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Informacje Rady Gminy
   27 stycznia 2005r (czwartek) godzina 13:30 odbędzie się posiedzenie
  XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Spytkowice.
   Porządek   obrad:                      

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 
     Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, 
     która odbyła się w dniu 30 XII 2004r.       
2. Informacja z działalności Wójta Gminy.
3. Interpelacje i wnioski radnych.
4. Przyjęcie planów pracy  stałych Komisji Rady Gminy  na 2005 rok.
5. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2005 rok.
Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  nadania imienia „ STOKROTKA” dla Gminnego Przedszkola Nr 1 w Spytkowicach
b) Programu ochrony środowiska dla gminy Spytkowice na lata 2004-2015
c) Plan gospodarki odpadami na lata 2004 – 2011 wraz z prognozą do roku 2015 dla
gminy Spytkowice.
d) uchwalenia „Rocznego programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami  realizującymi  działalność  pożytku  publicznego  na  terenie  Gminy
Spytkowice w roku 2005. 

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Wolne wnioski i zakończenie sesji.     
                                                                 Przewodniczący Rady - Józef Kościelniak
                           Podsumowanie pracy Rady Gminy
      Rada Gminy w 2004r. pracowała zgodnie z uchwalonym na początku roku planem
pracy. Odbyło się 11 sesji. Podjęto 39 uchwał.

Ważnym  zrealizowanym  zadaniem  Rady  Gminy  było  uchwalenie  planu
przestrzennego zagospodarowania gminy.

Pomiędzy sesjami pracowały komisje Rady Gminy.
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Praca stałych komisji Rady Gminy w 2004 roku w telegraficznym skrócie.

W Radzie Gminy pracują 4 stałe komisje:
1. Komisja Rewizyjna – przewodniczący mgr inż. Kazimierz Bielak
2. Komisja  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju  Gospodarczego  –  Przewodnicząca  Maria

Ziobro.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Ochrony Socjalnej – przewodnicząca Zofia Worwa.
4. Komisja Bezpieczeństwa i Ładu Społecznego – przewodniczący Jan Kowalczyk.
Zadaniem  komisji  stałych  jest:”stała  praca  merytoryczna  w  zakresie  spraw,  dla
których zostały powołane, ocena wójta i samorządowych jednostek organizacyjnych,
występowanie  z  inicjatywa  uchwałodawczą,  opiniowanie  spraw  przekazanych
przekazanych przez radę i organ wykonawczy, współpraca z innymi komisjami rady”.
Komisje  pracowały  w oparciu  o  plany pracy zatwierdzone do  realizacji  przez Radę
Gminy z początkiem 2004 roku.
 Komisja  Rewizyjna odbyła  19  posiedzeń,  podczas  których  wykonywano  kontrole
zlecone  przez  Radę Gminy  zgodnie  z  uchwalonym planem pracy  komisji  oraz  brała
czynny  udział  w  pracach  Rady  Gminy  omawiając  sprawy  bieżące  najczęściej
konsultując sprawy z innymi komisjami.
 Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła 10 posiedzeń. Główna
tematyka  posiedzeń  skupiała  się  wokół  budżetu  Gminy  i  Gospodarowania  finansami
Gminy.  Podsumowując  finanse  Gminy  Komisja  doszła  do  wniosku,  że  gmina  nadal
pozostaje  w trudnej  sytuacji  finansowej  gdyż  nadal  jest  spłacane  zadłużenie  oraz
prowadzona  budowa  hali  sportowej.  Komisja  wnioskowała  do  wójta  o  dalsze
pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla Gminy.
 Komisja  Oświaty, Kultury i Ochrony Socjalnej  odbyła  21  posiedzeń.  Wszystkie
założenia  planu  pracy  zostały  zrealizowane.  Zwiększona  ilość  posiedzeń  wynikała
z bieżącej działalności Rady Gminy.
Tematyka spotkań była różnorodna i dotyczyła m. in.:
– funkcjonowanie orkiestry dętej przy OSP Spytkowice,
– opracowanie Gminnego Kalendarza imprez,
– bieżące wydawanie Kuriera Spytkowickiego,
– współudział  w organizowaniu  imprez:  Dni  Ziemi  Spytkowickiej,  Dożynek,  Majówki

