
GMINNY   INFORMATOR  SAMORZĄDOWY
Wydanie specjalne                                                                               Luty 2016 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Spytkowic

Upłynął  rok  kadencji  działalności  naszego  samorządu.  Jest  to  więc  okazja  do 
podziękowania  wszystkim,  którzy  wraz  ze  mną  budują  i  rozwijają  Samorząd  w  Gminie 
Spytkowice. Jest to również okazja do przedstawienia tego co udało nam się osiągnąć przez ten 
rok.  Myślę,  że  miniony  rok  dobrze  wykorzystaliśmy,  że  nie  zawiedliśmy Państwa  zaufania 
i należycie wypełniliśmy jakże trudne i odpowiedzialne zadania rozwijania i kierowania Gminą 
Spytkowice.  Dzięki  funduszom pozyskanym z  Unii  Europejskiej  oraz  krajowych programów 
pomocowych wykonanych zostało wiele ważnych inwestycji będących odpowiedzią na potrzeby 
zgłaszane przez mieszkańców.

Mogliśmy tego dokonać, gdyż ludzie wybrani przez Państwa mają jeden, główny cel – 
dobro mieszkańców oraz wspólne i zgodne działanie.

Postaram  się  w  dalszej  części  Kuriera  przedstawić  nasze  dotychczasowe  sukcesy 
i  planowane  zamierzenia.  Liczę  na  dalszy  kredyt  zaufania  i  wsparcie  w  podejmowanych 
działaniach dla naszego wspólnego dobra.
                                                                                                    Wójt

                                                                                           Ryszard Papanek

Kultura i Edukacja

Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach każdego roku poszerza swoją działalność 
i wzbogaca ofertę zajęć odbywających się w instytucji. 

W roku  2015  Gminne  Centrum Kultury  było  organizatorem oraz  współorganizatorem 
wielu imprez kulturalnych, a ponadto w swoją działalność wpisuje organizację zajęć zarówno dla 
dzieci,  młodzieży  i  dorosłych,  otwierając  tym samym szeroki  wachlarz  możliwości  rozwoju 
zainteresowań oraz spędzania czasu wolnego. Imprezy kulturalne zorganizowane w roku 2015 to: 
jasełka  gminne,  spotkania  autorskie  z  Ewą  Stadmüller  oraz  z  Edytą  Zarembską,  wystawa 
poświęcona  żołnierzom  wyklętym,  premiera  spektaklu  „Odzyskany  czas”  grupy  teatralnej 
Lalkarze,  konkurs  palm  wielkanocnych,  konkurs  koszyczków  wielkanocnych,  spotkanie 
podróżnicze z Andrzejem Budnikiem, Podhalański Turniej Techniczno – Sprawnościowy, festyn 
z okazji Dnia Dziecka, Dzień Dziecka w bibliotece, spektakl lalkowy „Dobre uczynki”, koncert 
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dzieci  uczęszczających  do  prywatnego  ogniska  muzycznego,  festyn  gminny,  bezpłatny  kurs 
pierwszej  pomocy, turniej  szachowy, kurs  komputerowy dla  seniorów,  gminna  akcja  „Zostań 
świętym Mikołajem”, konkurs świąteczny, spotkanie autorskie z Agnieszką Stelmaszyk. Zajęcia 
odbywające  się  w  Gminnym Centrum  Kultury  dla  dzieci  i  młodzieży:  taekwondo,  ognisko 
muzyczne, czasoumilacze, rytmika, plastyka, zajęcia taneczne, zajęcia szachowe, dziennikarstwo, 
sztuka pergaminowa, malarstwo na szkle, nauka gry na perkusji, bajkowa biblioteka, tworzenie 
lalek, kurs biżuterii, pomoc w nauce. Dla dorosłych zorganizowano: aerobik, zumbę oraz taniec 
towarzyski. Dodatkowo w Bibliotece Publicznej prowadzony jest całoroczny konkurs czytelniczy 
dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Gminne Centrum Kultury udostępnia również sale 
na  zajęcia  finansowane  przez  inne  instytucje:  zajęcia  plastyczne  i  zajęcia  teatralne,  zajęcia 
regionalnych grup „Krzesani” i „Siekiernica”. 

