. W 2020 r. nie wypłacono
dodatków mieszkaniowych. W zasobie gminy w 2020 r. znajdowały się również lokale
niemieszkalne, które wykorzystano w następujący sposób: w Rzepienniku Strzyżewskim dwa
przeznaczono na rzecz działalności statutowej lokalnych stowarzyszeń (ośrodek zdrowia i góra
agronomówki), zaś jeden nie wykorzystany (dół agronomówki Rzepiennik Strzyżewski).
Ponadto jeden lokal w Olszynach jest zajęty na potrzeby lokalnego stowarzyszenia. Z kolei w
Rzepienniku Biskupim jeden lokal w szkole był wykorzystywany na potrzeby jednostki.

Drogi
Infrastruktura drogowa w gminie na 1 stycznia 2020 r. 280,498 km dróg. Na dzień 31 grudnia
2020 r. długość dróg w gminie wynosiła 282,443 km. Drogi asfaltowe stanowiły na początku
2020 r. 35,68%. (100,069 km) wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku 35,61%.
(100,589 km). Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio, 13,94%
(39,115 km) na dzień 1 stycznia 2020 r. i 14,12% (39,875 km) na dzień 31 grudnia 2020 r.
Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni: drogi Gminne D - stan dobry.
W gminie nie było ścieżek rowerowych.

7.Kultura i dziedzictwo narodowe
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim prowadziło
w 2020 r. działalność z wykorzystaniem budynku głównego w Rzepienniku Suchym, gdzie
znajdują się biura i pracownie oraz:
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- w Rzepienniku Suchym – w świetlicy Zygzak i bibliotece,
- w Olszynach – w bibliotece, Kinie za Rogiem - świetlicy Skrzatów;
- w Rzepienniku Strzyżewskim - w sali widowiskowej,
- w Rzepienniku Biskupim - w świetlicy Cav(f)e Salvadore i bibliotece;
- w Turzy – w biblioteka i świetlicy Stokrotka;
GCK w 2020 r. zatrudniało 15 pracowników stałych (w tym 1 na urlopie bezpłatnym), 9 na
pełnym etacie: dyrektor, zastępca dyrektora, gł. księgowa, 2 instruktorów, animator (przez 10
m-cy), bibliotekarka, konserwator (5 m-cy), pracownik gospodarczy/świetlicowa, 1
bibliotekarka na ¾ etatu i 3 osoby na ½ etatu - 2 bibliotekarki i świetlicowa, Ponadto 2 osoby
odbywały w GCK staż zawodowy.
Mimo obostrzeń sanitarnych w 2020 r. zrealizowano w sumie około 80 wydarzeń, 222 seanse
filmowe - 872 widzów, około 400 godz. warsztatów (z projektu słomkarstwo w cenie, warsztaty
tradycyjne: garncarstwo i ceramika, rzepiennickie jadło, bibułkarstwo, witraż, malowania
pisanek techniką batikową, oraz współczesne: animacji poklatkowej, cospleyowe,
komputerowe, robotyki).
Zrealizowane zostało 5 projektów z udziałem środków zewnętrznych na łączną kwotę32.363,01 zł
- Słomkarstwo w cenie - 20.000,00 zł – z programu Kultura ludowa i tradycyjna - MKiDN
- Zakup fortepianu – 22.250,00 zł - z programu Infrastruktura Domów Kultury - MKiDN
- Festiwal Folkloru Pogórza – 16.000,00 zł – z programu Etnopolska - NCK
- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych -

16.830,00 zł - Biblioteka

Narodowa
- Organizacja Izby Pamięci Generała Kordiana Józefa Zamorskiego w Kołkówce 13.500,00 zł – z programu Koalicje dla Niepodległej # Wikroria 1920
GCKCiP współrealizowało także projekt „Autobus do kina” z KGW Turzanki – 14.000,00 zł
z programu kultura dostępna – MKiDN oraz projekt Coolsfera z SRJ w Rzepienniku Suchym
ze środków PFDiM w ramach programu Równać szanse.
Realizując zadania rozwoju czytelnictwa funkcjonowały 4 biblioteki. W 2020 r. został
wprowadzony we wszystkich bibliotekach cały księgozbiór do elektronicznego system
wypożyczeń. Przeprowadzono we wszystkich bibliotekach selekcję zbiorów, w trzech
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bibliotekach zakończono skontrum w roku 2020 i tylko w bibliotece w Rzepienniku Biskupim
skontrum zakończono w roku 2021.
W roku 2020 zakupione zostały 1323 książki za kwotę 33.210,01 zł, na które pozyskano
16.000,00 zł dotacji. W wyniku selekcji zbiorów we wszystkich bibliotekach ubyło łącznie
5119 woluminów
Stan księgozbioru na początek 2020 r. wynosił 49.380 a na koniec 2020 r. jest 45.705
woluminów.
Biblioteka zarejestrowała 583 czytelników, którzy pożyczyli 9456 książek w tym:
Biblioteka w Turzy zarejestrowała 130 czytelników i 1830 książek
Biblioteka w Rzepienniku Suchym 124 czytelników i 2904 książek
Biblioteka w Olszynach 172 czytelników i 2743 książek
Biblioteka w Rzepienniku Biskupim 157 czytelników i 1979 książek
Z własnych środków zakupiono usługi dostarczania publikacji drogą elektroniczną w ilości 10
szt. za kwotę 1.450,00 zł oraz 10 szt. z dotacji z czego pozyskano 830,00 zł, a wkład własny
17,00 zł.
Celem umożliwienia Czytelnikom szerszy dostęp do bibliotek (poza godzinami ich otwarcia)
zakupiliśmy metalowe szafy z cyfrowymi zamkami, które po ustawieniu na zewnątrz
budynków w których mieszczą się biblioteki będą pełnić rolę książkomatów. Realizacja
zadania planowana jest na kwiecień 2021 r.
W 2020 r. biblioteka w Rzepienniku Suchym prowadziła Dyskusyjny Klub Książki dla
dorosłych, a biblioteka w Turzy DKK dla dzieci, które przerwała epidemia. Pozostałe
wydarzenia realizowane są w ramach wspólnej (integracyjnej) działalności kulturalnej GCK i
wyszczególnione są w wykazie wydarzeń załączonym do sprawozdania.
GCK opracowuje, wydaje i odpłatnie rozprowadza wśród mieszkańców dwumiesięcznik Rzepiennik Wczoraj i Dziś w nakładzie 750 egz. – 6 wydań.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Rzepiennik Jutra prowadzi (odpłatne) ognisko muzyczne w
klasie: skrzypiec, gitary, fortepianu, klarnetu/saksofonu (22 uczniów – 4 nauczycieli),
przerwane przez obostrzenia sanitarne. Przetrwało i kontynuując naukę zdalną 4 uczniów na
skrzypce i 2 na fortepianie. Nie jest to z założenia działalność dochodowa, ale pokrywa koszty
nauki.
GCK realizuje działalność edukacyjną w Izbie Regionalnej Zapiecek im, Seweryna Udzieli w
Rzepienniku Suchym – 2 spotkania, po czym eksponaty zostały przeniesione do magazynu a
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pomieszczenie przygotowaliśmy do remontu. Poddasze zostało docieplone i podpisaliśmy
umowę na wykonanie zabudowy.
Centrum prowadzi zespoły artystyczne:
– folklorystyczne: pieśni i tańca Rzepioki w Rzepienniku Suchym, oraz grupę śpiewaczą
Turzanki w Turzy,
- Sezonowo - 4 grupy kolędnicze oraz grupę obrzędową w Rzepienniku Suchym
- teatralne – Skrzat w Olszynach i w Rzepienniku Strzyżewskim
- taneczne – w Rzepienniku Suchym (przerwane w marcu, bez
możliwości kontynuacji ze względu na obostrzenia sanitarne
Realizuje bezpłatne warsztaty plastyczne
Prowadzi:
- pracownię artystycznych zajęć interaktywnych w ramach zajęć stałych (1 raz w tyg).
- grupowe warsztaty płatne (do 20 osób jednocześnie) – garncarstwo/ceramika, witraż,
rzepiennickie jadło, bibułkarskie/obrzędowe (8 warsztatów w 2020 r.)
Zorganizowaliśmy 10 wystaw artystycznych,
W 4 naszych świetlicach i bibliotekach organizowaliśmy 2- tygodniowe zajęcia artystycznorekreacyjne dla dzieci – w okresie zimowym „Ferie z GCK”, oraz w lipcu w 2 świetlicach
Wakacje z GCK.
Prowadziliśmy stronę internetową GCK i 3 strony na Facebooku (gck, kino i stokrotka).
Napisaliśmy kilkanaście kolejnych projektów, zarówno dla naszej instytucji jak i dla
współpracujących z nami stowarzyszeń.
Aktywnie współpracujemy: z grupą 60+ z gminy Rzepiennik Strzyżewski, Stowarzyszeniem
Rzepiennik Jutra, Stowarzyszeniem My Kobiety z Olszyn, Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa
Turza, Stowarzyszeniem Adsum z Rzepiennika Biskupiego i Nasza Przyszłość z Rzepiennika
Strzyżewskiego, Wszystkie Dzieci Nasze Są z Olszyn, z ŚDŚ Nasza Przystań, z Kołami
Gospodyń Wiejskich w Kołkówce, Turzy i Rzepienniku Suchym oraz OSP w Rzepienniku
Suchym Olszynach i Rzepienniku Strzyżewskim. Członkowie organizacji angażują się w
realizację takich wydarzeń jak finał WOŚP, warsztaty i konkursy plastyki obrzędowej
wielkanocnej, dzień dziecka, festyny wiejskie, wystawy.
Ze względu na pandemię nie udało się zrealizować stałych wydarzeń takich jak: dożynki
gminne, bieg na Brzankę, biesiady integracyjne stowarzyszeń i kiermasz Bożonarodzeniowy
GCK wspiera stowarzyszenia i KGW w aplikowaniu o środki zewnętrzne i rozliczaniu
zrealizowanych projektów.
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W 2020 r. udało się pomóc naszym partnerom w pozyskaniu środków na realizację 2 projektów.
Pod koniec 2020 roku pomogliśmy złożyć 2 kolejne wnioski.
Współpraca jest obustronnie korzystna, a cel społeczno-kulturalny wspólny. Realizowaliśmy i
rozliczyliśmy zadania zlecone dotyczące działań kulturalnych w ramach środków finansowych
z funduszu sołeckiego przekazanych nam w dotacji podmiotowej.

