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Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia życzymy 
wszystkim Mieszkańcom Spytkowic 
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, 
wytrwałości i radości
oraz błogosławieństwa Bożego
w każdym dniu 
nadchodzącego 2010 Roku

Przewodniczący Rady Gminy                                                                  Wójt 
     Zbigniew Zygmunt                                                                    Franciszek Sidełko
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                 CHCIEĆ  TO  MÓC !!!

      Pod takim hasłem już drugi raz w Gminie  Spytkowice odbył się 12 grudnia 
br.  Finał  akcji  „ZOSTAŃ  ŚWIETYM  MIKOŁAJEM”  organizowanej  przez  Wójta  Gminy  Spytkowic 
Franciszka  Sidełko  i  Fundacji  Pomocy  Osobom  Niepełnosprawnym  w  Stróżach  powiat  gorlicki  oraz 
Senatora  RP  Stanisława  Koguta.  Pierwsza  edycja  tego  programu  jaka  odbyła  się  w  ubiegłym  roku, 
zakończyła  się  ogromnym  sukcesem i  przyniosła  mnóstwo  radości  dzieciom Powiatu  Nowotarskiego  i 
Gminy Tatrzańskiej.  Także  i  w bieżącym roku około  400  dzieci  uczestniczyło  w finałowym koncercie 
otrzymując mikołajkowe prezenty. Akcja ta miała na celu zorganizowanie dla najbardziej potrzebujących 
dzieci  powiatu  nowotarskiego i  gminy tatrzańskiej  prezentów świątecznych i  skierowana była  do dzieci 
Szkół Podstawowych i młodszych oraz dzieci niepełnosprawnych (bez względu na wiek).
 Za  pomoc  i  wsparcie  bardzo  dziękujemy wszystkim sponsorom z Gminy Spytkowice  oraz  wszystkim 
wolontariuszom i uczestnikom finałowego Koncertu.                    

Jacek Klinowski

Gmina Spytkowice i Oravskỳ Biely Potok miejscowościami partnerskimi
 W dniu 26 listopada 2009 r. doszło w naszym Urzędzie Gminy do podpisania listu intencyjnego 
w sprawie  zawarcia partnerstwa pomiędzy naszą gminą reprezentowaną przez Wójta Franciszka Sidełko 
a słowacką miejscowością Oravskỳ Biely Potok reprezentowanym przez Starostę Jana Kaššăk, natomiast na 
sesji  Rady  Gminy  Spytkowice  w  dniu  14.12.2009  r.  radni  podjęli  uchwałę   w  sprawie  nawiązania 
współpracy  partnerskiej  z  miejscowością  Oravskỳ  Biely  Potok.  Partnerstwo  ma  na  celu  realizowanie 
wspólnych  zadań  z  zakresu:  kultury,  sportu,  turystyki,  wypoczynku,  ochrony  środowiska,  promocji, 
koordynacji  unijnych  projektów i  rozwoju  gospodarczego.  Oravskỳ Biely Potok  jest  drugą  po  Blatnicy 
miejscowością na Słowacji, z którą współpracujemy i chcemy pozyskiwać środki z Unii Europejskiej. 
W bieżącym roku na szeroko pojętą współpracę kulturalną, sportową i ochronę dziedzictwa kulturowego 
pozyskaliśmy 27.597,50 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej RP – Republika Słowacka 2007-2013.

        Artur Szyszkiewicz
Składamy wnioski do Unii Europejskiej

   W 2009 r. nasza Gmina złożyła sześć wniosków o dofinansowanie zadań ze środków  Unii Europejskiej i 
na chwilę obecną trzy zostały wybrane do realizacji przez podmioty oceniające. Poniżej przedstawiamy 
wszystkie wnioski, które zostały złożone w tym roku.
1. Projekt  pn. „Lepsi od miasta-i basta!”. Projekt ten opiewający na kwotę 972 289,32 zł został 

wybrany do dofinansowania w ramach przeprowadzonego przez WUP Kraków konkursu do Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa o dofinansowaniu została podpisana 24 lipca 2009 r.. Wniosek 
jest realizowany we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum  w Spytkowicach. Obejmuje 
zajęcia wyrównawcze, pozaszkolne, warsztaty edukacyjno-zawodowe.