Ponadto  cyklicznie  Gminne  Centrum  Kultury  udostępnia  pomieszczenia  na  spotkania: 
Związku Emerytów, Towarzystwa Historycznego.
W 2015 roku zostały zrealizowane następujące projekty edukacyjne:

 W okresie od 23 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. realizowany był projekt „Jeżdżę 
z  głową”  w  ramach  zadania  pn.  „Zagospodarowanie  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży”. 
W projekcie udział wzięło po 12 uczniów z klas III-IV ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i  Nr 2. 
Przeprowadzono 16 godzin zajęć z nauki jazdy na nartach w grupach 12 osób/2 instruktorów. 
Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosło 8 300,00 zł, wpłaty rodziców 
– 2 400,00 zł, środki własne gminy przeznaczone na realizację projektu wyniosły 9 956,00 zł, co 
daje łączną kwotę 20 656,00 zł.
         W okresie od 16 marca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. realizowany był projekt „Już pływam” 
w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”. W projekcie udział 
wzięło po 15 uczniów z każdej ze szkół podstawowych. Przeprowadzono 20 godzin zajęć  z nauki 
pływania  w  grupach  15  osób/1  instruktor.  Dofinansowanie  z  budżetu  Województwa 
Małopolskiego  wyniosło  4 290,00  zł,  wpłaty  rodziców  –  4 500,00  zł,  środki  własne  gminy 
przeznaczone na realizację projektu wyniosły 5 510,00 zł, co daje łączną kwotę 14 300,00 zł.

Inwestycje
 Nowe odcinki oświetlenia ulicznego
 Na terenie Gminy Spytkowice powstały nowe odcinki wyposażone w oświetlenie uliczne 
tak  niezbędne  do  bezpiecznego  poruszania  się  po  zmroku  pieszych  uczestników  ruchu 
drogowego. Jest to 5 odrębnych etapów zlokalizowanych w różnych punktach na terenie całej 
naszej  miejscowości.  Dodatkowo  na  indywidualne  wnioski  mieszkańców  zamontowano 
5 pojedynczych opraw sodowych na istniejących słupach. 
Łączny koszt wyniósł 101.450,00 zł i został w całości pokryty ze środków własnych. 
Poprawa nawierzchni dróg gminnych i remont istniejących przepustów 
 Aż 1700 ton materiału kamiennego trafiło  w ubiegłym roku na utwardzenie  gminnych 
dróg. Plan został zrealizowany w pełni - poprawiono łącznie ponad 90 odcinków.
Łączny koszt wyniósł 84.150,00 zł i został w całości pokryty ze środków własnych.
 Dodatkowo w ramach prac związanych z poprawą dróg dokonano remontu 7 przepustów na 
drogach Gminnych na łączną kwotę ok. 15.000,00 zł
W 2015 r, przystąpiono do regulacji geodezyjno-prawnej kolejnych dróg gminnych tj. dróg: „Do 
Jaromina”,  „Do  Bywalca”,  „Do  Franka  Zamarło”,  „Do  Kalembów”,  „Antolakówka”, 
„Smardzówka”, „Do Bzdychów” i „Do Bardlów”.
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Nowe wiaty przystankowe
 8 nowych wiat zostało zakupionych i zamontowanych przy przystankach autobusowych na 
terenie gminy. Są one niezbędne, aby czekający mieli się gdzie schronić w czasie deszczu, czy 
opadów śniegu - to nasza odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców.
Wiaty zostały zakupione i zamontowane z gminnego budżetu, łączny koszt to prawie 50.000,00 zł 

Gmina w 2015 roku uzyskała pozwolenia na budowę dwóch etapów kanalizacji sanitarnej. 
Koszt wykonanych projektów kanalizacji 141 535 zł.
I – etap Spytkowice Góra - od Urzędu Gminy w stronę kaplicy po obu stronach drogi krajowej – 
8424 m kanalizacji. 
II–  etap  za  rzeką  -  od  Państwa Pafów poza  wodę  do Ogrodów -  7457 m kanalizacji  –  104 
przyłącza do budynków. 

