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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ŻETU GMINY SPYTKOWICE ZA 2009 ROKU 

I Dochody 
 Ostateczny plan dochodów na 2009 r. wyniósł 10.713.179,07 zł., natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 
10.692.910,00 zł. co stanowi 99,81% planu. 

1. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej w tym podatki i opłaty lokalne  plan wynosił 2.433.159,00 a jego wykonanie 
2.308.748 co stanowi 94,90% 

2. Subwencje   plan 5.277.430,00 wykonanie 100,00% 
3. Dotacje   plan 2.318.405 wykonanie 2.310.160 co stanowi 99,64% 

II Wydatki 
 Ostateczny plan wydatków na 2009 rok wyniósł 11.765.152 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 
10.814.612 zł. co stanowi 92 % planu. 
 Wykonanie to w najważniejszych działach klasyfikacji budżetowej kształtowało się następująco: 
            - Transport i łączność             plan 1.004.200 zł; wykonanie 959.120 zł (95,51%) 
            - Oświata i wychowanie        plan 4.506.506 zł; wykonanie 4.398.639 zł (97,61%) 
                        Subwencja oświatowa otrzymana w roku 2009 wyniosła 3.762.513,00 zł.  
                        Do wydatków związanych z oświatą Gmina dokłada ponad 630 tysięcy złotych 
             - Pomoc społeczna                 plan 1.951.251 zł; wykonanie 1.923.845 zł (98,60%) 
            - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       plan 2.017.981 zł; wykonanie  
               1.516.263 zł (75,14%) 

Nie pełne wykonanie planowanych wydatków w dziale gospodarka komunalna było wynikiem 
rozstrzygniętych przetargów na budowę kanalizacji w wyniku których wybrany wykonawca zaoferował  
niższą niż w kosztorysie cenę wykonania robót wraz z niezbędnymi materiałami  
 III  Przychody 
 W ciągu 2009 roku zaciągnięto trzy preferencyjne pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na łączną kwotę 1.006.749,00. Były to pożyczki na realizacje 
zadań inwestycyjnych proekologicznych. Spłata ich zaplanowana jest na najbliższe 5 lat. Po osiągnięciu 
pułapu 60% spłaty tych pożyczek Gmina może starać się o umorzenie dalszych rat.  
Zadłużenie budżetu Gminy na 31 grudnia 2009 roku wyniosło 3.149.538,97 co stanowi 29,45% dochodów 
ogółem.  

Budżet rok 2010 
 Wg stanu z miesiąca marca br. dochody winny wynieść 11.480.952,00 zł, natomiast  
wydatki winny zamknąć się kwotą 14.613.022,00 zł. 
 Subwencja ogółem to kwota 5.340.744 zł a same dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od 
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym podatki i opłaty lokalne w prognozowanej 
kwocie 2.406.797 zł. 
 Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – planowana wysokość nakładów 
2.075.000 zł  

Fundusze europejskie – przyznane 
Pragniemy poinformować mieszkańców Spytkowic, że nasz wniosek pn. Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Spytkowice – część etapu VI złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.  
  Wartość całkowita zadania to 1.878.147,78 zł a dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie do 
1.116.279,00 zł. Zadanie musimy zrealizować i rozliczyć w roku bieżącym. Pozwoli ono na ukończenie 
kanalizacji sanitarnej na tych odcinkach Spytkowic, na które posiadamy decyzje budowlane.  
Otrzymaliśmy również środki pomocowe unijne z tego samego programu na odnowę Wsi w ramach których 
będzie wykonany przy zespole szkół parking ogólnodostępny wraz z nową bramą wjazdową a na drodze pod 
tartak wybudowany zostanie chodnik a ze środków własnych przy tej drodze wybudowane będzie jej 
oświetlenie i położona zastanie nawierzchnia asfaltowa. W sprawach tych jesteśmy już po przetargu. 
Kończymy kompletowanie dokumentacji na przebudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w dolnych Spytkowicach 
i budowę przy tej szkole boiska wielofunkcyjnego (sztuczną kolorową nawierzchnie) przy wsparciu 
finansowym Ministerstwa Sportu.  

Rozbudowane zostanie oświetlenie przy drodze krajowej w górnych Spytkowicach aż do Szkoły 
Podstawowej nr 3.  
Będziemy wspierać Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu kwotą 200.000 zł na budowę chodnika przy 
drodze powiatowej Spytkowice – Skawa w ramach prowadzonej w tym roku przebudowy tej drogi.                                                          
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Współpraca ze słowackim Obcem Oravsky Biely Potok 