8. Planowanie przestrzenne
Na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego uchwalone w 2011 roku. Studium to podstawowy
dokument planistyczny Gminy Rzepiennik Strzyżewski, określający podstawowe kierunki
jej rozwoju. Realizując ustalenia Studium można stworzyć Gminę funkcjonalną i wygodną
do życia dla wszystkich jej mieszkańców. Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego

gminy

wyznacza

funkcje

i

ogólne

zasady

zagospodarowania przestrzeni, lecz nie stanowi aktu prawa miejscowego. Zapisy studium
mają jednak wiążący charakter podczas sporządzania projektu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. MPZP stanowi swego rodzaju uszczegółowienie
zapisów studium i musi opierać się na jego założeniach, jest aktem prawa miejscowego.
Gmina Rzepiennik Strzyżewski na przestrzeni ostatnich lat zmienia się bardzo dynamicznie.
Dlatego też potrzebne jest określenie na nowo, w jaki sposób należy dążyć do realizacji
oczekiwań jej mieszkańców i użytkowników. Również z uwagi na duże zainteresowanie
mieszkańców wprowadzeniem zmian w planowaniu przestrzennym w latach 2017 -2019
wpłynęło ponad 350 wniosków mieszkańców o zmiany. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom zbiorowości gminnej na początku 2019 roku Rada Gminy Rzepiennik
Strzyżewski uchwałą nr V/38/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku zdecydowała o przystąpieniu
do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
Planowany termin zakończenia prac nad zmianą studium to połowa 2021 r.
Gmina Rzepiennik Strzyżewski jest pokryta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego w 100%.
Poniżej przedstawia się udział procentowy poszczególnych rodzajów przeznaczeń.
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Obszary zabudowy
Obszary rolne
Inne obszary- usługi, przemysłowe, cmentarze, itp.
Obszary zalesień
Obszar lasów
57%
Drogi

11%
1%
0,2%

5%

4%
20 %

Wykres przedstawiający procentowy udział poszczególnych rodzajów przeznaczeń z obszaru całej gminy.
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Wykres przedstawiający procentowy udział poszczególnych rodzajów przeznaczeń w poszczególnych
miejscowościach gminy.

Kolejnym etapem udoskonalania gospodarki przestrzennej Gminy będzie kompleksowa
zmiana obowiązującego MPZP, zgodnie z wprowadzonymi w studium zmianami.
Łączne wydatki poniesione na planowanie przestrzenne w roku 2020 wyniosły 17.400,00
zł. Natomiast w 2021 r. (do końca kwietnia) te wydatki osiągnęły kwotę 92.921,80 zł.
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9. Administracja
Strukturę organizacyjną Urzędu Gminę Rzepiennik Strzyżewski określa Regulamin
Organizacyjny aktualny przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy nr 106/2020 z dnia 31
grudnia 2020 r.
Pracą Urzędu Gminy kieruje:
•

Wójt Gminy,

•

Zastępca Wójta Gminy,

•

Sekretarz Gminy ,

•

Skarbnik Gminy, który jest jednocześnie kierownikiem Referatu FinansowoBudżetowego,

•

Kierownik Referatu Budownictwa, Drogownictwa i Ochrony Środowiska,

•

Kierownik Referatu Obsługi Jednostek Organizacyjnych,

•

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego .

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo publiczne
W 2020 roku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski odnotowano 30 zdarzeń
rozpatrywanych w ramach kodeksu karnego. Najczęściej popełniane przestępstwa to:
uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego - 6, znęcanie się nad osobą najbliższą - 4,
oszustwo – 3, uszkodzenie ciała – 2, kradzież z włamaniem - 2.
W zakresie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu: znęcanie się nad osobą najbliższą - 4,
uszkodzenie ciała – 2. W zakresie przestępstw przeciwko mieniu: kradzież z włamaniem 2, uszkodzenie mienia – 1, kradzież – 1.
W 2020 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Ciężkowicach w trakcie realizacji
czynności w związku z zaistniałymi przestępstwami osiągnęli wykrywalność: przestępstw
o charakterze kryminalnym – 76,06 %, przestępstw ogółem – 74,22 %.

W ramach ruchu drogowego na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski w roku 2020
odnotowano: 2 wypadki, 15 kolizji, 2 rannych, w tym:
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- Rzepiennik Strzyżewski – wypadek - 1, kolizje – 4, ranni – 1.
- Rzepiennik Biskupi - wypadek- 0, kolizje – 4, ranni – 0.
- Rzepiennik Suchy - wypadek- 0, kolizje – 0, ranni – 0.
- Olszyny – wypadek - 0, kolizje – 2, ranni – 0.
- Turza - wypadek- 1, kolizje – 5, ranni – 1.
- Kołkówka - wypadek- 0, kolizje – 0, ranni – 0.
Zatrzymano 2 nietrzeźwych kierujących.

