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Szanowni Państwo 

Mieszkańcy Gminy Spytkowice 
 

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy w tym roku Kurier Spytkowicki, w którym chciałbym 

przedstawić Państwu w skrócie, nasze dotychczasowe działania, plany na najbliższy czas oraz 

aktualne informacje. 

Mam nadzieję, że lektura Kuriera pozwoli dostrzec, jak ważną sprawą jest zaangażowanie 
w sprawy gminy i sprawne nią zarządzanie. W perspektywie ostatniego roku, a także po kilku 
miesiącach walki z pandemią, widzimy szczególnie dobrze, że siła i przyszłość samorządu nie zależą 
jedynie od wypełniania obowiązujących przepisów prawa – choć stanowią one niezbędny 
fundament, ale od wartości dodanej, jaką potrafimy wypracować, wspólnie tworząc naszą 
miejscowość dzień po dniu. Nie na wszystko mamy wpływ, co uświadomiły nam zmiany w prawie 
skutkujące  obniżeniem dochodów samorządów, a w roku 2020 pandemia i związany z nią kryzys. 
Ale sytuacje takie mobilizują nas do większej kreatywności, solidarności i odpowiedzialności za los 
i warunki życia każdego mieszkańca. Wierzę, że znajdziecie Państwo w tym Kurierze rzetelne  
informacje, szczególnie potrzebne w obecnych czasach dla budowy wzajemnego zaufania                                 
i współpracy.  

Wszystkie osiągnięcia są naszym wspólnym sukcesem.  

                                                                    

                                                                    

                                                                   Ryszard Papanek  

                                                                Wójt Gminy  
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                               AKTUALNOŚCI GMINNE                                                                                                                        

• Informacja 
 Z uwagi na fakt, że rozpoczęliśmy doręczanie decyzji podatkowych ( nakazów płatniczych ) 
na rok 2021 i pojawiło się wiele niejasności, chcemy poinformować mieszkańców, że na skutek 
przeprowadzonej na zlecenie Starosty Nowotarskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
w roku 2020, w grudniu wpłynęło do tutejszego Urzędu około 3500 zmian, obejmujących zmianę 
klasyfikacji gruntów co wpływa na sposób opodatkowania tych terenów. 

Grunty po zmianie w ewidencji gruntów z rolnych na tereny zajęte pod budownictwo 
(zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, garażami, place i parkingi) zostają 
opodatkowane jako grunty pozostałe  stawką 0,30 zł/m2 a nie jak dotychczas podatkiem rolnym. 

Górna stawka podatkowa za grunty pozostałe – zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 lit. c – ustawy z 
dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz.U. z 2019 r poz.1170 z późn. zm.) wynosi 
0,52 zł/m2. Uchwałą Rady Gminy w naszej miejscowości stawka ta została obniżona do 0,30 zł/m2. 
Z przyczyn technicznych w ciągu jednego miesiąca  nie jesteśmy w stanie  wprowadzić wszystkich 
zmian. 

Do czasu rozpoczęcia wymiaru podatku na rok 2021 zostało wprowadzone około 500 zmian 
– gdzie został uwidoczniony nowy stan klasyfikacji gruntów. Pozostałe zmiany będą wprowadzane 
sukcesywnie i w ciągu 2021 roku, będą wydawane korekty decyzji podatkowych – nakazów 
płatniczych. 

Zmiana stawek opodatkowania gruntów związana jest bezpośrednio ze zmianami 
wprowadzonymi przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu po przeprowadzonej modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków w naszej miejscowości. 
 

• Referat Planowania Przestrzennego 
Kontynuowane są prace związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla 18 obszarów. W trakcie prowadzonego postępowania odbyły się aż 3 wyłożenia 
do publicznego wglądu wraz z dyskusją publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. 
Konieczność tylu wyłożeń spowodowana była przyczynami niezależnymi od gminy Spytkowice. 
Uchwalenie tego planu planowane jest w miesiącu kwietniu bieżącego roku.  

