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Szanowni Państwo, 

Oddajemy do rąk naszych czytelników wydanie specjalne Biuletynu Gminnego 
„Razem”. Jest to przede wszystkim krótka forma podsumowania dwuletniej pracy 
obecnych władz Gminy Krasne, które w latach 2015-2016 starały się wykonać jak 
najwięcej działań służących mieszkańcom.

To, co udało się nam osiągnąć jest zasługą przede wszystkim naszych pracow-
ników zarówno z Urzędu Gminy, jak i podległych jednostek. Stanowią oni dobrze 
wykwalifikowaną i oddaną swojej pracy kadrę. Cenię sobie także współpracę  
z naszymi radnymi i sołtysami, którzy najlepiej znają problemy naszych mieszkań-
ców i w miarę możliwości starają się je rozwiązywać. Wart jest tutaj podkreślenia 
fakt bardzo dobrej i merytorycznej współpracy naszych radnych, którzy starają się 
reagować na wszystkie potrzeby naszej społeczności. Z satysfakcją pragnę rów-
nież odnotować coraz lepszą współpracę z parafiami, jednostkami Ochotniczej 
Straży Pożarnej, klubami sportowymi, stowarzyszeniami i organizacjami poza-
rządowymi.

Wszyscy razem tworzymy naszą małą ojczyznę, którą jest Gmina Krasne.  
W wydaniu specjalnym Biuletynu „Razem” odnosimy się także do referendum 
gminnego, które odbędzie się 23 października 2016 r. Wiele stron poświęciliśmy, 
aby przekazać Państwu informację o tym w jakim stanie obecnie jest nasza gmina, 
jak wygląda jej budżet, zadłużenie – także w porównaniu z innymi jednostkami sa-
morządowymi. Serdecznie Państwa zapraszam i zachęcam do udziału we wspo-
mnianym referendum. Ja także będę miał w nim jeden głos – jednak każdy głos 
jest bardzo ważny, bo będziemy decydować o naszej przyszłości.

Jako wójt tej gminy, wybrany w demokratycznych wyborach, czuję się także  
w obowiązku, aby wyrazić swoją opinię. Wielokrotnie społeczność naszej gminy 
wypowiadała się negatywnie w sprawie włączenia do Rzeszowa. Uważam, więc że 
w obecnym czasie gmina Krasne powinna pozostać niezależną jednostką, w skład 
której wchodzą cztery sołectwa: Krasne, Malawa, Strażów i Palikówka. Brońmy 
więc naszej małej ojczyzny, brońmy faktu, że sami możemy decydować o naszych 
władzach, o naszym budżecie i o naszym losie. 

Ta gmina ma już 600 lat. Czy były to lata stracone? Czy nasi przodkowie na dar-
mo pracowali aby tworzyć tę społeczność? W imię więc naszej niezależności  
i bycia razem – zagłosujmy 2 x NIE.

Pragnę wyrazić także nadzieję, że mimo, iż są między nami osoby posiadają-
ce odmienne zdanie, zawsze będziemy się szanować i wspólnie budować przy-
szłość. Zapraszam wszystkich do współpracy. Jestem gotów porozmawiać  
z każdym, kto chciałby uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów i budowaniu 
potencjału naszej małej ojczyzny – gminy Krasne.

Z wyrazami szacunku,
Wójt Gminy Krasne

Wilhelm Woźniak
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POPIERAJĄ NAS
Bardzo cenię sobie współpracę z Gminą Krasne. Wyre-

montowaliśmy wspólnie drogi powiatowe i wybudowaliśmy 
chodniki. Gmina Krasne to ważna część powiatu rzeszow-
skiego. Zdecydowanie wspólnie z Radą Powiatu Rzeszow-
skiego jestem przeciwny przyłączeniu do Rzeszowa.

Starosta Rzeszowski
Józef Jodłowski

Jestem pod wrażeniem jak wiele rzeczy udało się zrealizo-
wać w ostaniem czasie na terenie Gminy Krasne. Jestem prze-
konany, iż obecnie kiedy do wykorzystania są środki unijne 
dla obszarów wiejskich na realizację ważnych dla mieszkań-
ców inwestycji, to nie jest dobry czas na zmianę granic i połą-
czenie gminy z Miastem Rzeszów. Gdyby tak się stało, byłoby 
to ze stratą dla mieszkańców Gminy Krasne. 

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
Paweł Baj

Niższe podatki, niższe opłaty, lepsza dostępność do urzę-
du, dobre perspektywy rozwojowe  na przyszłość. Po co więc 
iść do Rzeszowa?

Wójt Gminy Hyżne, Krystyna Wojtyło
Burmistrz Błażowej, Jerzy Kocój

Wójt Gminy Lubenia, Adam Skoczylas
Wójt Gminy Czarna, Edward Dobrzański

Mieszkańcy gminy Krasne zagłosujcie za swoją niezależ-
nością!

Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

Wszyscy stajemy po stronie gminy Krasne. Apelujemy do 
mieszkańców aby głosowali na 2 x NIE w najbliższym referen-
dum. Trzymamy kciuki za was i waszą małą ojczyznę.

Wójt Gminy Świlcza, Adam Dziedzic
Burmistrz Sokołowa Małopolskiego, Andrzej Ożóg

Dlaczego lepiej pozostać w gminie Krasne? Mieszkańcy 
mają większy wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących 
funkcjonowania całej gminy. Mają oni realny wpływ na wy-
datkowanie środków finansowych na cele inwestycyjne re-
alizowane przez gminę. Po włączeniu do miasta Rzeszowa 
społeczność nasza nie będzie miała realnego wpływu na 
podejmowane przez Radę Miasta decyzje, w tym dotyczące 
obszaru byłej gminy Krasne, gdyż istnieje prawdopodobień-
stwo braku przedstawiciela naszej społeczności w składzie 
Rady Miasta.

Komendant Gminny OSP
Ireneusz Szpyrka

Jestem przeciwny przyłączeniu gminy Krasne do miasta 
Rzeszowa. Nie pozwólmy podzielić naszej Gminy oraz jej 
mieszkańców. Zagłosujmy 2 x NIE.

Prezes OSP Krasne
Lesław Litwin

Dzięki 110 tyś. zł dotacji na działalność sportową, KS Cras-
novia może realizować program sportowy i zapewnić dzie-
ciom i młodzieży z terenu gminy Krasne bezpłatne treningi 
piłki nożnej.

MIchał Czech
Prezes KS Crasnovia

Malawa istnieje już ponad 600 lat i chcemy dalej istnieć, 
rozwijać się w Gminie razem z sąsiadami. Postępowanie 
władz miasta Rzeszowa jest co najmniej niepoważne. Beż 
żadnych uzgodnień i konsultacji została zaplanowana na 
naszym terenie południowa obwodnica oraz dwa suche pol-
dery na Młynówce. Dlatego będę głosował 2 x NIE w najbliż-
szym referendum. 

Stanisław Lisek
Malawa

Po włączeniu do miasta Rzeszowa stracą wszystkie or-
ganizacje działające na terenie gminy Krasne. Szczególnie 
ucierpią kluby sportowe, ze względu na obniżenie dotacji na 
działalność sportową.

Mateusz Jachowicz
Strażów

Moje korzenie i całej mojej rodziny są tutaj w Krasnem. 
Chciałbym tu być zawsze, do śmierci. 

Tadeusz Szpyrka
Krasne

Krasne to moja mała „Ojczyzna”. Tu od 600 lat jest moja 
parafia, tu jest nasza historia i tradycja. Tu mamy swoich ro-
dzinnych bohaterów. Jednym z nich był Władysław Skubisz 
– członek AK, którego mogliśmy upamiętnić w maju 2016 r. 
Tu są Ludzie z pasją, m.in. nasi Strażacy, którzy od 110 lat 
są elementem naszej społeczności. Tu mam wszystko co jest 
niezbędne do życia: infrastrukturę, nową drogę na Jaworni-
ku oraz przyjazny Urząd, gdzie wszystko mogę załatwić. Nie 
muszę szukać urzędów, chodzić po piętrach i kilkudziesięciu 
pokojach. Wszystko mam na miejscu i w zasięgu ręki. NIE 
ZDRADZĘ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY!

Bogusława Wąs
Krasne

Krasne wypiękniało, posiada pełną infrastrukturę do sa-
modzielnego istnienia. Widoczna jest zamożność, ożywiła 
się chęć prowadzenia prywatnej działalności. Należy też pod-
kreślić rozkwit życia kulturalnego organizowanego nie tylko 
w GOK-u (…). Ubogacona gmina stała się łakomym kąskiem 
dla „dużego sąsiada”. Dotychczasowe, dwukrotne, zakusy 
zostały odparte. Mieszkańcy solidarnie obronili swoją małą 
ojczyznę. Wierzę, że nie ulegną w przyszłości i jedność teryto-
rialna gminy zostanie utrzymana. 

Stanisław Draus
Krasne
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CENY CENY ZA WODĘ I KANALIZACJĘ ZA WODĘ I KANALIZACJĘ 
SYMULACJA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH SYMULACJA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

W GMINIE KRASNE I W RZESZOWIE.W GMINIE KRASNE I W RZESZOWIE.
Zestawienie przygotowano dla 4‐osobowej rodziny, która zużyła 12 m3 na miesiąc 
oraz posiada dodatkowy wodomierz ogrodowy który wskazuje miesięczne zużycie 3 m3oraz posiada dodatkowy wodomierz ogrodowy, który wskazuje miesięczne zużycie 3 m3.