W roku 2020 policjanci przeprowadzili na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski łącznie
465 interwencji w tym związanych z ładem i porządkiem publicznym 430 interwencji,
związanych z przemocą domową 35 interwencji. Wdrożonych zostało 7 procedur
„Niebieskiej Karty”.
Dzielnicowy w ramach służbyobchodowej dla potrzeb Policji, Sądu, Prokuratury,
Komorników Sądowych i innych uprawnionych organów wykonał w 2020 roku ogółem
361 czynności (wywiady, ustalenia, przesłuchania świadków, sprawców wykroczeń). W
ramach reagowania na popełniane przestępstwa zatrzymał 4 sprawców przestępstw na
gorącym uczynku oraz 2 osoby poszukiwane, ponadto ujawnił 70 wykroczeń.
W ramach szeroko pojętej profilaktyki przeprowadził 26 spotkań w formie zorganizowanej
z młodzieżą, osobami funkcyjnymi, mieszkańcami, seniorami i innymi podmiotami na
których omawiał zagadnienia dotyczące unikania zagrożeń, udzielał instrukcji o sposobach
zabezpieczenia obiektów, ostrzegał mieszkańców o możliwości próby oszustwa na tzw.
„Wnuczka”, „Fałszywego Policjanta”, 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.

Straż Pożarna
Na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski działa 6 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych:
•

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepienniku Strzyżewskim

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy
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•

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepienniku Biskupim

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepienniku Suchym

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszynach

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołkówce

Jednostki OSP Rzepiennik Strzyżewski i OSP Turza włączone są do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
Łącznie wszystkie jednostki OSP liczą 307 członków w tym:
•

czynnych członków - 245, w tym mężczyzn 201, kobiet 44

•

członków honorowych - 39,

•

młodzieżowe drużyny pożarnicze 5 - liczące łącznie 100 członków w tym: 50
dziewczyn i 50 chłopców,

W roku 2020 liczba interwencji jednostek OSP wynosiła 109 w tym: 44 interwencji
związanych z działaniami ratowniczymi oraz 65 wyjazdów gospodarczych.
W rozbiciu na jednostki OSP przedstawiało się następująco:
•

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepienniku Strzyżewskim - 53 interwencje,

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy - 20 interwencji,

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepienniku Biskupim - 16 interwencji,

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepienniku Suchym - 5 interwencji,

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszynach - 20 interwencji,

Koszty związane z utrzymaniem jednostek OSP wyniosły 220.338,41 zł, w tym:
- zakup paliwa i wyposażenia – 83.914,78 zł
- usługi remontowe i inne – 77.286,66 zł
- badania lekarskie – 12.750,00 zł
- ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 17.305,00 zł
- ekwiwalent za akcje i szkolenia – 8.964,94 zł
- opłaty (gaz, prąd i telefon) – 20.117,03 zł
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11.Ochrona środowiska
Odpady komunalne
Ustawa z 13 września 1996 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) nałożyła na samorządy obowiązek odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.
System gospodarki odpadami na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2020 r. opierał
się na następujących aktach prawa miejscowego:
a) Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za
pojemniki oraz zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
b) Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
c) Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
d) Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 17 grudnia
2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie
gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) Uchwała Nr XX/147/2020 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 kwietnia
2020 r. w sprawie zmiany uchwały XV/114/2019 Rady Gminy Rzepiennik
Strzyżewski z dnia 17 grudnia 2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski,
Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020r. wynosiły:
a) w wysokości 15,50 zł od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy od osoby i stanowi iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomości oraz w/w stawki,
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b) w wysokości 169,30 zł rocznie w przypadku nieruchomości, na której znajduje się
domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe,
c) za pojemnik z odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych, w wysokości:
-

5,80 zł za pojemnik 120 1,

-

11,70 zł za pojemnik 240 l,

-

54,00 zł za pojemnik 1 100 l.

d) w wysokości trzykrotności stawki podstawowej, jeżeli właściciel nieruchomości nie
wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, o której mowa w
ppkt a, b, c
e) zwolnienie w wysokości 0,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną
nieruchomość jeżeli posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim
bioodpady stanowiące odpady komunalne.
Usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy
Rzepiennik Strzyżewski w 2020 roku świadczyła firma: Przedsiębiorstwo Komunalno Budowlane Kombud ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice na podstawie Umowy nr 93/2019
zawartej w dniu 28 sierpnia 2019 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu
nieograniczonego.
Wynagrodzenie ryczałtowe świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów
wynosiło brutto:
2019 r.

2020 r.

615.714,60 zł.

952.884,00 zł.
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Porównanie ilości odebranych odpadów:
L. p.

Rodzaj odpadów

1
2

zmieszane
segregowane
wielkogabarytowe, wielomateriałowe,
3
niebezpieczne, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
opony
4
remontowo-budowlane
RAZEM

Ilość (Mg)
2019 r.
2020 r.
544,97
510,64
295,61
331,06
83,87

166,31

36,31
960,76

12,36
1020,37

Gmina Rzepiennik Strzyżewski w 2018 r. otrzymała dofinasowanie z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego projektu pn. „Porządkowanie gospodarki
odpadowej na ternie gminy Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę stacjonarnego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w ramach 5. Osi Priorytetowej Ochrona
środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2
Gospodarka odpadami – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który
realizowany był również w 2020 r. w którym odebrano około 2.200 ton azbestu z dachów i
pryzm. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na lipiec 2021 r.

Ochrona powietrza
W 2020 r. odnotowano 52 dni (dane ze Stacji Tuchów ul. Chopina), w których przekroczony
został 24-godzinny poziom dopuszczalny dla pyłu PM10. Na dzień 1 stycznia 2020 r.
szacowano, że mieszkańcy gminy nie byli narażeni na hałas drogowy, według
ministerialnych przedziałów przekroczeń. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zagrożeniem tym
również nie była dotknięta żadna osoba. W gminie nie funkcjonują zakłady szczególnie
uciążliwe dla środowiska. W 2020 roku na terenie gminy nie istniały legalnie działające
wysypiska odpadów komunalnych. Nie pozyskano również informacji o istniejących na
terenie gminy dzikich wysypiskach odpadów komunalnych. W 2020 roku nie stwierdzono
również pożarów wysypisk.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski został przyjęty Uchwałą
Nr uchwałą nr XXVI/165/2016 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2016 r. Przyjęty dokument
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wskazuje cele w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, tj. redukcja zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych oraz wzrost wykorzystywania źródeł energii odnawialnej.
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Rzepiennik Strzyżewski w perspektywie do 2031 roku, został przyjęty Uchwałą Nr
XXIX/196/2017 Rady Gminy z dnia 17 lutego 2017 r.;
Założenia wskazane w powyższych dokumentach realizowane były przez Gminę
Rzepiennik Strzyżewski poprzez udział w następujących projektach:
1. „Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł
ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa)” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2
Obniżenie poziomu niskiej emisji– spr. W ramach projektu wymieniono 50 starych
urządzeń grzewczych na 38 urządzeń gazowych oraz 12 urządzeń opalanych
biomasą.
2. „Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł
ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie
poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr. W ramach projektu wymieniono 50
starych urządzeń grzewczych na 41 kotłów opalanych ekogroszkiem oraz 9 kotłów
opalanych biomasą.