Pokoleń. Namacalnym i trwałym wynikiem pracy komisji jest zadaszona scena oraz
rozpoczęcie I etapu konserwacji zabytkowej figury Św. Józefa, II etap zostanie
zrealizowany w bieżącym roku.
Komisja Bezpieczeństwa i Ładu Społecznego

Komisja  odbyła  5  spotkań  o  różnorodnej  tematyce  zgodnej  z  planem  pracy.
Przeprowadziła  kontrole:  bezpieczeństwa  na  wyciągach  narciarskich,  stanu  dróg
gminnych,  naturalnych cieków  wodnych  i  szkód  pozimowych.  Brała  czynny udział  w
pracach Rady Gminy.
 Posiedzenia  wszystkich  komisji  były  protokołowane.  Aktualnie  komisje  opracowują
plany  pracy  na  2005r.,  w  których  mogą  być  uwzględniane  wnioski  i  postulaty
mieszkańców Gminy.                           2    Przewodniczący Rady - Józef Kościelniak
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Inne informacje

  Sołtys  wsi informuje  się,  że  wpłaty  na  ubezpieczenie  budynków  będą
przyjmowane do dnia 11 lutego 2005r. w budynku Urzędu Gminy w pomieszczeniu Koła
Gospodyń Wiejskich od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1300.

  W naszej Gminie otwarty jest Punkt Konsultacyjny uzależnień i przemocy. Czynny
jest w każdy czwartek w godzinach 1130 – 1400. Tel. (018) 26 88 320 , (0) 607 167 689.

Podatek od środków transportowych:
 Deklarację na podatek od środków transportowych DT – 1 wraz z załącznikiem DT –
1/A,  po  wypełnieniu  i  podpisaniu  należy dostarczyć do tutejszego Urzędu  Gminy
(pokój nr 9) w terminie do 15.02.2005 r. Jednocześnie przypomina się, że zgodnie
z  art.  11  Ustawy  z  dnia 12.01.1991r.  o  podatkach lokalnych  –  podatek  od  środków
transportu płatny jest w dwóch równych ratach: w terminie do 15 lutego i dnia 15
września każdego roku.

Kronika wydarzeń

  Powitaliśmy Nowy Rok 2005.  31.XII.2004 Gmina  Spytkowice  liczyła  4091
mieszkańców a w analogicznym okresie roku  2003 - 4078 - czyli  nastąpił  niewielki
wzrost w ilości mieszkańców.  W większości  domów czekano nadejścia Nowego Roku
bawiąc  się  na spotkaniach  rodzinnych  i  prywatkach.  Najhuczniej  witano  Nowy  Rok
w  Kompleksie  Rekreacyjno-Sportowym  “Beskid”  gdzie  bawiło  się  około  500
uczestników,  atrakcje  wieczoru  to:  pokaz  sztucznych ogni,  kapela,  różne  konkursy
i niespodzianki. 