 
 

• Poprawa stanu dróg gminnych 
 W roku bieżącym, analogicznie jak w latach poprzednich 
zamierzamy zaangażować znaczące środki na poprawę jakości 
dróg dojazdowych, zwłaszcza dla mieszkańców nie posiadających 
jeszcze dróg utwardzonych nawierzchnią mineralno – bitumiczną.  
 W roku 2020 nie zostały zrealizowane 22 wnioski. Będą 
one rozdysponowane w pierwszej kolejności. Wynikało to                            
z bardzo dużego zapotrzebowania na tego rodzaju prace. 
Aktualnie zbieramy podania na 2021 rok. Odnotowanych jest już 
ponad 30 wniosków.  
  Postępowanie wyłaniające firmę która będzie dostarczać 
kamień (tłuczeń, kliniec) zostanie ogłoszone w miesiącu marcu, 
tak aby w kwietniu rozpocząć wywóz. Przewidywana wartość 
zadania to ok. 100.000,00z 
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• Środki z budżetu województwa na drogi asfaltowe  
  Do końca lutego trwa nabór wniosków w związku z uruchomieniem środków budżetu 
województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przez Urząd Marszałkowski. 
Nasza gmina zamierza aplikować o remont dwóch odcinków drogowych poprzez wykonanie 
nawierzchni asfaltowej o łącznej długości ok. 320mb.  
 Wartość łączna zadania (kosztorysowa) to 211.397,00zł, z czego zamierzamy starać się                       
o dofinansowanie wynoszące ponad 100.000.00zł (w proporcji 50% dofinansowania i 50% wkładu 
własnego).  
 

• Lokalny Animator Sportu w 2021  
  Nasza Gmina złożyła na 2021r. wniosek o udział w projekcie „Lokalny Animator Sportu”, 
którego operatorem jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Projekt będzie trwać od 
1 marca do 30 listopada bieżącego roku. Został on pozytywnie oceniony i będziemy mogli dzięki 
współfinansowaniu Animatora kontynuować zajęcia sportowe, treningi dla dzieci na boisku Orlik 
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Spytkowicach. 
 

 
 

 

• Sprawozdanie z realizacji modernizacji oświetlenia ulicznego 
 W ubiegłym roku, w miesiącach luty – marzec dokonaliśmy kompleksowej modernizacji 

oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy Spytkowice. Zostały 
wymienione wszystkie źródła światła. Zastąpiono je 
energooszczędnymi żarówkami LEDowymi. Inwestycja wyniosła 
101.229,00zł. W związku z pojawiającymi się wówczas 
wątpliwościami co do zasadności inwestycji oraz zarzutami,                        
że oszczędności będą tylko pozorne, prezentujemy po krótce efekty 
w przykładowych miesiącach: 
➢ czerwiec 2019 zużycie energii na potrzeby oświetlenia 
ulicznego wyniosło 6195 kWh, natomiast po wymianie w 2020r. w 
analogicznym okresie wyniosło 2742 kWh. Różnica to 3453 kWh. 
Średni koszt 1 kWh (dystrybucja i energia) to 0,65zł. Jak łatwo 
obliczyć na przykładzie tego jednego miesiąca oszczędność wyniosła 
2.244,45zł.  
➢ grudzień 2019 (krótszy dzień powodujący dłuższe czasy 

świecenia lamp) zużyto 7743 kWh co w porównaniu do zużytych w grudniu 
2020r. 3428 kWh daje 2.804,75zł oszczędności. 

      Reasumując: roczna oszczędność na kosztach energii elektrycznej wynosi ok. 30.000,00zł.                
Czas zwrotu inwestycji to nie wiele ponad 3 lata.  
 

• Rozwój oświetlenia ulicznego 
 Rok 2021, to kolejny rok w którym zamierzamy rozbudować istniejące oświetlenie uliczne. 
Tak, aby piesi uczestnicy ruchu drogowego mogli bezpieczniej przemieszczać się po zmroku. Prace 
będą dotyczyć oświetlenia wzdłuż drogi Gminnej „Szarkówka” od drogi powiatowej na Skawę – 
rejon budynku 580A do budynku 519A. Długość odcinka to ponad 500mb tj, 9 opraw 
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oświetleniowych. Posiadamy już dokumentację projektową. Przewidywana wartość inwestycji to 
ok. 45.000,00zł. 
 