W 2020 r. mieszkańcy gminy wymienili 26 starych nieefektywnych źródeł ciepła na kotły
spełniające wymogi Ekoprojektu (w tym na 2 kotły gazowe, 15 kotłów na ekogroszek oraz
9 kotłów na biomasę).
Od października 2016 roku Gmina Rzepiennik Strzyżewski jest jednym z 69 partnerów
projektu Zintegrowanego Life „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest przyspieszenie
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wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w
ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.
Do głównych zadań projektu należy:
- pomoc mieszkańcom w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, wyborze źródeł
ogrzewania i przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych,
- organizacja spotkań edukacyjno-informacyjnych z mieszkańcami oraz z lokalnymi
liderami,
- organizacja spotkań, pogadanek i konkursów w szkołach i przedszkolach,
- pomoc osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym,
- prowadzenie badań budynków kamerą termowizyjną oraz kontrole palenisk.
Całkowita wartość projektu dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski to 148 879 €, w tym
wartość dofinansowania to 90 221 €. W 2020 roku Gmina Rzepiennik Strzyżewski poniosła
na realizację projektu 79 637,12 zł, w tym dofinansowanie 49 723,53 zł oraz wkład własny
29 913,59 zł.

Infrastruktura Wodno-kanalizacyjna
Na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski (w miejscowościach Rzepiennik Strzyżewski,
Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Suchy oraz Olszyny) funkcjonuje sieć kanalizacji
sanitarnej o łącznej długości 83,81 km. Z przedmiotowej sieci korzysta aktualnie 702
nieruchomości (co stanowi 41,9 % wszystkich nieruchomości), z czego w 2020 roku
podłączono 20 budynków mieszkalnych.
Na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski (w miejscowościach Rzepiennik Strzyżewski,
Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Suchy oraz Olszyny) funkcjonuje sieć wodociągowa o
łącznej długości 73,71 km. Z przedmiotowej sieci korzysta aktualnie 476 nieruchomości
(co stanowi 28,4 % wszystkich nieruchomości), z czego w 2020 roku podłączono 12
budynków mieszkalnych.
Sieć administrowana jest przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w
Tuchowie.
Ścieki z sieci kanalizacji z ww. miejscowości trafiają do oczyszczalni ścieków w Tuchowie.
Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości do 3880 m3/d.
Na terenie Gminy funkcjonuje 76 Biologicznych Przydomowych Oczyszczalni Ścieków.
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W 2020 roku Gmina Rzepiennik Strzyżewski podpisała umowę na przyznanie pomocy na
operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego
w miejscowości Turza zostanie wybudowane 3,74 km sieci kanalizacji sanitarnej co
pozwoli na budowę ok. 27 przyłączy kanalizacyjnych, oraz 3,5 km sieci wodociągowej
wraz z ok. 16 przyłączami. Prace zostały rozpoczęte w roku 2020, a planowane ich
zakończenie to rok 2021.

Ochrona zwierząt
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638 ze
zm.) zadaniem gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
W dniu 23.04.2020 r. Gmina Rzepiennik Strzyżewski zawarła Umowę Nr 43/2020
z firmą FUH „ANKA-WET” S.C., A. Bryndal, K. Potyrała PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA w Rzepienniku Suchym 172, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski
z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi
z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski. W dniu 23.04.2020 Gmina Rzepiennik
Strzyżewski zawarła umowę nr 44/2020 z firmą „BAROS” Maciej Glijer w Suchedniowie,
ul. Berezów 76d w zakresie :
-

wyłapywania

bezpańskich

zwierząt

z

terenu

Gminy

Rzepiennik

Strzyżewski

i przewiezieniu ich do schroniska dla zwierząt mieszczącego się w Suchedniowie przy ul.
Berezów 85 a,
- odławiania bezpańskich zwierząt,
- przetrzymywania bezpańskich zwierząt w schronisku dla zwierząt.
W dniu 2 stycznia 2020 r. Gmina Rzepiennik Strzyżewski zawarła Umowę Nr 1/2020 z
firmą „Firmą „DANKON” Konrad Krupczak, Sękowa 361, 38-307 Sękowa na
wykonywanie usługi utylizacji padłych zwierząt z terenu gminy.
Koszt realizacji zadań w przedmiotowym zakresie ochrony zwierząt w 2020 r. wyniósł
8.972,28 złotych, w 2020 r. do schroniska oddano jednego psa.
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12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i społeczeństwo
obywatelskie
W dniu 2020 r. funkcjonowało 15 stowarzyszeń (w tym 2 kluby sportowe) oraz 3 koła
gospodyń wiejskich. Jedno stowarzyszenie posiada statut organizacji pożytku publicznego.
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
30 000,00 zł – zadanie zostało wykonane.
W ramach trybu małych grantów, wsparto wykonanie następujących zadań:

Nazwa organizacji/tytuł zadania
Stowarzyszenie ADSUM Rzepiennik
Biskupi/ „Śniadanie przy Wielkanocnym
Stole”
Stowarzyszenie „Rzepiennik-Nasza
Przyszłość”/ Nordic Walking w Rzepienniku
Stowarzyszenie Wszystkie Dzieci Nasze Są/
„Turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością”

Kwota wnioskowanej
dotacji

Kwota przyznanej
dotacji

4.000,00 zł

4.000,00 zł

2.500,00 zł

2.500,00 zł

5.000,00 zł

5.000,00zł

Społeczeństwo obywatelskie
W 2020 roku zgłoszono 7 projektów do realizacji w ramach inicjatyw lokalnych. W toku
postępowania wszystkie projekty zostały zarekomendowane do realizacji. Wszystkie 7
projektów zostało zrealizowanych i rozliczonych, a są to:
1. Okolicznościowy obelisk z okazji 100-lecia działalności OSP KSRG Rzepiennik
Strzyżewski Wniosek o realizacje inicjatywy lokalnej - Okolicznościowy obelisk z
okazji 100-lecia działalności OSP KSRG Rzepiennik Strzyżewski, kwota projektu: 11
710,00 zł, dofinansowanie z budżetu Gminy: 6 500,00 zł.
2. „Dla wspólnej sprawy” – działania w ramach organizacji i promocji wolontariatu, W
Turzy, kwota projektu: 10 000,00zł, dofinansowanie z budżetu Gminy: 6 500,00 zł.
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3. Doposażenie redakcji gazetki szkolnej „Gadżetka”, działającej w Szkole Podstawowej
w Olszynach, kwota projektu: 6 686,04 zł, dofinansowanie z budżetu Gminy: 6 086,04
zł.
4. Obszycie krzeseł do Remizy OSP w Kołkówce, kwota projektu: 1 500,00 zł,
dofinansowanie z budżetu Gminy: 1 000,00zł.
5. Wydanie publikacji z okazji 100-lecia powstania OSP w Rzepienniku Suchym, kwota
projektu: 5 404,00 zł, dofinansowanie z budżetu Gminy: 3 500,00 zł.
6. Utwardzenie kruszywem parkingu obok Szkoły Podstawowej – zwiększenie liczby
miejsc parkingowych w Rzepienniku Biskupim, kwota projektu:

7 500,00 zł,

dofinansowanie z budżetu Gminy: 6 500,00 zł.
7. Rozwijanie, upowszechnianie rekreacji ruchowej, sportu oraz innych form wypoczynku
na rzecz dzieci i młodzieży, kwota projektu: 6 000,00 zł dofinansowanie z budżetu
Gminy: 4 913,96 zł.

