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GMINNY       INFORMATOR       SAMORZĄDOWY 
CZERWIEC 2020 

 

Szanowni Państwo 

 Mieszkańcy Gminy Spytkowice 

 

Oddaje do Państwa dyspozycji po raz pierwszy w 2020 roku, „Kurier Spytkowicki”- 

informator gminny , w którym w skróconej wersji przedstawiam działania gminy w bieżącym 

roku. 

Sytuacja epidemiczna jaka panuje w Polsce uniemożliwia przeprowadzenie zebrania 

wiejskiego, wiec chciałbym poinformować Wszystkich mieszkańców o naszych planach, 

działaniach oraz środkach finansowych jakimi dysponuje gmina w roku bieżącym.  

W przestrzeni publicznej gminy pojawiły się również informacje nieprawdziwe, które 

należy wyjaśnić, aby nie były dalej przekazywane w zafałszowanym obrazie. 

  Mieszkańcy Gminy na pewno są zainteresowani jakimi sprawami aktualnie zajmuje się 

gmina, tym bardziej że osobisty kontakt z petentami jest w znacznym stopniu ograniczony, więc z 

nadzieją, że informacje zawarte w Kurierze przyczynią się do pogłębienia wiedzy o stanie naszej 

gminy i jej działaniach zachęcam do zapoznania się z tym opracowaniem .    

                                                                                 

                               

 

 
Ryszard Papanek 

Wójt Gminy 
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 18.05.2020 r. – 100 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II 

 

 

Obchody 100 rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II, z uwagi na pandemię, sprowadziły się 

do symbolicznej i skromnej ceremonii złożenia kwiatów pod popiersiem Jana Pawła II w budynku 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Spytkowicach przez delegację mieszkańców gminy Spytkowic, na 

czele z wójtem Ryszardem Papankiem . Miejsce uroczystości to nie przypadek, ponieważ szkoła 

ta nosi imię Jana Pawła II od 18.05.1999 roku. Uroczystościom towarzyszyły wspomnienia 

postaci Papieża-Polaka oraz modlitwa, prowadzona przez siostrę zakonną Annę Per. Na koniec 

uroczystości odśpiewano „Barkę” ukochaną pieśń naszego Ojca Świętego. 

 

 Informacja na temat działań podejmowanych  

przez Wójta w związku z pandemią  COVID-19 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz realizując wytyczne i zalecenia Ministra 

Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, Wójt podjął działania zmniejszające ryzyko 

zachorowania mieszkańców gminy na COWID-19.  

Ze środków budżetu gminy zakupiono 4120 maseczek ochronnych wielokrotnego użytku 

na kwotę 12.154,00 zł oraz materiał za 800,00 zł, z którego wolontariuszki i członkinie z Koła 

Gospodyń Wiejskich w Spytkowicach uszyły dodatkowo ok. 1000 szt. maseczek. Zakupione i 

uszyte maseczki przekazano bezpłatnie mieszkańcom gminy. Do operacji rozwożenia maseczek 

zaangażowali się radni Gminy oraz pracownicy Gminnego Centrum Kultury. 

Ponadto Gmina zakupiła i wyposażyła w środki ochrony osobistej (kombinezony 

ochronne, płyny i żele do dezynfekcji, jednorazowe maseczki i rękawiczki, buty gumowe, okulary 

i przyłbice) oraz sprzęt specjalistyczny (sprzęt do rozpylania środków dezynfekcyjnych) 

Ochotniczą Straż Pożarną w Spytkowicach za 3500,00 zł oraz pracowników służby zdrowia za 

855,00 zł. Dzięki temu byli lepiej zabezpieczeni w przypadku niesienia nam wszelkiej pomocy.  

