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żYCZENIA
 

          Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom 
życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy,
 sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów. 

Wójt Gminy – mgr Franciszek Sidełko
Redakcja Kuriera

POŻEGNANIE

„...Nadszedł czas najwyższy na podziękowanie 

Za te lata pracy, zaangażowanie...”

Te  słowa  skierowano  w  dniu  20  września  2007  r.  w  Zespole  Szkół 

Podstawowo  -  Gimnazjalnych  do  nauczycieli  odchodzących  na  emeryturę. 

Cała społeczność szkolna, władze gminy, rodzice a nawet goście z zewnątrz 

w osobie posła na Sejm RP Edwarda Siarki zebrali się, aby pożegnać panią 

mgr  Marię  Faber  długoletnią  dyrektor  ZSPG  i  ks.  Józefa  Hajnos,  którzy 

postanowili zakończyć swoją pracę nauczycielską.

Była to uroczystość pełna wspomnień i podsumowań, uczniowie w swoim 

programie artystycznym starali się wyrazić swoją wdzięczność za długoletnią 

pracę. Za ofiarność i serce, które kocha i pomaga potrzebującym.

Były kwiaty, podziękowania i łzy wzruszenia, nie zabrakło również słów 

uznania od Wójta Gminy, przedstawicieli Rady Gminy, Rodziców i Uczniów.
Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych
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Szanowni Mieszkńcy

Upłynęły już trzy kwartały realizacji uchwalonego w dniu 19 lutego 2007 przez Radę Gminy 
Spytkowice budżetu Gminy stąd jestem winien Państwu krótkie opisowe sprawozdanie z jego 

realizacji za okres od 1 stycznia 2007 do 30 czerwca 2007 oraz przedstawić jakie założone zadania 
zostały już wykonane czy też jakimi się obecnie zajmujemy.

Na odbytej w dniu 24 września 2007 roku sesji Rady Gminy w oparciu o pozytywne opinie 
Komisji Budżetowej przyjęte zostało bez uwag sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
I półrocze, które w poszczególnych wskaźnikach liczbowych przedstawia się następująco:

● Planowany  na  dzień  30  czerwca  2007  dochód  Gminy  wynosił  8.287.851  zł a  jego 
wykonanie wyniosło 4.424.876 zł tj. W wysokości 53,38% planowanych założeń.

● Wydatki Gminy planowane na 2007 wynosiły 8.738.950 zł a ich samo wykonanie na koniec 
I półrocza ukształtowało się na poziomie  3.818.796 zł tj.  w wysokości  43,69% założonego 
planu.
Jak widać  na przykładzie  podanych tylko tych  dwóch wskaźników – budżet  Gminy Spytkowice 

realizowany był  prawidłowo co zostało potwierdzone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie 
(organ kontroli i nadzoru) w wydanej przez ten organ pozytywnej opinii.

Podobne  wskaźniki  osiągnięte  zostały  przy realizacji  dochodów  własnych  gminy w tym przede 
wszystkim z wpływów z podatków od nieruchomości i od środków transportu zrealizowanych w granicach 
58% planowanych wpływów.

Nie wszystkie jednak planowane zadania mogły być realizowane zgodnie z założeniami. 
W  szczególności  dotyczy  to  wydatków  na  zadania  inwestycyjne  gdyż  w  I  półroczu  na  te  zadania  z 
planowanych  956.411 zł  wydatkowano jedynie  51.100 zł.  Jedną  z podstawowych  przyczyn jest  to,  iż  z 
uwagi na obowiązujące procedury, większość zadań inwestycyjnych może być i będzie realizowane dopiero 
w II połowie  roku a ponad to takie  jak remont budynku „Starej  Gminy”  oraz budowa placu zabaw nie 
dostało  dofinansowania  ze  środków  pomocowych  stąd  w  tym  roku  budżetowym  zadania  nie  będą 
realizowane.  Podobnie na rozbudowę kanalizacji  gmina nie dostała  dofinansowania z tzw. „Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego” stąd musiało nastąpić  zasadnicze ograniczenie  zakresu robót do niezbędnych 
odcinków.