13. Fundusz sołecki
Realizacja wydatków jednostek pomocniczych Gminy Rzepiennik Strzyżewski w ramach funduszu
sołeckiego za 2020 rok przedstawia się następująco:

Sołectwo Kołkówka – 18.715,59 zł
-

zakup materiałów - remont dróg na terenie wsi - 16.000,00 zł,

-

wykonanie oświetlenia drogowego - 1.515,59 zł

-

organizacja dożynek - 1.200,00 zł

Sołectwo Olszyny - 47.261,60 zł
-

zakup materiałów - remont dróg na terenie wsi 38.551,77 zł

-

zakup ubrania specjalnego - działalność statutowa OSP - 4.000,00 zł,

-

organizacja dożynek - 4.709,83 zł

Sołectwo Rzepiennik Biskupi - 47.261,60 zł
-

zakup materiałów - remont dróg na terenie wsi - 14.761,60 zł,

-

zakup regału na ubrania – działalność statutowa OSP - 4.000,00 zł

-

modernizacja budynku szkoły - 18.000,00 zł
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-

organizacja dożynek - 3.500,00 zł,

-

dotacja celowa dla Stowarzyszeniu ADSUM z siedzibą Rzepiennik Strzyżewskim
368, w kwocie 2.000,00 zł, w oparciu o zawartą w dniu 28.10.2020 roku umowę na
realizację zadania pod tytułem „Piękno w papierze zaklęte”.

-

oświetlenie stadionu sportowego - 5.000,00 zł

Sołectwo Rzepiennik Strzyżewski – 47.261,60 zł
-

zakup materiałów - remont dróg na terenie wsi - 20.061,60 zł

-

budowa parkingu - 10.000,00 zł,

-

zakup mundurów i wyposażenia - działalność statutowa OSP - 6.000,00 zł

-

organizacja dożynek 3.000,00zł i zakup strojów ludowych 1.200,00 zł

-

dotacja celowa Stowarzyszeniu Rzepiennik Nasza Przyszłość z siedzibą Rzepiennik
Strzyżewski 335, w kwocie: 2.000,00 zł, w oparciu o zawartą w dniu 20.01.2020 roku
umowę na realizację zadania pod tytułem „Teatr małego i dużego”.

-

oświetlenie stadionu sportowego - 5.000,00 zł,

Sołectwo Rzepiennik Suchy – 40.030,58 zł
-

zakup materiałów - remont dróg na terenie wsi - 23.530,58 zł

-

modernizacja budynku szkoły - 12.000,00 zł

-

wykonanie oświetlenia solarnego przystanku autobusowego - 2.000,00 zł,

-

organizacja dożynek - 2.500,00 zł

Sołectwo Turza – 47.261,60 zł
-

zakup materiałów – poprawa stanu technicznego dróg - 17.261,60 zł

-

zakup wyposażenia – działalność statutowa OSP - 5.000,00 zł

-

modernizacja budynku szkoły - 20.000,00 zł

-

zakup urządzenia do dezynfekcji dla przedszkola - 2.000,00 zł

-

organizacja imprez kulturalnych - 3.000,00 zł

Reasumując, plan wydatków sołectw Gminy Rzepiennik Strzyżewski ustalony był na kwotę:
247.792,57 zł a jego wykonanie wyniosło 100,00%.
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W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków funduszu
sołeckiego przedstawia się następująco:
-

dział 600 – Transport i łączność, kwota 130.167,15 zł,

-

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, kwota 10.000,00 zł,

-

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 19.000,00 zł,

-

dział 801 – Oświata i wychowanie, kwota 52.000,00 zł,

-

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 3.515,59 zł,

-

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 23.109,83 zł,

-

dział 926 – Kultura fizyczna, kwota 10.000,00 zł.

14. Działania inwestycyjne w ramach których wydatkowano środki w
2020 roku
LP.

Nazwa zadania

1

Budowa chodnika przy drodze
wojewódzkiej nr 980

2

3

Budowa zatok autobusowych przy DW nr
980 na terenie Gminy Rzepiennik
Strzyżewski
Modernizacja ciągnika Renault

4

Zakup kosiarki bijakowej

10 200,00 Środki własne

5

Budowa parkingu koło kościoła
Miłosierdzia Bożego w Rzepienniku
Strzyżewskim
Modernizacja kotłowni w Domu
Ludowym w Olszynach
Przebudowa istniejących zjazdów na
parkingu w m. Turza
Kształtowanie przestrzeni publicznej przez
budowę parkingów wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowościach Turza,
Rzepiennik
Strzyżewski,
Rzepiennik
Suchy, Olszyny
Budowa dziennika podawczego w
budynku Urzędu Gminy

21 999,84 Środki własne

6
7
8

9

Wartość
zadania
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Źródło dofinansowania
/finansowania

289 517,47 Województwo Małopolskie,
Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych
111 834,00 Województwo Małopolskie,
środki własne
18 200,00 Środki własne

15 482,56

Środki własne

11 999,88 Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych
1.360.440,84 PROW, Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych, środki
własne
10 200,00 Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych

10

11
12
13
14
15
16
17

18

19
20
21

22
23

24

25

Rozbudowa budynku remizy OSP w
Olszynach wraz z instalacjami
wewnętrznymi - Etap III
Modernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Rzepienniku Biskupim
Modernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Rzepienniku Suchym
Modernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Turzy
Modernizacja drogi dojazdowej do Szkoły
Podstawowej w Olszynach
Modernizacja łazienek w budynku Szkoły
Podstawowej w Rzepienniku Biskupim
Modernizacja ogrodzenia przy Szkole
Podstawowej w Olszynach
Wymiana kanalizacji deszczowej wraz z
izolacją i ociepleniem fundamentów
budynku
Szkoły
Podstawowej
w
Rzepienniku Biskupim
Dostosowanie placówek oświatowych dla
celów realizacji projektu pn. Nowoczesne
Kształcenie w Gminie Rzepiennik
Strzyżewski
Przebudowa wejścia do budynku
przyszłego przedszkola
Adaptacja i doposażenie nowych miejsc
przedszkolnych
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku Przychodni
Weterynarii na Środowiskowy Dom
Samopomocy - etap III
Adaptacja sali do prowadzenia zajęć PWD
Wykonanie "łącznika" sanitarnego i
wodociągowego obiektu PSZOK z
istniejącą siecią
Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej / Wniesienie wkładów do
Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp.
z o.o. z siedzibą w Tuchowie
Redukcja emisji CO2 w Gminie
Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę
źródeł ciepła w gospodarstwach
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48 079,94 Województwo Małopolskie

18 000,00 Środki własne
12 300,00 Środki własne
21 328,19 Środki własne
109 092,93 Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych
10 529,01 Środki własne
19 303,15 Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych
68 418,75 Środki własne

136.394,90 RPO WM

10 000,00 Środki własne
157 037,26 RPO WM, środki własne
Województwo Małopolskie,
Rządowy Fundusz Inwestycji
100 442,00
Lokalnych
11 000,00 RPO WM

Rządowy Fundusz Inwestycji
236 160,00 Lokalnych
1 400 000,00 środki własne

196 446,50 RPO WM, środki własne

domowych (paliwa stałe) - RPO
Poddziałanie 4.4.3
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27

28

Budowa ośrodka Edukacji Ekologicznej
wraz z wyposażeniem na terenie
Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku
Krajobrazowego w Gminie Rzepiennik
Strzyżewski
Porządkowanie gospodarki odpadowej na
terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
poprzez budową stacjonarnego punktu
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych
Budowa pomnika

29 224,80 RPO WM, środki własne

1 006 555,50 RPO WM, Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych, środki
własne,

12 683,08 Środki własne – inicjatyw
lokalne

29

Renowacja Cmentarza Partyzanckiego w
Dąbrach

73 302,00 Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego ,
środki własne

30

Budowa zaplecza sportowego

58 225,00 Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych

31

Modernizacja boiska piłkarskiego w
Rzepienniku Biskupim

231 067,73 Województwo Małopolskie,
Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych, środki własne,

14.Pozyskane środki zewnętrzne w roku 2020
L.p.

