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Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i na nadchodzący 

Nowy 2012 rok życzymy 
zdrowia, pogody ducha, 

spełnienia wszystkich marzeń, 
zawodowej satysfakcji 

i wielu sukcesów. 
Niech radość i pokój Świąt 

towarzyszy wszystkim 
przez cały 2012 rok. 

Życzymy, aby obfitował  
w osobiste sukcesy, 
przyniósł spełnienie 
zawodowych dążeń 

i satysfakcję z własnych 
dokonań. 

Radości, chwil spędzonych wśród najbliższych 
w atmosferze ciepła i miłości, przy staropolskich 

kolędach i zapachu choinki. 
Przewodnicząca Rady                                          Wójt Gminy 
     Barbara Dziur                                             Franciszek Sidełko 
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INFORMACJA  
 
Urząd Gminy Spytkowice jest na etapie końcowym przekazania danych z Gminnej Ewidencji Działalności 
Gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno ści Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej 
przez Ministerstwo Gospodarki. 

Z dniem przeniesienia do CEIDG danych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą 
oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, zawartych w dotychczasowej 
ewidencji, wójt przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. 
Informacje na temat funkcjonowania CEIDG znajdują się na stronie : www.ceidg.gov.pl lub 
www.firma.gov.pl  
Przedsiębiorcy mogą uzyskać wydruk o wpisie do CEIDG oraz sprawdzić poprawność przeniesionego wpisu 
na stronie: www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl w zakładce: wyszukiwarka przedsiębiorców.  
 

Grażyna Pałka 

INFORMACJA 
 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr  XII/58/11 z dnia 29 listopada 2011 informujemy  
o nowych stawkach za odprowadzanie ścieków do gminnej kanalizacji. Ścieki z gospodarstw domowych:  
za 1 m3 – 3,34 zł brutto . Opłata zryczałtowana przy założeniu 3 m3 ścieków na jedną osobę miesięcznie 
wynosi 10 zł brutto. Pozostali użytkownicy z terenu Gminy Spytkowice 4,48 zł/ m3  

 

 

Już po raz trzeci 

Ponad 600 obdarowanych dzieci! 
 
3 grudnia w Spytkowicach odbył się już kolejny raz Finał  Akcji „Zosta ń Świętym Mikołajem”, 
zorganizowany przez wójta gminy Franciszka Sidełko i Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
Senatora RP Stanisława Koguta. 
 
W ramach akcji zorganizowana została zbiórka 
prezentów dla najbardziej potrzebujących dzieci, a 
szczególnie dla dzieci 
niepełnosprawnych. W finale wzięło udział ponad 
600 dzieci z powiatu nowotarskiego, a w koncercie 
głównym wystąpiły dzieci z Przedszkola 
„Stokrotka”, „Ochronka”, Zespół „Krzesani” i Teatr 
Lalek „Rabcio” z Rabki-Zdroju. Gośćmi, którzy 
zaszczycili nas byli poseł na Sejm RP Edward Siarka, 
starosta nowotarski Krzysztof Faber i dyrektor 
Fundacji Piotr Wojtas. Druga część Finału odbyła się 
10 grudnia w Stróżach. 
Wszystkim sponsorom dziękujemy. 

Jacek Klinowski 
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