Wybudowano wodociąg łączący drugą studnię głębinową ze zbiornikiem wody. 
Obecnie  centrum  Spytkowic  (w  tym  Urząd  Gminy)  zaopatrywane  jest  w  wodę  ze  studni 
głębinowych. Koszt inwestycji w 2015 r.  – 36915 zł.

W  pierwszej  połowie  2015  roku  wykonano  remont  budynku  Starej  Gminy 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej działanie 413 w ramach „Wdrażania lokalnych 
strategii  rozwoju”,  które  odpowiadają  warunkom  przyznania  pomocy  w  ramach  działania 
„Odnowa i rozwój wsi”. Całkowita wartość zadania: 103.521,25 zł ; wartość dofinansowania: 
53.021,00 zł.

Wyposażono  Centrum  Kultury  w  meble,  ławki  plenerowe  niezbędne  do  prowadzenia 
działalności  społeczno-kulturalnej  Gminy  Spytkowice.  Zakupy  współfinansowano  również 
z działania 413 w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa i  rozwój  wsi”.  Całkowita  wartość  zadania: 
107.337,30 zł wartość dofinansowania: 69.812,00 zł.

W ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet dla mieszkańców 
Gminy  Spytkowice”  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską,  zakupiono  dodatkowe  10 
zestawów komputerowych. Wartość zakupu wyniosła 31.045,20 zł.

W 2015 roku położono nawierzchnię bitumiczną na drogach gminnych: „Smardzówka”- 
190  mb oraz  droga  „do  Kalembów”  –  250  mb.  Remont  powyższych dróg  został  wykonany 
w  ramach  usuwania  skutków  powodzi  przy  udziale  środków  Urzędu  Wojewódzkiego 
w wysokości 118.731 zł, udział gminy - 55.581,61 zł.

Ze  środków  Urzędu  Marszałkowskiego  została  położona  nawierzchnia  bitumiczna  na 
drodze gminnej „do Jaromina” -180 mb oraz utwardzono 80 mb drogi materiałem kamiennym. 
Wartość robót wyniosła 95.702,29 zł z czego dotacja- 43.860 zł.

Wykonano modernizację infrastruktury techniczno-informatycznej Urzędu Gminy celem 
wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. 
Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 46.964,87 zł. 

W miesiącu sierpniu uzyskaliśmy pozwolenie na budowę budynku Gminnego Przedszkola, 
w obecnej chwili trwają prace nad projektem przebudowy istniejącego budynku przedszkola.
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Referat Planowania Przestrzennego
Zadania realizowane w 2015 roku:

Opracowano  i  uruchomiono  na  stronie  internetowej  Gminy  Spytkowice  nowy  System 
Informacji Przestrzennej, którego funkcjonalność obejmuje m. in.
- publikację dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice);
- wyszukiwanie działek według ich numerów;
- wyszukiwanie numerów adresowych.

Wykonano zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 9 obszarów, 
której uchwalenie nastąpi na wiosnę 2016 roku.

Przystąpiono  do  punktowej  zmiany  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego dla 13 obszarów. Pozytywny wynik tej zmiany uzależniony 
jest  jednak  od  spełnienia  dodatkowych  warunków,  nałożonych  przez  nową  Ustawę  z  dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Po długotrwałych i  żmudnych rozmowach z władzami Miasta  Jordanów, wypracowano 
kompromis  w  sprawie  zmiany  zapisów  Rozporządzenia  Dyrektora  RZGW  w  Krakowie 
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawy dla 
m. Jordanów, obejmującej Gminę Spytkowice jako strefę pośrednią, z całą listą zakazów w naszej  
Gminie. W dniu 16 listopada 2015 r.  zostało opublikowane, złagodzone rozporządzenie w tej 
sprawie.

Pod  koniec  2015  roku  rozpoczęto  przygotowania  do  rozpoczęcia  kolejnej  zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania  Przestrzennego dla  rozbudowy cmentarza  parafialnego 
wraz ze strefą sanitarną. 

 HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2016

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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