Tytuł projektu lub nazwa zadania

1.

Budowa chodnika przy drodze
wojewódzkiej nr 980
Budowa zatok autobusowych przy DW 980
na terenie Gminy Rzepiennik
Kształtowanie przestrzeni publicznej przez
budowę parkingów wraz z infrastrukturą

2.
3.

Pozyskana kwota
dofinansowania
142 298,74
142 298,74
111 834,00

Instytucja lub program z jakiego pozyskano środki
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Województwo Małopolskie
Województwo Małopolskie

242 951,64 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
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4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

towarzyszącą w miejscowościach Turza,
Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy,
Olszyny
Przebudowa istniejących zjazdów na parking
w m. Turza
Budowa dziennika podawczego w budynku
Urzędu Gminy
Rozbudowa budynku
remizy OSP w
Olszynach wraz z
instalacjami
wewnętrznymi
Modernizacja drogi dojazdowej do Szkoły
Podstawowej w Olszynach
Modernizacja ogrodzenia przy Szkole
Podstawowej w Olszynach
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku Przychodni
Weterynarii na Środowiskowy Dom
Samopomocy
Wykonanie "łącznika" sanitarnego i
wodociągowego obiektu PSZOK z istniejąca
siecią
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej w Gminie Rzepiennik
Strzyżewski
Porządkowanie gospodarki odpadowej na
terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski
poprzez budowę stacjonarnego punktu
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych
Budowa zaplecza sportowego

11 999,88 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
10 200,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
25 400,89 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
21 302,00 Województwo Małopolskie

108 522,90 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
19 303,15 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
50 950,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

236 160,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

1 864 086,24 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
1 074 309,00 Województwo Małopolskie - PROW
1 155 944,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

58 225,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

14.

Modernizacja boiska piłkarskiego w
Rzepienniku Biskupim

15.

Zdalna Szkoła

60 000,00 Centrum Projektów Polska Cyfryzacja

16.

Zdalna Szkoła +

94 990,00 Centrum Projektów Polska Cyfryzacja

17.

Renowacja Cmentarza Partyzanckiego w
Dąbrach
Budowa ośrodka Edukacji Ekologicznej
wraz z wyposażeniem na terenie
Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku
Krajobrazowego w Gminie Rzepiennik
Strzyżewski

75 000,00 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

18.

78 352,67 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
134 832,05 Województwo Małopolskie

235 000,00 Powiat Tarnowski
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19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Nowoczesne kształcenie w Gminie
Rzepiennik Strzyżewski
Dofinansowanie zadania: zapewnienie
gotowości bojowej jednostek OSP
Remont drogi dojazdowej do gruntów
rolnych nr. dz.1208, 1825/1, 1825/2, 1826/2,
1830/2, 1831/2, 1832/1 i 1835/1 w
Rzepienniku Biskupim
Zwiększenie liczby miejsc w placówce
wsparcia dziennego w Gminie Rzepiennik
Strzyżewski – Placówka w Rzep. Biskupim
Remont nawierzchni chodnika przy drodze
powiatowej nr 1387K w Olszynach i 1403K
w Olszynach
Nabycie wyposażenia i sprzętu
ratowniczego z Funduszu Sprawiedliwości
Przebudowa drogi gminnej 200437K i
przebudowy mostu w Olszynach” w ramach
zadania Fundusz Dróg Samorządowych
Przebudowa drogi gminnej nr 200531K w
Rzepienniku Biskupim w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych
Razem

2 698 125,47 Województwo Małopolskie – RPO WM
Województwo Małopolskie
19 000,00
78 937,00 Województwo Małopolskie - FOGR

607 607,84 Województwo Małopolskie – RPO WM

90 286,00 Powiat Tarnowski

19 800,00 Minister Sprawiedliwości
Departament Funduszu Sprawiedliwości
98 985,00 Wojewoda Małopolski

576 737,43 Wojewoda Małopolski

7 007 655,96
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15. Realizacja uchwał rady gminy oraz polityk, programów, strategii
W 2021 r. Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski podjęła 69 Uchwał, 68 Uchwał zostało
zrealizowane, 1 nie została zrealizowana tj. 1,5 %.
Niezrealizowana uchwała to:
- XXI/153/2020 z dnia 21.05.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki ( dot.
m. Turza) – do tej pory Spółka Komunalna Dorzecze Białej nie wystąpiła o ustanowienie
hipoteki
Wykaz uchwała podjętych przez Radę Gminy Rzepiennik Strzyżewski w roku 2020
Lp. Nr uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1

XVII/124/2020

23.01.2020

2

XVII/125/2020

23.01.2020

3

XVII/126/2020

23.01.2020

4

XVII/127/2020

23.01.2020

5

XVII/128/2020

23.01.2020

6

XVII/129/2020

23.01.2020

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy
Rzepiennik Strzyżewski na 2020 rok
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji
Stałych Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski na
2020 rok
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za
zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na
obszarze Gminy Rzepiennik Strzyżewski
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej
paliwa na rok szkolny 2019/2020 w celu zwrotu
kosztów indywidualnego dowozu uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego
do
przedszkola,
oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej
formy wychowania przedszkolnego, ośrodka
rewalidacyjno-wychowawczego,
szkoły
podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej
w sprawie: utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą
Klub „Senior+” II, będącego jednostką
organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu
samopomocy
i połączenia
go
z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzepienniku
Strzyżewskim
oraz
w sprawie
ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w tym ośrodku wsparcia
w sprawie przystąpienia Gminy Rzepiennik
Strzyżewski – do realizacji projektu pt.
,,Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik
Strzyżewski” w ramach Poddziałania 10.1.3
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Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
7

XVIII/130/2020

25.02.2020

8

XVIII/131/2020

25.02.2020

9

XVIII/132/2020

25.02.2020

10

XVIII/133/2020

25.02.2020

11

XVIII/134/2020

25.02.2020

12

XVIII/135/2020

25.02.2020

13

XIX/136/2020

27.02.2020

14

XX/137/2020

30.04.2020

15

XX/138/2020

30.04.2020

w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup
odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
realizowanych
przez
Spółkę
Komunalną
DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. w Tuchowie
w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego
prawie udzielenia pomocy finansowej Miastu
Tarnów na realizację zadania finansowania
Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie Filia
w Tuchowie
w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XV/114/2019
Rady
Gminy
Rzepiennik
Strzyżewski z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Rzepiennik
Strzyżewski
w
sprawie
przekazania
wniosku
grupy
mieszkańców z dnia 9 lutego 2020 r. Wójtowi
Gminy
Rzepiennik
Strzyżewski
zgodnie
z właściwością
z sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/2019 Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 17 grudnia
2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2020 rok.
w sprawie: zamiaru przekształcenia Przedszkola
Publicznego w Rzepienniku Biskupim poprzez
utworzenie dodatkowego oddziału zamiejscowego
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/121/2019 z
dnia 30 grudnia 2019 roku Uchwała Budżetowa
Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2020.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Rzepiennik
Strzyżewski na lata 2020-2038.
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16