RODZAJ KOSZTU
wszystkie ceny uwzględniają podatek VAT

KRASNE MALAWA STRAŻÓW
PALIKÓWKA

RZESZÓW
wszystkie ceny uwzględniają podatek VAT PALIKÓWKA

Wodomierz główny
Woda i kanalizacja  6,29 zł/m3 x 12 m3

= 75,48 zł
6,86 zł/m3 x 12 m3

= 82,32 zł
7,45 zł/m3 x 12 m3

= 89,40 zł
8,08 zł/m3 x 12 m3

= 96,96 zł
Opłata abonamentowa za wodę i kanaliz. 7,77 zł 7,77 zł 7,77 zł 7,45 zł

Razem: 83,25 zł 90,09 zł 97,17 zł 104,41 zł
Wodomierz dodatkowy/ogrodowy*y/ g y

Woda 2,62 zł/m3 x 3 m3 = 7,86 zł 4,28 zł/m3 x 3 m3 = 
12,84 zł

Dodatkowa opłata abonamentowa 0,00 zł 6,72 zł

Razem: 7,86 zł 19,56 zł
RAZEM:RAZEM:

(wodomierz(wodomierz główny i indywidualny)główny i indywidualny)
91,11 zł91,11 zł 97,95 zł97,95 zł 105,03 zł105,03 zł 123,97 zł123,97 zł
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Przypominamy że niezależnie od tego 
czy działka położna jest w mieście czy na 
wsi, przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowę grunty kl I-III wymagają wyłączenia 
z produkcji rolnej.

Na terenach wiejskich powierzchnię 
wyłączoną z produkcji rolnej określa 
się na podstawie projektu zagospoda-
rowania terenu. Najczęściej obszar ten 
nie przekracza 5a i jest wtedy ustawowo 
zwolniony z opłaty. W przypadku gdy 
zaistnieje konieczność wyłączenia po-
wierzchni przekraczającej 5a, inwestor 
zapłaci tylko za powierzchnię ponad 5a 
(np. w przypadku wyłączanie 6a –opłata 
dotyczy tylko 1a).

W mieście Rzeszowie inwestor nie ma 
praktycznie wpływu na obszar wyłączany 
z produkcji rolnej. Prezydent Miasta Rze-
szowa zakłada bowiem, że cała działka 
objęta decyzją o warunkach zabudowy 
pod budownictwo jedno i wielorodzinne, 
usługowe, produkcyjne, nie będzie już 
wykorzystywana rolniczo i powinna być 
w całości wyłączona z produkcji rolnej 
(dotyczy to także działek podzielonych 
po uzyskaniu decyzji o warunkach zabu-
dowy).

Kiedy wniosek o wyłączenie z produkcji 
rolnej zostanie złożony do Prezydenta Mia-
sta Rzeszowa (a nie jak do tej pory do Sta-
rosty Rzeszowskiego) zaistnieje koniecz-

ność wyłączenia z produkcji rolnej całej 
działki. W przypadku działki 10 arowej za 
pozostałe 5a zostanie naliczona roczna 
opłata (płatna przez 10 kolejnych lat, wyli-
czana w zależności od klasy gruntu). 

W powyższym przypadku inwestycja 
położona w Gminie Krasne nie będzie wy-

magała wyłączenia powierzchni większej 
niż 5a i opłaty nie będzie. Dla tej samej 
inwestycji położonej w Rzeszowie, wyłą-
czeniu z produkcji rolnej będzie podle-
gała cała 10 arowa działka, niezależnie od 
projektu zagospodarowania. 
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ODPOWIEDZ SOBIE 
NA PONIŻSZE PYTANIA:

1. Czy chcesz mieć obok siebie zatłoczone, 
pełne samochodów ulice?

2. Gdzie zapłacisz niższe podatki? 
W gminie Krasne czy w Rzeszowie?

3. Gdzie łatwiej załatwisz sprawę? 
W Urzędzie Gminy Krasne czy w Rzeszowie?

4. Gdzie masz większy wpływ na wybór władz i radnych?
 W gminie Krasne czy w Rzeszowie?

5. Czy ten kto jest bardziej zadłużony zapewni Tobie 
i Twojej rodzinie dobrą przyszłość?

I ZAGŁOSUJ W REFERENDUM
23 października 2016 r.

Od Ciebie zależy naprawdę dużo!
Decyzja jest nieodwracalna!

Prawo udziału w Referendum 23 X 2016 r. mają wszyscy mieszkańcy 
gminy Krasne wpisani do stałego rejestru wyborców gminy Krasne.

REFERENDUM GMINNE 
23 PAŹDZIERNIKA 2016 R. 

W GODZ. OD 7:00 DO 21:00