2. Projekt na budowę części etapu VI kanalizacji sanitarnej – złożony     w czerwcu br. w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę całkowitą 1 878 147,78 zł. 
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Wniosek znajduje się na końcowym etapie oceny.

3. Projekt w działaniu Odnowa i rozwój wsi – złożony w marcu br. w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Wniosek został wybrany przez Urząd Marszałkowski  w Krakowie do 
dofinansowania w wysokości 137.246,00 zł. Umowa o dofinansowaniu została podpisana 01.12.2009r. 
Projekt zakłada modernizację parkingu przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych oraz wykonanie 
chodnika i budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 
„Pod Tartak” w Spytkowicach.

4. Mikroprojekt złożony do Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej RP - 
Republika Słowacka 2007-2013 na kwotę 32 000 EUR. Wniosek został wybrany przez Związek 
Euroregion „TATRY” w Nowym Targu do dofinansowania w wysokości 27.597,50 EUR.  Projekt 
zakłada m.in. renowację zabytkowej pasieki pszczelarskiej, którą mieszkańcom Spytkowic przekazał 
Pan Józef Różański.                     

5. Wniosek o dofinansowanie budowy przedszkola złożony w sierpniu br. do Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na kwotę całkowitą 1 990 121 zł. Wniosek w trakcie oceny.

6. Wniosek  złożony  wspólnie  ze  Związkiem  Gmin  Dolnego  Dorzecza  Rzeki  Raba  do  Programu 
Szwajcarskiego, dotyczący zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej 
dla mieszkańców. Otrzymaliśmy informację, że projekt ten otrzymał pozytywną ocenę i znalazł się na 
liście rezerwowej do dofinansowania.                   

W 2009 r. zrealizowano następujące inwestycje
Rozbudowa  oświetlenia  ulicznego  przy  drodze  krajowej  oraz  kompleksowa  modernizacja 
istniejącego  oświetlenia  ulicznego łącznie za kwotę 377 tys.  zł.  W  ramach modernizacji  drogi 
krajowej  nr  7  Gmina  opracowała  i  sfinansowała  projekt  wybudowanego  już  odcinka  4,5  km 
chodnika z kostki bitumicznej wraz z odwodnieniem celem zwiększenia bezpieczeństwa pieszych 
użytkowników  tej  drogi.  Ze  środków  finansowych  Gminy  w  wysokości  47  446  zł zakupiono 
i  zamontowano  8  nowych  wiat  przystankowych  z  koszami  przy  drodze  krajowej. 
W bieżącym roku za kwotę 654 705 zł wykonane zostało ok. 2 km nowej nawierzchni asfaltowej 
na  drogach  gminnych  oraz  zabezpieczono  przyczółki  3  mostów  gminnych  na  rzece  Skawie. 
Ponadto w roku bieżącym wybudowano 5,5 km sieci kanalizacyjnej w ramach etapu II i IV wraz 
z przyłączami do nowych domów na tych odcinkach za kwotę ok. 1 150 000 tys. zł. 

Artur Szyszkiewicz

Przekazanie „Pasieki pod Lasem”
11 grudnia bieżącego roku w Urzędzie Gminy nastąpiło podpisanie umowy z Panem Józefem 

Różańskim na mocy której Gmina Spytkowice stała się właścicielem kilkunastu zabytkowych uli dotychczas 
znajdujących się w w/w pasiece. Przekazane ule po pracach renowacyjnych staną się eksponatami 
w przygotowywanej ekspozycji dotyczącej pszczelarstwa. 

Wręczenie podziękowania za przekazanie                                   Ul Św.Ambroży przeznaczony do ekspozycji
                  zabytkowych uli
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Przedsiębiorco!

