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                          Podziękowania za współpracę

W niedzielę 6.08.br w Rabie Wyżnej na spotkaniu Naczelników Ochotniczych Straży 
Pożarnych, Wojt Gminy Spytkowice , Pan Ryszard Papanek , Przewodniczacy Rady 
Gminy Pan Kazimierz Bielak  oraz Naczelnik OSP Spytkowice Pan Jan Kowalczyk, 
wręczyli zgromadzonym naczelnikom OSP z sąsiednich miejscowości pamiątkowe 
statuetki jako wyraz wdzięczności naszej Gminy za owocną współpracę i 
zaangażowanie w utrzymanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na naszym terenie 
oraz ofiarne współdziałanie przy prowadzeniu akcji ratunkowych.

 
 Przemówienie Wójta Pana Ryszarda Papanka                                               Wręczanie nagród 

                             Gminne zawody sportowo - pożarnicze

 W Rokicinach Podhalańskich, 20.08. br, odbyły sie doroczne zawody sportowo 
-pożarnicze zorganizowane przez Zarząd Gminny OSP RP w Rabie Wyżnej w skład 
którego wchodzi jednostka OSP Spytkowice. Poniżej przedstawiamy zestawienie 
wyników w poszczególnych konkurencjach.  
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Ćwiczenia bojowe:
1 miejsce – OSP Podsarnie 
2 miejsce – OSP Rokiciny Podhalańskie
3 miejsce – OSP Skawa

Sztafeta pożarnicza 7x50 m z 
przeszkodami:
1 miejsce – OSP Rokiciny Podhalańskie
2 miejsce – OSP Spytkowice
3 miejsce – OSP Raba Wyżna
 

Klasyfikacja generalna 
1 miejsce – Rokiciny Podhalańskie
2 miejsce – Podsarnie
3 miejsce –Raba Wyżna

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza –
dziewczęta
1. Podsarnie 128,77
2. Skawa 133,70
Kobieca Drużyna Pożarnicza:
1. Bielanka 176,55

      

     Ćwiczenia bojowe                                                                              Zakończenie zawodów - wręczanie dyplomów

                                                                 
                                                            INFORMACJA
Wójt Gminy Spytkowice przypomina, iż od dnia 17. 07. 2006r. w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Spytkowicach wydawane są wnioski o zasiłek rodzinny. 

Do wniosku należy dołączyć:
-zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2005r.,
-nakaz płatniczy za 2005r.,

natomiast  osoby pobierające,  do  chwili  obecnej,  zasiłek  rodzinny w zakładach 
pracy dostarczają dodatkowo:
-dowód osobisty – do wglądu
-akty urodzenia dzieci.

W  przypadku, gdy:
   -osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożyła 
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wniosek  wraz  z  dokumentami  do  dnia  31.  07.  2006r.,  świadczenia  rodzinne 
przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 30. 09. 2006r.

-osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy  złoży 
wniosek wraz  z dokumentami w okresie od dnia 01. 08. 2006r. do 30. 09. 2006r. 
świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 30. 
10. 2006r.

  

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

zwołuję XLVII zwyczajną sesję Rady Gminy w Spytkowicach
na dzień 29 sierpnia 2006 r. /wtorek/ na godz. 1300

w sali obrad Urzędu Gminy w Spytkowicach.

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, która odbyła się w dniu 30 czerwca 

2006 r.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy o odbytych posiedzeniach.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Przedstawienie przez dyrektorów informacji w sprawie przygotowania placówek 

oświatowych do nowego roku szkolnego:
a) opinia Komisji Oświaty.
8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze:
a) opinia Komisji Budżetowej
b) opinia Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XLVI/247/06 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 czerwca 
2006 r.
b) udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatowemu w Nowym Targu
c) zmian w budżecie na 20006 rok.
10.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
11.Rozpatrzenie wniosku o nadanie nazwy ulicy – dyskusja.
12.Wolne wnioski i zakończenie sesji.

W dniu 30 czerwca 2006 r. (piątek) odbyła się XLVI sesja zwyczajna Rady Gminy 
Spytkowice. Głównymi punktami porządku obrad były:
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– Ocena realizacji stanu zaawansowania inwestycji i remontów Gminy za I półrocze 

2006 r.
– Podjęcie uchwał w sprawie:

1. przyjęcia rezygnacji Radnego Rady Gminy Spytkowice Pana Józefa 
Kościelniak  z funkcji Przewodniczącego Rady 

2. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice
W wyniku głosowania tajnego nowym Przewodniczącym Rady Gminy został  
wybrany Radny Kazimierz Bielak.

3. przyjęcia Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
4. szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja Podatkowa oraz wskazania osób do tego uprawnionych

5. zmian w budżecie na 2006 rok
6. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i niektórych nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Spytkowice.

                                                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                                             mgr inż. Kazimierz Bielak

                                                                        

DOŻYNKI 2006

 Serdecznie  zapraszamy  mieszkańców  na  Dożynki  gminne  w  niedzielę 
03 września 2006r. , które rozpoczną się Mszą Świętą o godzinie 12.00 
w Kościele Parafialnym, natomiast dalsza część uroczystości odbędzie się 
na  placu  za  Urzędem  Gminy  o  godzinie  15.30.  Szczegółowy  program 
uroczystości  zostanie  rozwieszony  na  tablicach  ogłoszeń  i  punktach 
handlowych w najbliższych dniach.

                                                                        
              Adres do korespondencji:                                                  Zespół redakcyjny: 

„Redakcja Kuriera Spytkowickiego”                       Julian Obara, Barbara Kowalczyk 
34-745 Spytkowice 26                                                                 
   E-mail: kurierspytkowicki@spytkowice.pl                                

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, rozdzielania artykułów i ogłoszeń na 

kolejne numery „Kuriera”. 

                                                                              zapraszamy na witrynę internetową  www.spytkowice.pl
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