W okresie 9 miesięcy br. w ramach prac remontowych dróg gminnych wywieziono 767 ton tłucznia 
o wartości 49.178 zł

● zakupiono i założono 1135 szt korytek odpływowych o wartości około 15.000 zł z czego 
w zdecydowanej większości korytka zakładane były przez urząd

● przebudowano  3 przepusty drogowe,  zakupiono  i  wyłożono  350 szt  płyt  drogowych  o  wartości 
17.500 zł

● wykonano na odcinkach zniszczonych, cząstkowy remont masą bitumiczną i emulsją asfaltową dróg 
gminnych o wartości zadania w granicach 17.000zł

● zakupiono i zamontowano barierki poręczowe mostu na rzece Skawa (Dolne Spytkowice) oraz 
poręcze metalowe na dojazdach  do mostu na Skawie (pod budynkiem Gminy) – wartość zadania 
w granicach 12.000 zł. 
Jak wszyscy zauważyli w Zespole Szkół zostały wymienione stare okna na nowe- koszt wymiany 

w granicach 100.000 zł, a obecnie trwają prace związane z ociepleniem budynku szkoły prowadzone przez 
firmę wyłoniona w drodze przetargu – koszt ocieplenia w granicach 220.000 zł na co została zaciągnięta 
pożyczka w kwocie 160.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Krakowie – częściowo umarzalna po osiągnięciu zakładanego efektu ekologicznego. Na wymianę okien 
gmina uzyskała również dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji.
Wykonana została dokumentacja oraz uzyskano pozwolenie na budowę tj. stabilizację osuwiska i odbudowę 
drogi gminnej (droga koło Bachula)a na które to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z MSWiA w 
Warszawie w kwocie 120.000 zł przy usilnym wsparciu i pomocy Posła na Sejm RP Pana Edwarda 
Siarki za które to zaangażowanie i pomoc w swoim własnym imieniu i myślę, że również Waszym – 
serdecznie dziękuje.

Rozpisany został przetarg na wykonanie I etapu stabilizacji osuwiska a jego zakończenie musi 
nastąpić jeszcze w bieżącym roku z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa dotyczące zasad 
i sposobu rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu Państwa.

Rozpisany został również przetarg na częściowe , powiedziałbym „punktowe” wykonanie 
kanalizacji na odcinkach objętych II,III i IV etapem rozbudowy kanalizacji. Trwają obecnie uzgodnienia do 
opracowania projektu rozbudowy sieci napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego przy 
modernizowanej drodze krajowej nr 7 oraz prace projektowe modernizacji istniejącego już oświetlenia 
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ulicznego a które to nie z winy urzędu przedłużają się w czasie.

Opracowywana jest również dokumentacja na budowę chodnika z kostki brukowej przy 
drodze krajowej biegnącej przez Gminę na odcinku około 4,5 km drogi, który będzie wykonany na 
koszt inwestora w trakcie prac modernizacyjnych.

Dokonano komisyjnego przeglądu i wstępnego szacunku strat spowodowanych obfitymi 
opadami deszczu jakie miały miejsce na początku miesiąca września tego roku oraz wichurą 
z końca miesiąca sierpnia a stosowny protokół przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Z udziałem przedstawicieli Inspektoratu Gospodarki Wodnej w Żywcu dokonano 
komisyjnego przeglądu koryta rzeki Skawa i określono straty spowodowane powodziami nie tylko
 z tego roku oraz określono niezbędny zakres robót celem poprawy i likwidacji szkód.

Wskazane wyżej to jedynie część prac i zadań jakimi zajmują się pracownicy urzędu
a o planowanych na przyszły rok poinformuję mieszkańców w kolejnym wydaniu gazetki.

Zbliżają się ogłoszone przedterminowe wybory do Sejmu i Senatu RP stąd proszę o aktywny 
i liczny udział w wyborach. Wybierajcie ludzi uczciwych, odpowiedzialnych bez względu na ich 
przynależność partyjną a przede wszystkim tych którzy poprzez swoje osobiste zaangażowanie 
wspierają gminę w jej staraniach o dodatkowe środki finansowe na planowane i realizowane 
inwestycje czy też modernizację czego sobie i Wam mieszkańcom życzę

        Wójt Gminy
Spytkowice 12.10.2007 /-/ Franciszek Sidełko

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Oto wracamy – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 
w Szkole Podstawowej nr 2

3  września  b.r.  o  godzinie  7.45  w  Szkole  Podstawowej  nr  2  zabrzmiał  przysłowiowy 
pierwszy dzwonek ogłaszający początek nowego roku szkolnego.

Uczniowie, nauczyciele, licznie zebrani rodzice oraz przedstawiciele władz Gminy – Pan 
Artur Szyszkiewicz i radny Pan Kazimierz Blańda zostali powitani przez Panią Dyrektor Czesławę 
Basisty.  Dyrektor  Szkoły  w swoim  przemówieniu  zwróciła  się  przede  wszystkim  do  uczniów, 
zapraszając do „dalszej wędrówki poprzez szkolne sukcesy i porażki”. Przypominając zaś słowa 
I. Balińskiego: „Chcesz być kimś w życiu, to się ucz! Abyś nie zginął w tłumie. Nauka to potęgi 
klucz. W tym moc, co więcej umie”, Pani Dyrektor podkreśliła rolę nauki i szkoły w życiu każdego 
człowieka. 