Przez zalecania i wytyczne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, Wójt był też 

zobligowany do zakupu i doposażenia stanowisk pracy w środki dezynfekcyjne i środki ochrony 

osobistej oraz inne zabezpieczenia w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych 

(GOPS, ZEAS, GCK, szkoły, przedszkola). Ogólny koszt działań to kwota 19.319,00 zł. 
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 Realizacja projektu „ LEŚNE SKRZATY W  GMINIE ” 

W okresie od dnia 01.08.2019 r. do dnia 31.08.2020 r. w Gminnym Przedszkolu 

„Stokrotka” w Spytkowicach realizowany jest projekt pt. „Leśne skrzaty w Gminie Spytkowice” – 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Całkowita wartość projektu – 285 132,23 zł, w tym: dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych (środki z budżetu Unii Europejskiej) – 238 567,23 zł, środki własne – 46 565,00 zł 

(finansowy wkład własny – 6 000,00 zł, rzeczowy wkład własny – 40 565,00 zł). 

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Gminnym Przedszkolu 

poprzez utworzenie oddziału przedszkolnego dla 15 dzieci, podniesienie poziomu wiedzy i 

umiejętności dzieci poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i zajęć 

specjalistycznych dla dzieci, niwelujących deficyty oraz rozwój kompetencji zawodowych 

nauczycieli (organizacja szkoleń).  

W wyniku zajęć dodatkowych z języka angielskiego (2 grupy po 7-8 osób), 

matematyczno-przyrodniczych (6 grup po 8 osób) oraz informatycznych (6 grup po 8 osób) u 

dzieci zostaną rozwinięte kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy. Natomiast w ramach 

zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych (6 grup po 4 osoby), logopedycznych (5 

grup po 4 osoby) i terapeutycznych (2 grupy po 5 osób) zostaną wyrównane u dzieci 

zdiagnozowane deficyty.  

W ramach utworzenia 15 nowych miejsc przedszkolnych wyposażono salę w niezbędny 

sprzęt (10 020,00 zł) oraz zabawki i pomoce dydaktyczne (9 478,95 zł) oraz finansowana jest 

bieżąca działalność oddziału przez okres 12 miesięcy (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 

nauczycieli tj. 1,6 etatu zatrudnionych do dodatkowego oddziału). 

Nowy oddział przedszkolny funkcjonuje od dnia 01.09.2019 r. Realizację zajęć dodatkowych i 

specjalistycznych rozpoczęto od dnia 13.01.2020 r., gdyż umowa o dofinansowanie projektu 

została podpisana w dniu 09.12.2019 r. (realizacja zajęć uzależniona była od otrzymania przez 

gminę dofinansowania ze środków unijnych). Od dnia 14.03.2020 r. w związku z zawieszeniem, a 

obecnie ograniczeniem działalności Gminnego Przedszkola, przerwano realizację zajęć 

dodatkowych i specjalistycznych. Nie zorganizowano również szkoleń dla nauczycieli. Planowane 

jest podjęcie działań zmierzających do wydłużenia okresu realizacji projektu, aby wszystkie 

zaplanowane zadania mogły zostać zrealizowane, a założone wskaźniki – osiągnięte. 

 Referat Planowania Przestrzennego 
W nawiązaniu do artykułu prasowego, który ukazał się w Tygodniku Podhalańskim, a w którym 

to właściciel firmy „Skalniak” zarzuca gminie Spytkowice utrudnianie życia poprzez uchwalenie 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy, której zapisy uniemożliwiają 

lokalizowanie strzelnic, Wójt Gminy Spytkowice uprzejmie informuje co następuje. 

W trakcie obowiązywania na danym terenie planu zagospodarowania, w związku z 

wpływającymi wnioskami od mieszkańców, instytucji, organizacji, itp., dokonywane są zmiany 

obowiązującego planu z zachowaniem procedur jak przy jego uchwaleniu. 

Zmiana planu, o której mówi artykuł prasowy została dokonana w związku z protestem 85 

mieszkańców gminy, sprzeciwiających się lokalizacji strzelnic, skierowanym do Wójta Gminy. 