  Nasza gmina w grudniu 2009 r. nawiązała współpracę partnerską z drugą po Blatnicy słowacką 
miejscowością, którą jest Oravsky Biely Potok. Współpraca ma dotyczyć zadań z zakresu kultury, 
ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, sportu, wymiany dzieci i młodzieży, 
wzajemnej promocji oraz wspólnego występowania o środki Unii Europejskiej.   W tym ostatnim 
wymiarze, wspólnie przygotowujemy wniosek pn. „Dwie kultury pogranicza. Rozwój współpracy 
trans granicznej pomiędzy Gminą Spytkowice a Obcou Oravsky Biely Potok”  do Programu 
Współpracy Trans granicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.  
    W ramach tego zadania chcemy nawiązać współpracę z dziedziny kultury i wymiany artystycznej 
pomiędzy naszymi miejscowościami. W Spytkowicach planujemy remont i adaptację budynku za 
karczmą „Maria Teresa” na potrzeby Centrum Kultury, w skład którego będą wchodzić wioska 
internetowa, biblioteka i pomieszczenia przeznaczone dla zespołu „Krzesani”. Zostanie też 
wygospodarowane pomieszczenie, które będzie obsługiwało miejscowy węzeł Małopolskiej Sieci 
Szerokopasmowej, zapewniający dostęp do szerokopasmowego internetu znacznej części naszej 
miejscowości.  
  Oravsky Biely Potok wyremontuje u siebie amfiteatr, który stanie się miejscem prezentacji 
różnych form działalności artystycznej.     Artur Szyszkiewicz 
 

Spytkowice Górą 
Na stoku Zadziału w Nowym Targu odbyły się już XVIII zawody narciarskie o Puchar Przechodni 

Związku Podhalan. Główne trofeum po raz trzeci wywalczyła bardzo liczna (60 osób) reprezentacja 
Spytkowice, otrzymując już Puchar na własność. 

 
 

Nowy wybrany na ostatnim zebraniu Prezes Oddziału ZP P. Bogdan Jarząbek, będzie musiał ufundować 
nowy miejmy nadzieję, że okazalszy puchar jak to obiecał ustępujący prezes P. Kazimierz Bielak. 
 

PUCHAR WÓJTA 
 W dniu 23 lutego 2010 wzorem lat ubiegłych odbyły się już X zawody narciarskie na stoku 
Kompleksu Beskid w Spytkowicach o Puchar Wójta w którym wzięły udział reprezentacje naszych Szkół, 
Przedszkola Gminnego i dorośli. 
  W tym roku startowało mniej uczestników niż w latach ubiegłych, mimo sprzyjających warunków na stoku. 
 Mamy nadzieję, że w frekwencja w przyszłorocznych zawodach będzie liczniejsza na które już  
w tym roku serdecznie zapraszamy. 

 
3 



Gminny Informator Samorządowy                            Nr 1 (57), marzec 2010 

OGŁOSZENIA 
 

 Przypominamy, iż 15 marca 2010 upłynął termin zapłaty I raty podatku rolnego, 
od nieruchomości i leśnego. Osoby które nie odebrały nakazów płatniczych mogą je 
pobrać w pokoju nr 13 w godzinach pracy Urzędu tj. Poniedziałek od 9 do 17, wtorek 
– piątek od 8 do 16. 
           Barbara Madeja 
________________________________________________________________________________ 
 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 

        Wójt Gminy Spytkowice informuje ze zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w 
dniach od 20 do 30 kwietnia. 
       Odpady wielkogabarytowe tj. meble , drzwi, okna można składać na Starym Złomie  
w Spytkowicach Dolnych koło Oczyszczalni ścieków w godz. od 7 do 15 tej. 

Informujemy, że sprzęt elektroniczny i elektryczny tj. lodówki, telewizory, komputery 
należy oddawać w sklepach przy zakupie nowych. Bardzo prosimy o zastosowanie się do tych 
poleceń by Gmina i mieszkańcy nie ponosili zbędnych wydatków na wywóz śmieci. 

Uwaga: Osoby, które nie podpisały umów na zrzut ścieków a zostały podłączone do 

kanalizacji, proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy, pokój nr 8 w celu podpisania 

umowy. 

          Halina Łukaszka-Kasza 

 

TERMINY OPŁAT ZA ŚCIEKI ZA ROK 2010 

1. ŚCIEKI MIESIĘCZNE: OD 1 DO 15 KAŻDEGO  NASTĘPNEGO MIESIĄCA (np. 1-15 lutego 
za styczeń, 1-15 marca za luty, od 1-15 kwietnia za marzec itd.) 

2. ŚCIEKI KWARTALNE: OD 1 DO 15: KWIETNIA, LIPCA, PA ŹDZIERNIKA, 
STYCZNIA 2011 

3. ŚCIEKI PÓŁROCZNE: OD 1 DO 15: LIPCA,  GRUDNIA 

4. ŚCIEKI ROCZNE: PO OTRZYMANIU FAKTURY VAT POCZT Ą (możliwość wyboru 
miesiąca styczeń, marzec lub grudzień) 

 W przypadku zmiany w liczbie osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym prosimy 
niezwłocznie zgłaszać się do pokoju nr 8  do Pani Haliny Łukaszka-Kasza w celu złożenia 
oświadczenia. 
  Informacje o fakturach w pokoju nr 11 u Pana Mariusza Jagódka                                   
       Faktury inne niż roczne wysyłamy tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu. 
____________________________________________________________________  
 Adres do korespondencji:                                             Zespół redakcyjny:                                                                                                           
„Redakcja Kuriera Spytkowickiego”                       Franciszek Sidełko , Mariusz Jagódka,                      
34-745 Spytkowice 26                                                 Julian Obara, Artur Szyszkiewicz                                    
 E-mail: kurierspytkowicki@spytkowice.pl    
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, rozdzielania artykułów i ogłoszeń na 
kolejne numery „Kuriera”.                     Zapraszamy na stronę internetową  www.spytkowice.pl 
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