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. 
(Dz.U.07.251.1885)  od  1  stycznia  2010   roku  tracą  aktualność  zaświadczenia  o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z kodami PKD 2004.
Przedsiębiorcy figurujący  w Ewidencji  Działalności    Gospodarczej  prowadzonej  przez 
Wójta Gminy Spytkowice, którzy dokonali wpisu do ww. ewidencji przed 1 stycznia 2008 r. 
i nie dokonywali po tej dacie żadnej zmiany w posiadanym wpisie -  zobowiązani są do 
końca 2009r. zaktualizować swoje zaświadczenia o wpisie poprzez przeklasyfikowanie 
przedmiotu wykonywanej  działalności gospodarczej z  kodów PKD 2004 na kody PKD 
2007. Nie dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu może spowodować po 1 stycznia 2010 
roku  trudności  przy  załatwianiu  spraw  bankowych,  zawieraniu  umów  gospodarczych, 
uniemożliwić złożenie oferty w przetargu itp.
Bezpłatnej zmiany wpisów można dokonać codziennie w Sekretariacie Urzędu Gminy w 
Spytkowicach w godzinach pracy urzędu. 

Grażyna Pałka

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI W 2010 ROKU

Śmieci wywożone będą w PIERWSZĄ I TRZECIĄ środę miesiąca 
styczeń 6 i 20, luty 3 i 17,   marzec 3 i 17,  kwiecień 7 i 21,  maj 5 i 19,  czerwiec 2 i 16,  

lipiec 7 i 21, sierpień 4 i 18,  wrzesień 1 i 15,  październik 6 i 20, listopad 3 i 17,  grudzień 1 i 15 
 Zmieniła się firma wywożąca śmieci .Obecnie urząd nie wydaje worków na śmieci segregowane. Wyodrębnione 

odpady należy wystawiać do koszy przy szkołach i urzędzie  lub do własnych worków.
Cena za śmieci w 2010 roku  102 zł od gospodarstwa domowego 

1) odpady komunalne stałe segregowane / dla gospodarstw które segregują śmieci/:
 od gospodarstwa domowego liczącego :

a)    - jedną osobę – 4,25 zł miesięcznie  /52 zł rocznie/
b)    - dwie osoby i więcej  - 8,50 zł miesięcznie  /102zł rocznie/

2)odpady komunalne stałe  niesegregowane:
 od gospodarstwa domowego liczącego :

a)    - jedną osobę – 7,5 zł miesięcznie /90zł rocznie/
b)    - dwie osoby i więcej  - 15 zł miesięcznie /180 zł rocznie/

Uwaga!!
  Przypominamy osobom które nie zapłaciły za śmieci za 2009 o obowiązku uiszczenia opłaty do dnia  
30 grudnia 2009r. 

Cena za odprowadzane ścieki z gospodarstw domowych w 2010r. 
2,71 zł /m3 netto  -  od 1 osoby 8,70 zł / miesiąc brutto

3,64 zł/m3 netto dla pozostałych użytkowników . 
Cena ścieków dowożonych  dla mieszkańców Spytkowic nie uległa zmianie

 W 2009r zostały wybudowane dwa etapy kanalizacji II, IV .Osoby zamieszkałe na tym terenie  proszone są o 
zgłoszenie  się w styczniu do Urzędu Gminy  pokój 8  w celu podpisania umowy na odbiór ścieków.           

Przypominamy wszystkim użytkownikom kanalizacji ze studzienki kanalizacyjne nie mogą być przykryte/zasypane /.  
Jeżeli ktoś  nadsypuje teren  lub wozi żwir  należy wcześniej zgłosić w pokoju 8 Urzędu Gminy  / pracownik  

oczyszczalni podniesie teleskop studzienki/

Halina Łukaszka - Kasza

_________________________________________________________________ 
    Adres do korespondencji:                                             Zespół redakcyjny: 
„Redakcja Kuriera Spytkowickiego”                        Artur Szyszkiewicz, Julian Obara 
34-745 Spytkowice 26                             Grażyna Pałka ,  Halina Łukaszka - Kasza 
                                                  E-mail: kurierspytkowicki@spytkowice.pl                                
                                                                              zapraszamy na witrynę internetową  www.spytkowice.pl 
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