Uchwała w sprawie zmiany planu dotyczyła głównego planu z 2004 roku. 
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W tym miejscu należy zaznaczyć, że na obszarze naszej gminy na dzień dzisiejszy obowiązują 

następujące uchwały dotyczące planu zagospodarowania do których nie odnosi się zakaz 

lokalizacji strzelnic (podjęta uchwała ich nie dotyczyła). 
1.  Uchwała Nr XXXVI/180/01  

z  29 maja 2001 r. 

Uchwalenie  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Spytkowice 

Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego Nr 86 

poz. 1348 

Obowiązujący 

2. Uchwała Nr XLVIII/273/10  

z  23 sierpnia 2010 r. 

Uchwalenie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Spytkowice 

Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego Nr 457 

poz. 3385 

Obowiązujący  

(zmiany punktowe) 

3. Uchwała Nr XLII/240/14  

z  13 listopada 2014 r. 

Uchwalenie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Spytkowice 

Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z 2014 

r., poz. 6852 

Obowiązujący  

(zmiany punktowe) 

4. Uchwała Nr XLII/241/14  

z  13 listopada 2014 r. 

Uchwalenie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Spytkowice 

Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z  2014 

r. , poz. 6904 

Obowiązujący  

(zmiany punktowe) 

5. Uchwała Nr XV/72/16  

z  31 marca 2016 r. 

Uchwalenie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Spytkowice 

Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z 2016 

r. , poz. 2440 

Obowiązujący  

(zmiany punktowe) 

6. Uchwała Nr XXXII/154/17 z   

27 września 2017 r. 

Uchwalenie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Spytkowice 

Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z 2017 

r. , poz. 6760 

Obowiązujący  

(zmiana punktowa) 

 Mając powyższe na względzie nie jest prawdą, że na całym terenie gminy Spytkowice 

obowiązuje zakaz lokalizacji strzelnic. 

Natomiast pozostaje pytanie: „ Czy właściciel firmy „Skalniak” posiada tereny w obszarze, na 

którym nie obowiązuje zakaz lokalizacji strzelnic, zwłaszcza podziemnych”. Tak, ma taką 

możliwość. 

Wójt Gminy informuje, że zakończyła się procedura zmiany Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Spytkowice – cała dokumentacja została 

przekazana do oceny służbom Wojewody Małopolskiego. Gmina czeka na decyzję Wojewody 

Małopolskiego w tej sprawie. 

Wójt Gminy informuje również, że prowadzona jest kolejna procedura zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Spytkowice dla 18 obszarów. W 

związku z pandemią koronawirusa procedura ta ulegnie wydłużeniu. 

 Modernizacja ewidencji gruntów 
Prace związane z prowadzoną na terenie naszej Gminy modernizacją ewidencji gruntów i 

budynków były wykonywane na zlecenie Starosty Powiatowego w Nowym Targu, który był i 

jest organem nadzorującym te prace. 

W związku z powyższym wszelkie pytania w tej sprawie proszę kierować bezpośrednio do 

Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nowym Targu mieszczącym 

się przy ulicy Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu, nr tel. 18 266 13 8 

 Inwestycje i bieżące utrzymanie dróg Gminnych 
W lutym bieżącego roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadań środkami 

budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Dzięki 

pozytywnemu rozpatrzeniu i otrzymaniu dofinansowania w wysokości 30.000,00zł zostaną 

w naszej Gminie wyremontowane następujące odcinki dróg: 

„Lachówka” K364622 w km 0+000 – 0+147 
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„Koło Gąsienicy” – strona prawa K364617 w km 0+000 – 0+154 

  Prace będą polegać na wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni mineralno – bitumicznej.  

Wartość kosztorysowa w/w zadań to 194.927,61zł.        

