


Projekt  „Już pływam” dla dzieci z Gminy Spytkowice
Z dniem 16 marca 2015 r. w szkołach podstawowych z terenu Gminy Spytkowice 

rozpoczęła się realizacja Projektu „Już pływam” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży”. Zajęcia z nauki pływania będą się odbywać do końca czerwca 2015r, 
w godzinach popołudniowych w dniach trwania nauki szkolnej oraz w soboty, na basenie krytym w 
Kompleksie „Beskid” Stanisław Majchrowicz Sp. J. w Spytkowicach. Projekt przeznaczony jest dla 
uczniów nie umiejących pływać, zwłaszcza dla uczniów z rodzin w trudniejszej sytuacji 
materialnej. W projekcie uczestniczy po 15 uczniów z każdej ze szkół podstawowych, którzy pod 
okiem wykwalifikowanych instruktorów nabędą podstawowe umiejętności pływackie. Dzieci 
zostały podzielone na 3 grupy, po 15 osób. Projekt przewiduje przeprowadzenie 20 godzin zajęć 
dla każdej z grup. Chcąc ograniczyć koszty transportu uczniów na basen, zaplanowano, iż zajęcia 
w ramach każdego z kursów we wszystkich trzech szkołach będą realizowane w formie 10 zajęć 
dwugodzinnych. Koszty udziału dzieci w zajęciach pokrywa Gmina Spytkowice, Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz rodzice uczniów, biorących udział w Projekcie.
Łączna wartość projektu to 14 300,00 złotych. 

W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” w naszej 
Gminie realizowany był również projekt „Jeżdżę z głową”. W projekcie wzięły udział dzieci ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach. Zajęcia z nauki jazdy na 
nartach odbyły się w lutym 2015 r. na stacji narciarskiej w Kompleksie „Beskid” Stanisław 
Majchrowicz. Z programu skorzystało 24 uczniów (po 12 uczniów z każdej ze szkół) z klas III – 
IV. Zajęcia obejmowały 16 lekcji na stoku narciarskim. Uczniom zapewniono: karnety na wyciągi 
narciarskie, opiekę instruktorską i nauczycielską, dostęp do sprzętu narciarskiego z wypożyczalni 
przy stacji narciarskiej, transport na zajęcia i po zajęciach oraz dodatkowe ubezpieczenie. Koszty 
udziału dzieci w zajęciach pokryła Gmina Spytkowice, Województwo Małopolskie oraz rodzice 
uczniów biorących udział w Projekcie. Całkowity koszt realizacji projektu to: 20.656,00 złotych.
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     GMINNE INWESTYCJE
W ostatnim czasie przeprowadzono remont budynku Starej Gminy w Spytkowicach,
w ramach zadania wyremontowano piętro budynku, wykonano ocieplenie obiektu oraz  
elewację. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane przy udziale środków Unii 
Europejskiej, ogólna wartość projektu wyniosła 103.521,25 zł. Wyremontowany 
budynek będzie służył celom społeczno-kulturalnym.

W dniu 18.03.2015 r. podpisano umowę na dofinansowanie zakupu wyposażenia 
do Gminnego Centrum Kultury. Do końca marca obiekt zostanie wyposażony w 
niezbędne meble, podest sceniczny oraz ławki, które będą wykorzystywane podczas 
imprez plenerowych. Wartość projektu wyniosła 107.337,30 zł w tym dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej 69.812,00 zł.

Gmina Spytkowice podjęła starania celem uzyskania stosownego pozwolenia na 
budowę wiat przystankowych w ilości 7 szt. (do realizacji w I etapie 5 szt.) przy drodze 
krajowej nr 7 Kraków-Chyżne. Odpowiedni wniosek został złożony w Urzędzie 
Wojewódzkim w Krakowie. Po pozytywnym rozpatrzeniu realizacja robót nastąpi pod 
koniec kwietnia 2015 roku.