XX/139/2020

30.04.2020

17

XX/140/2020

30.04.2020

18

XX/141/2020

30.04.2020

19

XX/142/2020

30.04.2020

20

XX/143/2020

30.04.2020

21

XX/144/2020

30.04.2020

22

XX/145/2020

30.04.2020

23

XX/146/2020

30.04.2020

24

XX/147/2020

30.04.2020

25

XXI/148/2020

21.05.2020

w sprawie: zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 listopada
2018 roku w sprawie Statutu Gminy Rzepiennik
Strzyżewski.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Rzepiennik Strzyżewski.
w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup
odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
realizowanych
przez
Spółkę
Komunalną
DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. w Tuchowie.
w
sprawie:
przekształcenia
Przedszkola
Publicznego w Rzepienniku Biskupim poprzez
utworzenie dodatkowego oddziału zamiejscowego.
w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania własnego
innej jednostki samorządu terytorialnego oraz
upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia
odpowiedniego porozumienia
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego
innej jednostki samorządu terytorialnego oraz
upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia
odpowiedniego porozumienia
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego
innej jednostki samorządu terytorialnego oraz
upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia
odpowiedniego porozumienia

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
Województwu Małopolskiemu na realizację
zadania pn. „Przebudowa DW 980, polegająca na
budowie chodnika w m. Rzepiennik Biskupi odc.
110km 1 +830,50 - 2+209,80”
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/114/2019 Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 17 grudnia
2019 r. w
sprawie
przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Rzepiennik Strzyżewski
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/121/2019
z dnia 30 grudnia 2019 roku Uchwała Budżetowa
Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2020
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26

XXI/149/2020

21.05.2020

27

XXI/150/2020

21.05.2020

28

XXI/151/2020

21.05.2020

29

XXI/152/2020

21.05.2020

30

XXI/153/2020

21.05.2020

31

XXI/154/2020

21.05.2020

32

XXII/155/2020

25.06.2020

33

XXII/156/2020

25.06.2020

34

XXII/157/2020

25.06.2020

35

XXII/158/2020

25.06.2020

36

XXII/159/2020

25.06.2020

37

XXII/160/2020

25.06.2020

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady
Gminy Rzepiennik
Strzyżewski
z
dnia
30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rzepiennik Strzyżewski na lata 2020 – 2038.
w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/60/2019 Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 maja
2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli
i oddziałów
przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Rzepiennik Strzyżewski
w sprawie przyznania środków finansowych dla
Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z
przeznaczeniem na nagrodę za osiągniecia w
służbie.
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat
podatku od nieruchomości: gruntów, budynków
i budowli związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej na terenie Gminy Rzepiennik
Strzyżewski
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
hipoteki
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
hipoteki
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzepiennik
Strzyżewski wotum zaufania
w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za
2019 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Rzepiennik Strzyżewski za 2019 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/152/2020
z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie przedłużenia
terminów płatności rat podatku od nieruchomości:
gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej na
terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/121/2019
z dnia 30 grudnia 2019 roku Uchwała Budżetowa
Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2020
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady
Gminy Rzepiennik
Strzyżewski
z
dnia
30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rzepiennik Strzyżewski na lata 2020 – 2038.
38

XXIII/161/2020

03.09.2020

39

XXIII/162/2020

03.09.2020

40

XXIII/163/2020

03.09.2020

41

XXIII/164/2020

03.09.2020

42

XXIII/165/2020

03.09.2020

43

XXIV/166/2020

30.09.2020

44

XXIV/167/2020

30.09.2020

45

XXIV/168/2020

30.09.2020

46

XXIV/169/2020

30.09.2020

47

XXIV/170/2020

30.09.2020

48

XXIV/171/2020

30.09.2020

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
hipoteki
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych i ustalenia ich przebiegu
w sprawie zasad używania herbu, flagi, banneru
i pieczęci Gminy Rzepiennik Strzyżewski
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski
w
sprawie
przekazania
wniosku
z dnia
14.07.2020 r. Wójtowi Gminy Rzepiennik
Strzyżewski
do
rozpatrzenia
zgodnie
z właściwością
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania
budżetu
Gminy
Rzepiennik
Strzyżewski za I półrocze 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/121/2019 z
dnia 30 grudnia 2019 roku Uchwała Budżetowa
Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2020
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Rzepiennik
Strzyżewski na lata 2020 – 2038.
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego
współdziałania Gmin wchodzących w skład
Aglomeracji Szerzyny przy realizacji zadania
polegającego na likwidacji Aglomeracji Szerzyny
wyznaczonej uchwałą Sejmiku Województwa
Małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 17 lipca
2013 r., poz. 4554) i wyznaczenia Aglomeracji
Szerzyny
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/2019 Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 17 grudnia
2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2020 rok
w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi
Rzepiennik Biskupi przysiółek Bucze Wójtowi
Gminy Rzepiennik Strzyżewski do rozpatrzenia
zgodnie z właściwością
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49

XXIV/172/2020

30.09.2020

50

XXIV/173/2020

30.09.2020

51

XXIV/174/2020

30.09.2020

52

XXV/175/2020

26.11.2020

53

XXV/176/2020

26.11.2020

54

XXV/177/2020

26.11.2020

55

XXV/178/2020

26.11.2020

56

XXV/179/2020

26.11.2020

57

XXV/180/2020

26.11.2020

58

XXV/181/2020

26.11.2020

59

XXV/182/2020

26.11.2020

60

XXV/183/2020

26.11.2020

w sprawie przekazania wniosku Rady Rodziców
Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim
Oddział Zamiejscowy z dnia 28.09.2020 r. według
właściwości
w sprawie przekazania wniosku Rady Rodziców
Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim
Oddział Zamiejscowy z dnia 28.09.2020 r. według
właściwości
w
sprawie
zawarcia
porozumienia
międzygminnego dotyczącego współdziałania
Gmin wchodzących w skład aglomeracji PLMP058
Tuchów – Środkowa Biała przy realizacji zadania
polegającego na aktualizacji obszaru i granic
aglomeracji Tuchów Środkowa Biała.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do
celów podatku rolnego na 2021 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik
Strzyżewski.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek
opłaty za pojemniki oraz zwolnienia z części opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok
2021”.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz
Gminy Tuchów
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/121/2019 z
dnia 30 grudnia 2019 roku Uchwała Budżetowa
gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2020
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Rzepiennik
Strzyżewski na lata 2020 – 2038.
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61

XXV/184/2020

26.11.2020

62

XXVI/185/2020

30.12.2020

63

XXVI/186/2021

30.12.2020

64

XXVI/187/2022

30.12.2020

65

XXVI/188/2023

30.12.2020

66

XXVI/189/2024

30.12.2020

67

XXVI/190/2025

30.12.2020

68

XXVI/191/2026

30.12.2020

69

XXVI/192/2027

30.12.2020

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki
Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w
Tuchowie na lata 2021-2024"
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/121/2019 z
dnia 30 grudnia 2019 roku Uchwała Budżetowa
gminy Rzepiennik strzyżewski na rok 2020
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Rzepiennik
Strzyżewski na lata 2020 – 2038.
Uchwała
Budżetowa
Gminy
Rzepiennik
Strzyżewski na rok 2021
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2021 –
2038.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani
Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/108/09 Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 marca
2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
określającego wysokość stawek wynagrodzenia
zasadniczego
oraz
szczegółowe
warunki
przyznawania,
obliczania
i
wypłacania
nauczycielom dodatków i niektórych innych
składników wygrodzenia, a także szczegółowe
zasady przyznawania wypłacania dodatku
mieszkaniowego z późn. zm.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia o wspólnym przygotowaniu i
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zakup gazu ziemnego
w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego

W gminie w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
 Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Rzepiennik
Strzyżewski na lata 2015-2020,
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 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 lub w trakcie realizacji przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski
w 2020, 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 – wykonano łazienkę dla niepełnosprawnych, pochylnię,
wyremontowano łazienki,
2. Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rzepienniku Biskupim wraz

z otoczeniem i budową placu zabaw – wykonano modernizację boiska piłkarskiego w
Rzepienniku Suchym (zamontowano lampy, wykonano piłkochwyty, ogrodzenie,
wymieniono bramki i wiaty dla zawodników)
3. Przebudowa i remont budynków użyteczności publicznej celem dostosowania ich do

działalności kulturalno-społecznej w miejscowości Olszyny – wykonano rozbudowę
budynku remizy OSP w Olszynach wraz z instalacjami wewnętrznymi - Etap II,
4. Droga do kariery - rozwijanie u uczniów szkół podstawowych kompetencji kluczowych

– rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik
Strzyżewski”
5. Razem można więcej - rozwój spółdzielni socjalnej – trwał dalszy rozwój Spółdzielni

Socjalnej SMAK i zdobywanie nowych rynków zbytu przez powołaną przez Gminę
Rzepiennik Strzyżewski oraz Stowarzyszenie My Kobiety z Olszyn,
program uzupełnienia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej –
zakończono realizację kanalizacji w Olszynach – realizator Spółka Komunalna
„Dorzecze Białej”, trwa budowa kanalizacji i wodociągu w Rzepienniku Biskupim oraz
Turzy, wniesiono wkład do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” na uporządkowanie
gospodarki wodno-kanalizacyjnej,

6. Kompleksowy

7. Kompleksowy

program modernizacji i rozbudowy dróg gminnych wraz
z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacyjnego - wykonano przebudowy/remonty
kilku odcinków dróg gminnych,
8. Poprawa jakości edukacji w szkołach na terenie gminy, rozwijanie oferty zajęć
pozalekcyjnych i wyrównawczych w szkołach podstawowych na obszarze rewitalizacji
– rozpoczęto realizacje projektu Nowoczesne Kształcenie w Gminie Rzepiennik
Strzyżewski
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9. Rozwój placówek zapewniających opiekę nad dziećmi (żłobek, przedszkole) –

utworzono oddział zamiejscowy Przedszkola w Rzepienniku Biskupim, który rozpoczął
funkcjonowanie oraz rozpoczęto realizację zajęć dodatkowych, a także zakupiono
wyposażenie do Przedszkola w Rzepienniku Biskupim oraz Przedszkola w Turzy
10. Wdrożenie Programu Likwidacji Niskiej Emisji – trwał program wymiany pieców,
11. Udostępnianie mieszkańcom (także na zasadach komercyjnych) w godzinach późno

popołudniowych i wieczornych obiektów sportowo-rekreacyjnych przy szkołach udostępnione były sale gimnastyczne przy Szkole Podstawowej w Turzy, w byłym
gimnazjum w Rzepienniku Biskupim, w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Biskupim,
place zabaw w Turzy, Rzepienniku Strzyżewskim, Rzepienniku Biskupim, Rzepienniku
Suchym, Olszynach, boiska wielofunkcyjne w Olszynach, Turzy, Rzepienniku
Biskupim – w okresie przed pandemią i w bardzo ograniczonym zakresie obiektów na
świeżym powietrzu w okresie pandemicznym,
12. Wspieranie ekonomii społecznej – zabezpieczono pożyczkę dla Spółdzielni Socjalnej

SMAK na działkach gminnych,
13. Wspieranie kształcenia ustawicznego oraz zdobywania nowych kwalifikacji przez

osoby dorosłe - program Z nowymi kompetencjami w stronę rynku pracy,
14. Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Olszynach – zamontowano

kontenery na boisku w Olszynach,
15. Zagospodarowanie centrum miejscowości (przestrzeń publiczna) Olszyny wraz

z budową chodnika i parkingu – wykonano parking w centrum miejscowości Olszyny,
16. Zagospodarowanie centrum miejscowości Turza wraz z budową chodnika i parkingu –

wykonano parking w centrum miejscowości Turza,
17. Gruntowna modernizacja budynków byłej lecznicy zwierząt wraz z garażami

i przeznaczenie na funkcje mieszkalno-usługowe w Rzepienniku Biskupim - wykonano
ostatni etap przebudowy pod potrzeby ŚDS,
Stopień realizacji Programu Rewitalizacji w roku 2020 należy ocenić jako bardzo dobry.
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Zadania realizowane przez Gminę w 2020 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 stałe) – trwała wymiana starych kotłów na
nowoczesne kotły na paliwa stałe.
2. Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła
w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa) – trwała wymiana starych
kotłów na nowoczesne kotły na paliwa stałe.
3. Kontynuowano pogram LIFE,
4. Nawiązano współpracę z WFOŚ Kraków w realizacji Programu Czyste Powietrze.
5. Przygotowano koncepcję funkcjonowania Ekopatrolu.
Stopień realizacji w 2020 r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej należy ocenić jako
zadowalający.

Zadania realizowane przez Gminę w 2020 r., a wynikające z Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2020 z perspektywą do roku
2024:
1. Wykonano "łącznik" sanitarny i wodociągowy do obiektu PSZOK z istniejącą siecią,
2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – trwała budowa obiektu,
3. Rozpoczęła się budowa kanalizacji i wodociągu w miejscowościach Rzepiennik
Biskupi i Turza,
4. Wniesiono wkład do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” na uporządkowanie
gospodarki wodno-kanalizacyjnej,
5. Trwała realizacja wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych mieszkańców
Gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie kotłów na paliwo stałe na kotły nowoczesne
i ekologiczne,
6. Rozpoczął się proces budowy ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem na
terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Rzepiennik
Strzyżewski,
7. Trwała realizacja programu demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest.

Należy ocenić, że Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski
był w 2020 r. realizowany bardzo dobrze.
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Zadania wieloletnie realizowane przez Gminę w
z Wieloletniej Prognozy Finansowej:
 Małopolska w zdrowej atmosferze - LIFE,

roku

2020, a wynikające

 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II,
 Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest,
 Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski,
 Zwiększenie liczby miejsc w placówce wsparcia dziennego w Gminie Rzepiennik
Strzyżewski
 Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł
ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe),
 Z nowymi kompetencjami w stronę rynku pracy,
 Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach – Zwiększenie dostępności i jakości eusług
 Czas na przedszkole - zwiększenie liczby miejsc oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej
w Gminie Rzepiennik Strzyżewski
 Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski
 Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę parkingów wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowościach Turza, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy,
Olszyny,
 Porządkowanie gospodarki odpadowej na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski
poprzez budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem na terenie
Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Rzepiennik
Strzyżewski,
 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Turzy i Rzepienniku Biskupim
 Zmiany punktowe Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Rzepiennik Strzyżewski,
 Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy - Dostosowanie polityki
przestrzennej Gminy do potrzeb mieszkańców,
 Wymiana kanalizacji deszczowej wraz z izolacją i ociepleniem fundamentów budynku
Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim
 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Przychodni
Weterynarii na Środowiskowy Dom Samopomocy - Etap III,
 Wykonanie "łącznika" sanitarnego i wodociągowego obiektu PSZOK z istniejącą siecią
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 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika w
miejscowości Rzepiennik Biskupi
 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,

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.

Wójt Gminy
Marek Karaś
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