  W przypadku ogłoszenia naboru numer dwa na środki budżetu województwa związane z 

wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych będziemy aplikować ponownie na kolejne odcinki 

dróg, tak aby poprawić dostępność komunikacyjną dla naszych mieszkańców poprzez wykonanie 

drogi z nawierzchnią asfaltową. 

 Ze środków własnych Gminy planowany jest remont drogi gminnej "Żabówka" w km 

0+125-0+210. Zakres robót obejmować będzie profilowanie podłoża oraz wykonanie podbudowy 

z kruszyw naturalnych.  Koszt planowanego remontu wyniesie 43.726,50 zł. 

 Po okresie zimowym ruszyły drobne prace związane z utrzymaniem dróg: uzupełnianie 

ubytków, praca koparką przy rowach, czyszczenie przepustów.  

Na ukończeniu są prace związane z rozdysponowywaniem materiału kamiennego (kliniec, 

tłuczeń) na drogi Gminne w naszej miejscowości. Ponieważ ilość dróg jest bardzo duża a ich 

przebieg bardzo rozproszony zależało nam na jak najbardziej efektywnym działaniu, aby 

skutecznie poprawić dostępność komunikacyjną dla naszych mieszkańców. W tym celu prawie 

100 wniosków zostało poddanych analizie. Aktualnie wywieziono już ponad 1200 ton kruszywa. 

Wartość łączna zadania to 84.915,00zł. 

  Lokalny Animator Sportu w naszej Gminie 
 W związku z ogłoszonym w maju 2020r. naborem do projektu „Lokalny Animator Sportu” 

Gmina Spytkowice złożyła swój wniosek o dofinansowanie pracy Animatora na boisku Orlik. 

Zadanie ma charakter ogólnopolski – jest realizowane we wszystkich województwach. 

Operatorem Projektu Lokalny Animator Sportu jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut 

Badawczy.  

  W dniu 1 czerwca 2020r. została opublikowana lista wszystkich Jednostek Samorządu 

Terytorialnego które zakwalifikowały się do tego projektu. Gmina Spytkowice również znajduje 

się na tej liście. Wsparcie finansowe wynosi 1.200,00zł brutto / miesiąc. Dzięki temu będziemy 

mogli kontynuować zajęcia sportowe i treningi dla dzieci na boisku Orlik przy Szkole 

Podstawowej nr 3 w Spytkowicach.  

 Energooszczędne oświetlenie LED przy drogach  
 Dokonano kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy 

Spytkowice. Zostały wymienione wszystkie źródła światła. Zastąpiono je energooszczędnymi 

żarówkami LEDowymi które zużywają dużo mniej energii elektrycznej (aktualnie nowe żarówki 

są o mocy 27W lub 35W – w zależności od drogi przy której są zlokalizowane). Inwestycja 

w wysokości 101.229,00zł to efekt myślenia „w przyszłość” aby koszty stałe utrzymania 

oświetlenia były niższe. 
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 Gmina dofinansowuje budowę chodnika 
  W obecności przedstawicieli Powiatu Nowotarskiego, Gminy Spytkowice, Gminy Raba 

Wyżna oraz wykonawcy tj. firma Export-Import HOLL-BUD w dniu 1 czerwca bieżącego roku 

został przekazany plac budowy w celu realizacji zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km 6+972,07 w miejscowości 

Spytkowice i Raba Wyżna”. Zadanie które obejmuje m.in. wykonanie chodnika, poszerzenie 

jezdni wraz z odwodnieniem jest realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. 

Gmina Spytkowice współfinansuje tą inwestycję w kwocie 200.000,00zł. Termin realizacji to 

listopad 2020r.  