Zwracając się znów do rodziców, pani Czesława Basisty podziękowała za dotychczasową 
współpracę i  prosiła  o dalsze  zaangażowanie,  bo „tylko współpraca szkoły i  rodziny może być 
gwarancją prawidłowego wychowania i edukacji”. 

W nowym roku szkolnym 2007/2008 do ławek szkolnych zasiadło 134 uczniów, 
a wiedzę będzie im przekazywać 12 nauczycieli. 

Szkoła  w  ramach  projektu  „  Pracownie  internetowe  dla  szkół”  otrzymała  10  nowych 
komputerów, poza tym przez okres wakacji została odnowiona i pomalowana kolejna klasa.

Następnie  Pani  Dyrektor  przypomniała  zebranym o  obchodach  68  rocznicy wybuchu  II 
wojny światowej oraz obronnej walce żołnierzy 12 Pułku Piechoty. Delegacja uczniów 
i nauczycieli wzięła udział 1 września w uroczystości na cmentarzu wojskowym w Wysokiej.

Następnie głos zabrał przedstawiciel władz Gminy Pan Artur Szyszkiewicz, który wręczając 
kwiaty Pani Dyrektor wyraził uznanie dla jest zasług w renowacji placówki i wyposażenie
 w pomoce dydaktyczne, a także życzył uczniom i nauczycielom wspaniałych osiągnięć w nauce 
i sukcesów w pracy. 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zakończyła część artystyczna uczniów klas: I, IV i VI 
przygotowanych przez nauczycieli – p. D. Jąkałę, p. M. Żądło i p. M. Domałacny. Uczniowie 
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wierszem i piosenką pożegnali słoneczne wakacje, a powitali swoją szkołę, nauczycieli i klasowych 
przyjaciół.  Oddali  też  hołd  poległym w obronie Ojczyzny, a  szczególnie  swojemu Patronowi – 
żołnierzom 12 Pułku Piechoty.

Wypoczęci i  opaleni uczniowie z uśmiechem witali  swoich nauczycieli i  wychowawców. 
Oby tylko nie zabrakło im zapału i wytrwałości w nauce, by zdobyta w nowym roku szkolnym 
wiedza ubogacała, rozwijała zainteresowania i kształtowała właściwe postawy. 

Jolanta Handzel - nauczyciel oddziału przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Spytkowicach

WAŻNE OGŁOSZENIE

W związku z zamiarem przystąpienia do Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i  Środowisko  w  priorytecie  –  Infrastruktura  energetyczna  przyjazna  środowisku  w  działaniu: 
wytwarzanie energii  ze źródeł odnawialnych uprzejmie  informuję,  że jeżeli gmina przystąpi do 
tego programu to w latach 2008 – 2009 pojawi się dla mieszkańców możliwość zamontowania na 
dachach kolektorów słonecznych płaskich.

Urząd  Gminy  rozpoczyna  akcję  rozsyłania  ankiet  dotyczących  tego  zagadnienia  za 
pośrednictwem Poczty Polskiej. Dlatego też prosi się osoby zainteresowane   tym programem  
o wypełnienie ankiet i złożenie bądź przesłanie ich do Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 23 października bieżącego roku. 

Osoby zainteresowane mogą również odbierać ankiety osobiście w Urzędzie Gminy oraz 
u sołtysa. 

Równocześnie  informuję  ,że  kolektory  mogą  być  zamontowane  tylko  i  wyłącznie  na 
budynkach o uregulowanym stanie prawnym.

Wójt Gminy - Franciszek Sidełko    

WAŻNA INFORMACJA
Zmiana godzin przyjęć stron!
Od 1 października 2007 r. 
Geodezja czynna w każdy poniedziałek od godziny 15:00 – 17:00
                                                                 

INFORMACJA
W miesiącu październiku zasiłek rodzinny będzie wypłacany w dniach 25 października 
od godz. 9:00 – 14:00, oraz 26 października od 9:00-13:00.

mgr Mariusz Jagódka - Kasjer
PRZYPOMNIENIE

PRZYPOMINA SIĘ O WYMIANIE KSIĄŻECZKOWYCH DOWOÓD OSOBISTYCH, wniosek 
można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu. Do wniosku 
należy dołączyć 2 jednakowe zdjęcia, odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu 
małżeństwa.                                                                                                                   Barbara Madeja   
  
 Adres do korespondencji:                                              Zespół redakcyjny:  
„Redakcja Kuriera Spytkowickiego”                         Franciszek Sidełko, Mariusz Jagódka, 
34-745 Spytkowice 26                                                    Barbara Madeja, Handzel Jolanta 
 E-mail: kurierspytkowicki@spytkowice.pl                                
Redakcja  zastrzega  sobie  prawo do skracania,  rozdzielania  artykułów i  ogłoszeń na 
kolejne numery „Kuriera”. 
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