• Radarowy wyświetlacz prędkości 
 Wójt Gminy Spytkowice pragnie uspokoić, iż informacje 
na temat rzekomego ubiegania się przez gminę o budowę 
fotoradaru przy jednej z dróg powiatowych, które w ostatnich 
tygodniach ukazały się na różnych portalach informacyjnych nie 
są prawdziwe.  
 Prawdą jest natomiast fakt, iż pozytywnie 
odpowiedzieliśmy na propozycję złożoną przez Powiatowy Zarząd 
Dróg w Nowym Targu w sprawie zainstalowania radarowego 
wyświetlacza prędkości. Każdy pomysł budowy urządzenia, które 
może służyć bezpieczeństwu naszym mieszkańcom jest dla nas 
bardzo ważny i traktujemy go priorytetowo.  
  W ślad za pismem w którym wyraziliśmy chęć współpracy, 
odbyło się w dniu 11.02.2021 spotkanie przedstawicieli PZD 
Nowy Targ z Wójtem i pracownikiem ds. dróg. Wytypowano 
orientacyjne lokalizacje, zarówno przy drodze powiatowej nr 1665K (na Skawę) jak również nr 
1669K (na Jordanów). Teraz decyzja o możliwości lokalizacji zostanie podjęta przez Zarząd Powiatu 
Nowotarskiego.  

 

 
• Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
Gmina Spytkowice rozpoczęła  budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Inwestycja realizowana jest w ramach działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami 
Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość dofinansowania wynosi 402.428,63 zł. 
Planowanym terminem zakończenia realizacji zadania, jest listopad 2021 roku.  Funkcjonowanie 
PSZOK-u na terenie Gminy Spytkowice umożliwi realizację obowiązków nałożonych na jednostki 
samorządu terytorialnego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Realizacja 
projektu pozwoli na zwiększenie ilości odpadów podlegających segregacji. 
 
 

 
• Budowa kanalizacji sanitarnej 
Pozytywnie został rozpatrzony wniosek Gminy Spytkowice na dofinansowanie operacji  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 dofinansowania z projektu wyniesie 1.617 587 
zł. Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania umowy z instytucją pośredniczącą. W dalszej 
kolejności zostanie przeprowadzona procedura przetargowa, oraz realizacja zamówienia. 
Jednocześnie przystąpimy do projektowania kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej w Gminie. 
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• Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
 W ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  (RFIL), Gmina złożyła kilka 
wniosków o dofinansowanie inwestycji na terenie Spytkowic. Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów 
w sprawie wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 , Gmina Spytkowice na daną 
chwilę otrzymała łącznie 1.500.000 zł. Część wniosków czeka jeszcze na rozpatrzenie. Powyższe 
środki zostaną wydatkowane, jako udział własny w wydatkach majątkowych przeznaczonych na 
budowę kanalizacji sanitarnej  (1.000.000 zł), pozostała kwota zostanie przeznaczona na wkład 
własny do innych inwestycji realizowanych w 2021 oraz 2022 roku.  

 

• Informacja o rekrutacji do przedszkoli   

i oddziałów przedszkolnych                   

w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 

Spytkowice na rok szkolny 

2021/2022             

Do gminnego przedszkola oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze 
Gminy Spytkowice. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy 
zapisują swoje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub planują 
zmienić przedszkole. Naborem na rok szkolny 2021/2022 objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat 
(urodzone w latach 2015-2018). 

Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
wraz z załącznikami jest dostępny w danym przedszkolu/szkole. Wnioski w będzie można składać 
w przedszkolu/szkołach podstawowych w terminie 1-12 marca 2021 r. 