 

 Roczny program współpracy z podmiotami realizującymi 

zadania publiczne. 
Zadania publiczne w ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

na terenie Gminy Spytkowice w 2020 roku, zostały ujęte  w następujących kryteriach: 

upowszechniania kultury i historii lokalnej, organizacji  imprez upamiętniających wydarzenia 

historyczne społeczności Spytkowic, rozwijanie amatorskich ruchów artystycznych oraz ochronę 

dóbr kultury, tradycji i promocji, ochronę zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom, prowadzenie 

zajęć sportowych i udział w rozgrywkach sportowych, ochronę i ratownictwo ludności. Budżet 

przewidziany na realizację powyższych zadań to 25000.00 zł., Wójt Gminy poparł propozycję  

komisji konkursowej, aby w następujący sposób rozdysponować kwotę : 

 Stowarzyszenie Gospodynie  ze Spytkowic – 5500.00 zł 

 OSP Spytkowice – 6000.00 zł 

 Towarzystwo Cyklistów Orzeł w Spytkowicach – 4000.00 zł 

 Oddział Związku Podhalan w Spytkowicach – 5500.00 zł 

 Stowarzyszenie Historii Spytkowice – 4000.00 zł 

 

• Laptopy dla szkół 
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W kwietniu oraz maju Gmina Spytkowice złożyła dwa wnioski o granty w łącznej wysokości 

135.000 zł na zakup sprzętu komputerowego do szkół. Z pozyskanych środków zakupiono laptopy 

dla szkół w naszej gminie. Łącznie jest to 50 zestawów, które zostały użyczone uczniom i 

nauczycielom, by umożliwić prowadzenie zajęć w ramach ZDALNEJ SZKOŁY oraz ZDALNEJ 

SZKOŁY+. Zakupiony sprzęt ma pomóc w tym trudnym czasie zrealizować podstawę 

programową. Po zakończeniu stanu epidemii i rozpoczęciu normalnej nauki, sprzęt pozostanie na 

wyposażeniu szklonych pracowni komputerowych. 

Zakup został sfinansowany w ramach realizacji projektów pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła+ w 

ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-

2020.   

 Infrastruktura sportowa 
Gmina Spytkowice złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura 

rekreacyjno- sportowa –MIRS” w 2020, na budowę placu sportowo- rekreacyjnego w 

Spytkowicach (pumptrack). Planowana  do realizacji inwestycja zlokalizowana będzie nad 

budynkiem gminnego przedszkola. Planowana wartość inwestycji wynosi 287.000,00 zł. W 

obecnej chwili oczekujemy na informacje dotycząca dofinansowania przedsięwzięcia. 

 

  Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

 
 Gmina Spytkowice podpisała umowę na zadanie” Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych” w ramach działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami 

Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość dofinansowania wynosi 402.428,63 zł. 

Planowany termin realizacji inwestycji obejmuje lata 2020-2021. Funkcjonowanie PSZOK-u na 

terenie Gminy Spytkowice umożliwi realizację obowiązków nałożonych na jednostki samorządu 

terytorialnego w ustawie o utrzymaniu czystości o porządku na terenie gminy. Realizacja projektu 

pozwoli na zwiększenie ilości odpadów podlegających segregacji. 

 

 Współpraca Polsko-Słowacka 

 
 W marcu została podpisana umowa z Euroregionem „Tatry” na realizacje mikroprojektu  

pn.”Łączymy się poprzez kulturę i dziedzictwo narodowe” w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska –Słowacja 2014-2020. Wartość projektu opiewa na  

27.996,65 Euro z czego dofinansowanie Z Europejskiego Funduszu Regiolnalnego wynosi 

23.797,15 Euro, środki z budżetu państwa to 1.399,83 Euro, natomiast wkład własny Gminy 

wynosi 2.799,67 Euro. Z uwagi na panującą pandemię zadania, które miały być zrealizowane w 

tym roku zostały przesunięte na rok 2021. 
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 Budowa kanalizacji sanitarnej 

 
Gmina Spytkowice złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Gospodarka 

wodno- ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji 

sanitarnej w Spytkowicach. Wniosek obejmuje wykonanie 7,6 km kanalizacji sanitarnej oraz 

przyłączenie 89 nowych budynków. Wartość wniosku 3.999.345,48 zł. Obecnie trwa ocena 

wniosków, które otrzymały środki zgodnie z kolejnością przysługiwania pomocy.  

