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                                   Z życia Gminnego Przedszkola „Stokrotka”

 

Już kolejny raz na łamach  „Kuriera” pragniemy się z państwem podzielić istotnymi wydarzeniami z 
życia naszego przedszkola.

            Jak już wspominaliśmy, aktywnie włączyliśmy się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. 
Celem  tego  przedsięwzięcia  jest  tworzenie  wokół  dzieci,  ale     z  ich  udziałem,  sympatycznej 
atmosfery kontaktu z książką, wyrobienie już od najmłodszych lat potrzeby obcowania ze słowem 
drukowanym, pogłębienie więzi dziecka z dorosłym, który jednocześnie daje przykład, jak można 
wartościowo spędzić czas. 

Wiemy, że czytanie jest najlepszą inwestycją w przyszłość dziecka – rozwija język, słownictwo, 
uczy myślenia, doskonali umiejętność mówienia, rozwija wyobraźnię i pamięć, dlatego tak bardzo 
zależy nam na przyjaźni naszych przedszkolaków z pięknymi bajkami.

            W styczniowej edycji, w zastępstwie Pana Wójta naszym gościem była Sekretarz Gminy 
Pani Grażyna Wojdyła, która zaprezentowała nam piękną bajkę z morałem pt. „Złota kaczka”. Nasz 
gość zgodnie z tradycją został uhonorowany odznaką „Przyjaciel Przedszkola”.

            Kolejnym wydarzeniem był bal karnawałowy, który jest niewątpliwie jedną z ważniejszych 
atrakcji w przedszkolnym kalendarzu.

W naszym przedszkolu od samego rana panował  bajkowy,  niezwykły nastrój.  A to wszystko za 
sprawą rodziców naszych przedszkolaków,  którzy zadbali       o  piękne i  kolorowe stroje.  Panie 
przygotowały salę balową strojąc ją kolorowymi balonami i serpentynami. Dzieci z radością dały się 
ponieść radosnej atmosferze, która udzieliła się nam wszystkim. 

Anna Nieć
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INFORMACJA RADY GMINY

W dniu 19 lutego 2007 roku (poniedziałek ) odbyło się posiedzenie VI zwyczajnej sesji Rady 
Gminy.  Na  której  została  podjęta   Uchwała   Budżetowa   Gminy  Spytkowice  na  2007  rok. 
Jednocześnie podjęto następujące uchwały:

1.  Uchwała    Nr  VI  /23/  2007w  sprawie:uchwalenia  gminnego  programu  przeciwdziałania 
narkomanii gminy   Spytkowice na 2007 rok.

2.  Uchwała    Nr   VI   /24/  2007  w  sprawie:uchwalenia  gminnego  programu  profilaktyki  i 
rozwiązywania problemów alkoholowych.

3.   Uchwała    Nr   VI  /25/  2007  w  sprawie:uchwalenia  „Rocznego  programu współpracy   z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami realizującymi działalność pożytku publicznego na 
terenie Gminy Spytkowice w roku 2007.
       
4. Uchwała   Nr  VI  /26/ 2007  w sprawie :wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady 
Powiatu Nowotarskiego w sprawie  wyrażenia  zgody na  wydzielenie  ze  struktur  Samodzielnego 
Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowym  Targu  –  Szpitala  oraz  Poradni 
Specjalistycznych w Rabce Zdroju i przekazanie ich Samorządowi Miasta Rabka-Zdrój.

5.  Uchwała   Nr  VI  /27/ 2007  w sprawie   Upoważnienia Wójta Gminy do zawierania umów 
najmu i zmian dotyczących stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie Gminy.

6.  Uchwała   Nr  VI  /28/ 2007 w sprawie :przystąpienia w 2007 roku do opracowania dokumentacji 
dla zadań  inwestycyjnych.

Na sesję został zaproszony Zastępca Komendanta Państwowej Straży Granicznej  z  Lipnicy 
Wielkiej major Krzysztof  Synowiec,który przedstawił formy działania Straży Granicznej w strefie 
nadgranicznej  z uwzględnieniem profilaktyki antynarkotykowej. Jego wizyta miała na celu 
nawiązanie ścisłej współpracy z samorządem gminy w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców  gminy Spytkowice.

Na sesji został także wręczony akt wyboru na Sołtysa Sołectwa Spytkowic Panu Władysławowi 
Rzeszótce przez zastępcę przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady Gminy Spytkowice ds. 
Wyborów Sołeckich Pana Jana Stachurę.