Wydarzenia sportowe

Biegacze narciarscy na mecie
     W Zakopanym 20 i 21 grudnia odbyły się biegi narciarskie  w stylu klasycznym
i dowolnym. W zawodach o Mistrzostwo Szkół Sportowych w obsadzie krajowej wzięło
udział  5-ciu  naszych  biegaczy  ze  Spytkowic.  W  pierwszych  startach  tego  sezonu
zimowego  przy bardzo  niskich  temperaturach  zaprezentowali  się  z  bardzo  dobrej
strony. Dwóch z nich- kuzynostwo Bartłomiej i Jakub Trybułowie zdołali uzyskać II
klasę sportową zajmując kolejno :Bartłomiej 4 miejsce przegrywając o niespełna 0.3
sekundy medal a Jakub Trybuła po niefortunnej wywrotce dobiega na 7 pozycji jak
i  jego  siostra  w  grupie  dziewcząt.  Uzyskanie  przez  nich  II  klas  sportowych
w znacznej mierze pomoże w staraniu o przyjęcie tych uczniów do szkoły Sportowej
w  Zakopanym.  Ich  kolega  Dominik  Zapała  zajmuje  miejsce  15.  Szymon  Trybuła
startujący jako 6-to klasista w grupie z I gimnazjum w pierwszym dniu uzyskuje 12
pozycję, a w dniu poprzednim 11 miejsce, co jest obiecującym wynikiem. Nazajutrz 
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nasze Tygrysy: Bartłomiej i Jakub serwują nam miła niespodziankę, w stylu klasycznym
staja na najwyższym podium – Jakub zajmuje I miejsce a Bartek II pozycję tracąc
tylko  2 sekundy,  pozostawili  w polu  walki  znamienite  kluby z  Polski  między  innymi
“Halicz” Ustrzyki Dolne, z którymi to nawet szkoła z Zakopanego od paru lat nie może
sobie poradzić. Byle tak dalej “Pracując wytrwale można wiele osiągnąć”.       

              Stanisław Trybuła

Spytkowscy biegacze ocierają się o podium
        Na mistrzostwach Tatrzańskiego Związku Narciarskiego które rozegrano 8 i 9
stycznia  na  trasach  pod  Wielką  Krokwią  w  Zakopanem  nasza  biegająca  młodzież
stoczyła pasjonującą walkę.  Przy bardzo zmiennych warunkach pogodowych niewiele
ustępowali pola walki bardziej utytułowanym kolegom z całej Polski. W pierwszym dniu
zajmując kolejno:  Jakub Trybuła 7 miejsce a Bartek Trybuła 8 miejsce, Dominik
Zapała  23  miejsce a  uczennica  Liceum  Sportowego  Ania  Trybuła  7  miejsce.
Startowało ok. 70 zawodników w danej grupie, nasi uczniowie stracili niewiele sekund
by stanąć na podium.
        W  drugim  dniu  biegali  stylem  dowolnym  (łyżwa)  i  Bartek  Trybuła  toczy
pasjonującą  walkę na dystansie 5 km z zawodnikami UKS Istebna – Tomaszem Sikorą
i  Sebastianem Gazurkiem.  Przez  kilka  okrążeń  wymieniali  się  sekundami  przewagi,
tracili zyskiwali i w końcu zabrakło trochę szczęścia i Bartek przegrywa miejsce na
podium o niecałe 3 sekundy z kolegą Gazurkiem a cały bieg wygrywa lider – Maciej
Staręga UKS Rawa Siedlce. Czołówka biegu była tak ciasna, że każdy minimalny błąd na
trasie kosztował miejsce na podium.  Jakub Trybuła ukończył bieg na 10 pozycji a
Zapała na 23 miejscu co jest bardzo obiecujące.  Ania Trybuła zajęła 7 miejsce.
Obiecujące wnioski można wyciągnąć nie z uzyskanych lokat lecz z czasów strat do
najlepszych  zawodników-  czas  naszego  najlepszego  zawodnika  to  13.26.05  min  na
dystansie 5 km.
    12 stycznia nasi biegacze zmierzą się z zawodnikami ze Słowacji w biegu
sylwestrowym, który został przełożony życzymy sił i wytrwałości.

Stanisław Trybuła

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, rozdzielania na kolejne numery „Kuriera”

artykułów i ogłoszeń. 

Redakcja: Julian Obara, Mariusz Jagódka, Artur Szyszkiewicz

Adres do korespondencji:
„Redakcja Kuriera Spytkowickiego”

34-745 Spytkowice 26
E-mail: kurierspytkowicki@spytkowice.pl

zapraszamy na witrynę internetową  www.spytkowice.pl
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