                                       

 Działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie 

pandemii 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach, w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii, wypełniał dotychczasowe obowiązki. GOPS  

w Spytkowicach zapewniał wsparcie w formie pomocy finansowej, pracy socjalnej oraz usług 

opiekuńczych. Ośrodek w ramach pomocy społecznej zajmował się realizacją następujących 

programów i projektów:  

-Program „Program Posiłek w szkole i w domu” w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania;  

- Rządowy program dla rodzin wielodzietnych oraz samorządowy program przyznający 

uprawnienia rodzinom wielodzietnym „Karta Dużej Rodziny” ;  

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie, w tym funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. 

- Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Spytkowice  na lata 2019-2021. 

- Projekt „Małopolski Tele-Anioł”.  

- Rządowy program dedykowany dofinansowanie rozwoju pomocy społecznej. 

- oraz Program Opieka 75+. Oprócz wymienionych form wsparcia GOPS podejmował działania 

na rzecz osób potrzebujących pomocy w formie wsparcia żywnościowego  

i rzeczowego.   

           GOPS realizuje także zadania na rzecz dziecka i rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej a także realizowanie działań z ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, ustawy o   pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, itp.   

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach realizuje również działania 

wynikające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Przy wsparciu 

strażaków przywożono z PKPS w Rabce Zdrój żywność dla potrzebujących spełniających 

ustawowe kryteria. Żywność była następnie przez pracowników GOPS rozdysponowywana wśród 

mieszkańców korzystających z danej formy wsparcia.  

    W ramach wsparcia najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy przy 

współpracy z Urzędem Gminy i Stowarzyszeniem Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, GOPS przygotował pakiety środków ochronnych i materiałów informacyjnych, 

które następnie zostały rozwiezione wśród naszych beneficjentów przez pracowników socjalnych. 
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 Rządowy program poprawy jakości powietrza „Czyste 

Powietrze”.  
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji 

budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić  

środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. 
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Urząd Gminy Spytkowice  
34-745 Spytkowice 26 

Fax. 018 26 88 961 

email: urzad@spytkowice.pl 

www.spytkowice.pl 

 
                                                            

 

Urząd czynny jest w godzinach: 

Poniedziałek - piątek od godz. 7.45 do 15.45 

 

Wydawanie worków na odpady komunalne: 

Poniedziałek i środa od 8.00-15.00 

 

Radca prawny: 

Poniedziałek lub środa od 9.00 – 13.00 

(kontakt  telefoniczny i umówienie terminu) 

 

Kasa Urzędu: 

Poniedziałek- Piątek od 7.45 – 15.00 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 

Poniedziałek – Piątek od 8.00- 16.00 

Tel. 18 26 88 486 

 

 

 

 

Telefon  18 26 88 370 
Nazwa Pokój Wew. 

 Sekretariat 1 22 

 Sekretarz Gminy 2 21 

 Wójt Gminy 3 25 

 Skarbnik Gminy 4 24 

 Promocja Gminy 

 Kultura i Sport 
5 26 

 Informatyk 6 20 

 Ewidencja działalności gospodarczej. 

 Zarzadzanie kryzysowe 
7 23 

 Ochrona Środowiska  

 Gospodarka odpadami 

 Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 

8 
32 

48 

 Inwestycje 9 36 

 Geodezja 

 Budownictwo 

 Utrzymanie dróg gminnych 

10 

31  

31 

41 

 Księgowość 11 33 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 Windykacja należności podatkowych 

 Radca Prawny 

13 29 

 Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste 

 Księgowość 
15 

27 

30 

 Kasa 16 39 

 Urząd Stanu Cywilnego  40 

 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

Szkół  
 

35 

28 

mailto:urzad@spytkowice.pl
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