Bocheńczak Katarzyna
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WAŻNA INFORMACJA
Od 5 lutego zmianie uległy godziny otwarcia Urzędu Gminy:

Godziny Pracy Urzędu
Poniedziałek 9:00 – 17:00

Wtorek – Piątek 8:00 – 16:00

Godziny Otwarcia Kasy Urzędu
Poniedziałek 9:00 – 15:00

Wtorek – Czwartek 8:00 – 14:00
Piątek 8:00 – 13: 00

Wójt Gminy – mgr Franciszek Sidełko

INFORMACJA PODATKOWA
Informujemy, że pierwsza rata podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego będzie 
przyjmowana w KASIE Urzędu Gminy 
w godzinach: poniedziałek 9:00 – 15:00, wtorek- piątek 9:00 – 14:00 
w dniach od 1 do 15 marca.
Ze względu na sprawniejszą organizację i chęci uniknięcia dużej kolejki prosimy o wyrozumiałość i 
w miarę możliwości dostosowanie się do zaproponowanych terminów odbierania nakazów 
płatniczych i dokonywania wpłat w dniach: 
1) od 1 do 5 marca nr od 1 – 260, 
2) od 6 do 9 marca nr 261 – 520, 
3) od 10 – 15 marca od 521 do końca numerów, 
Wpłaty z poza terminów będą również przyjmowane.
Nakazy płatnicze będą wydawane w pokoju nr 13 od 1 marca.

Madeja Barbara, Mariusz Jagódka

OGŁOSZENIE  SOŁTYSA WSI SPYTKOWICE
Sołtys Wsi informuje, że w dniu 4  marca 2007 roku o godzinie 1000 w remizie OSP odbędzie się 
zebranie Wiejskie.
Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania
3. Wybór Rady sołeckiej z pośród mieszkańców Spytkowic, zgodnie ze Statutem Sołectwa do 

Rady wybieranych jest trzech członków 
4. Ogólne problemy dotyczące sołectwa
5. Wolne wnioski
6. Zakończenie zebrania

Sołtys Wsi - Rzeszótko Władysław

INFORMACJA  SPOŁKI  WODNO-MELIORACYJNEJ
Spółka Wodno Melioracyjna w Spytkowicach informuje, że w roku 2006 zostały zgłoszone 65 
awarie usunieto 32 i wyczyszczono 3150 metrów rowów melioracyjnych. Pozostało do usunięcia w 
2007 roku 33 awarie i 6200 metrów rowów melioracyjnych. Warunkiem wykonania tych prac jest 
regularne płacenie składek melioracyjnych przez rolników. Informacje o wysokości składek można 
uzyskać pod numerem telefonu 0182688816 u Ksiegowej spółki, wpłacać można na konto spółki w 
banku społdzielczym na numer konta: 38 8815 0002 0000 0015 3588 0001. Składka będzie 
przyjmowana również równolegle z podatkiem rolnym przez ksiegową społki w pokoju nr 12 w 
budynku Urzędu Gminy. Prosi się rolników o wpłacanie składek. 

 Przewodniczacy Zarządu Spółki - Łukaszka Andrzej
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Ogłoszenie Kasjera
Zasiłek rodzinny będzie wypłacany 26 lutego  w godz. 10:00 do 15:00 oraz  27 lutego 
8:30-14:00.

Mariusz Jagódka

Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej
Osoby zainteresowane wynajmem sali w remizie OSP Spytkowice  proszone są o kontakt pod 
numerem telefonu 0182688636 . Osoba odpowiedzialna za wynajem sali – Krzysztof Rzeszótko.

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI W 2007 ROKU
Śmieci wywożone będą w drugą i czwartą środę miesiąca

luty 14 i 28,      marzec 14 i 28  , kwiecień 11 i 25 ,  maj 9 i 23 , 
czerwiec 13 i 27  , lipiec 11 i 25 , sierpień 8 i 22 ,  wrzesień 12 i 26 , 

październik 10 i 24  , listopad 14 i 28 , grudzień 12 i 27 
Śmieci należy wynosić tylko w dniu przejazdu śmieciarki. Zakazuje się wystawiania śmieci w inne 
dni jak również po przejeździe śmieciarki . 
Osoby które mają podpisaną indywidualną umowę z firmą ASA nie mogą wystawiać śmieci w/w 
terminach.  Przypomina się o obowiązku uregulowania  opłaty za wywó  z   śmieci    Opłaty za wywóz 
śmieci w 2007 r. pozostają bez zmian  - 60 zł. 

Halina Łukaszka – Kasza

INFORMACJA

Urząd Gminy w Spytkowicach zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 art.3 ust.1 i ust.2, pkt 5,8,9) oraz ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2003 r. nr 106 poz. 1002 art. 11) przypomina 
o obowiązku trzymania psów na uwięzi bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający 
samodzielne wydostanie się zwierzęcia.
Przypomina się, iż zgodnie z cytowaną  wyżej ustawą psy bez opieki są traktowane jako 
bezpańskie a jako takie mogą być wyłapane i umieszczone w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt.

Najbliższe schronisko zwierząt znajduje się w Nowym Targu 
Bernadeta Gwiazdoń
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