Gmina  zleciła  sporządzenie  dwóch  projektów  kanalizacyjnych.  Prace  są  na 
ukończeniu.
I - odcinek projektu od Urzędu Gminy w stronę kaplicy po obu stronach drogi krajowej.
II – odcinek projektu od Państwa Paffów poza wodę do Ogrodów.
Obecnie  zlecamy  sporządzenie  projektu  koło  oczyszczalni  ścieków  przy  drodze  na 
Skawę.
W chwili ogłoszenia naborów wniosków z PROW złożymy dokumenty 
o dofinansowanie budowy kanalizacji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, zamontowano dwie tablice 
informacyjne przy kościele parafialnym  na których będą zamieszczane ogłoszenia 
gminne. Na budynku starej gminy zostanie zamontowana tablica świetlna  w celu jak 
najszybszego informowania mieszkańców o wszystkich działaniach gminy, będą to 
krótkie komunikaty, a całość informacji będzie dostępna na tablicach ogłoszeń i stronie 
internetowej naszej gminy.

Informuję  iż  wnioski,  które  zostały złożone do końca  marca 2015r,  dotyczące 
poprawy  nawierzchni  dróg  gminnych  poprzez  dostarczenie  materiału  kamiennego 
zostały pozytywnie rozpatrzone.

Kamień  zostanie  rozdysponowany  w  miesiącach:  kwiecień  –  maj  2015r. 
Planowana ilość tłucznia i klińca do wywozu na drogi gminne w 2015r. wynosi ponad 
1500 ton.  

                                                                                                                   Wójt  Ryszard Papanek
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INFORMACJE
DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Obwodową  komisję  wyborczą  w wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  powołuje 
spośród wyborców wójt. W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób 
spośród  kandydatów  zgłoszonych  do  dnia  17  kwietnia  2015  roku  przez  pełnomocników 
wyborczych  (lub  upoważnione  przez  nich  osoby)  komitetów  wyborczych  mających 
zarejestrowanego  kandydata  na  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  jedną  osobę 
wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych 
gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. 
Kandydatami  na  członków  obwodowych  komisji  wyborczych  zgłaszanymi  przez 
pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) mogą być tylko osoby ujęte w 
stałym rejestrze wyborców danej gminy. Pełnomocnik wyborczy (lub upoważniona przez niego 
osoba)  uprawnionego  komitetu  wyborczego  może  zgłosić  tylko  po  jednym kandydacie  do 
każdej obwodowej komisji wyborczej. 
Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody 
osoby, której ma dotyczyć. 
W  przypadku  zgłoszenia  do  składu  obwodowej  komisji  wyborczej  liczby  kandydatów 
przekraczającej  dopuszczalny skład komisji,  skład komisji  ustala  się  w drodze publicznego 
losowania przeprowadzonego przez wójta . 
Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego 
składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt spośród osób ujętych 
w stałym rejestrze wyborców tej gminy. 
Powyższe  oznacza,  że  w  celu  zgłoszenia  chęci  udziału  w  pracach  obwodowej  komisji 
wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników wyborczych tych komitetów, 
które  mają  zarejestrowanego  kandydata  na  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Wykaz 
pełnomocników wyborczych oraz ich adresy dostępne będą na stronie internetowej Państwowej 
Komisji Wyborczej. Tam też dostępny będzie wykaz adresów stron internetowych komitetów 
wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zryczałtowana  dieta  za  czas  związany  z  przeprowadzeniem  głosowania  oraz  ustaleniem 
wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wynosi: 
1) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 200 zł; 
2) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 180 zł; 
3) dla członków obwodowych komisji wyborczych – 160 zł. 
Podana  wysokość  diet  obowiązuje  także  w  przypadku  przeprowadzania  ponownego 
głosowania.  
                                                                                               Sekretarz Gminy – Grażyna Wojdyła

Adres do korespondencji:
„Redakcja Kuriera Spytkowickiego”

34-745 Spytkowice 26
E-mail: kurierspytkowicki@spytkowice.pl

zapraszamy na witrynę internetową  www.spytkowice.pl
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