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe. Na pierwszym etapie postępowania brane są 
pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.). Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod 
uwagę kryteria określone w uchwale Nr XXVII/127/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 20 lutego 
2017 r.  
Terminy rekrutacji zostały określone w załączniku Nr 1 do zarządzenia nr 5/2021 Wójta Gminy 
Spytkowice z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Więcej informacji nt. postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 można 
znaleźć na stronie internetowej Gminy Spytkowic 
 
 

• „Kiedy śmieci” – darmowa aplikacja na telefon  
Gmina Spytkowice od lutego posiada aplikację na smartfony - Kiedy śmieci , aplikacja ma 

na celu przypomnienie Państwu  o odbiorze odpadów.  
Dzięki tej aplikacji mieszkańcy mogą sprawdzić: 

▪  harmonogram odbioru odpadów 
▪ uzyskać informacje do jakiej frakcji zakwalifikować dany odpad,  
▪ ustawić sobie przypomnienie o zbliżającej się dacie wystawienia worków/koszy.  

Również w aplikacji zamieszczane będą informacje dotyczące min. opłat za gospodarowanie 
odpadami, terminie zbiórki wielkogabarytów.  
Aplikacja jest dostępna na smartfony z każdym systemem Android i iOS oraz na smartfony Huawei 
(bez wsparcia Google). Aplikacja jest całkowicie darmowa. 

https://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rurg&trejId=316&eid=498885
https://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rurg&trejId=316&eid=498885
https://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rzwg&trejId=316&eid=621494
https://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rzwg&trejId=316&eid=621494
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• Terminy płatności 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez właścicieli nieruchomości, 

z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, jest w następujących 
terminach: 
   • za I kwartał do 15 marca danego roku, 
   • za II kwartał do 15czerwca danego roku, 
   • za III kwartał do 15 września danego roku, 
   • za IV kwartał do 15 grudnia danego roku. 
Osoby dokonujące przelewem płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy                      
o podanie w tytule przelewu następujących danych: 
"opłata – odpady:  imię i nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości; adres nieruchomości, której 
opłata dotyczy, okres, za który opłata jest uiszczana (I kwartał, II kwartał, III kwartał, IV kwartał, czy 
też opłata za dany miesiąc jeśli płacą Państwo miesięcznie) 
Przykład: 

"opłata - odpady", Jan Kowalski, Spytkowice 926, I i II kwartał/ opłata za miesiąc styczeń 

Numer konta: 

Odpady Komunalne: 

79 8815 0002 0000 0000 9364 0001 

 
 

• Pies na wsi. Skąd biorą się bezdomne psy na wsi i jak możesz im pomóc, by 

ograniczyć ich niepotrzebne cierpienie? 
 

Bezdomny pies 

Przez pojęcie „bezdomny pies” rozumie się psa domowego, który zabłąkał się, uciekł lub 
został porzucony przez człowieka. Bezdomne psy to również takie, które nigdy nie miały właściciela 
i od urodzenia muszą radzić sobie same. Obecność bezpańskich psów w danym miejscu musi być 
zgłoszona, by odpowiednie służby mogły podjąć działania. Jeśli zauważysz bezdomnego psa, 
powinieneś poinformować urząd gminy, policję, lub najbliższe schronisko dla zwierząt w Nowym 
Targu, ul. Kokoszków 101. Zgłoszenia o wałęsających się, bezpańskich psach przyjmuje, działające 
na danym obszarze Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (TOZ) lub inna organizacja społeczna,                 
a także Urząd Gminy oraz policja. Ich zadaniem będzie odłowienie bezdomnego zwierzęcia                            
i zapewnienie mu miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt.  

Psy wychodzące na wsiach 
Wałęsające się po wsi bezpańskie psy nie mają łatwego życia. Często niedożywione, 

dręczone przez liczne pasożyty i nieleczone choroby, cierpią z braku ludzkiej opieki. Nie wszystkie 
z nich to zdziczałe, urodzone na wolności psy. Większość z takich czworonogów to domowe pupile, 
które z różnych przyczyn zgubiły się lub uciekły opiekunom. Przerażone sytuacją, w której się 
znajdują, często zupełnie nie potrafią sobie poradzić i w takim wypadku mogą zachować się bardzo 
różnie. Jak wiemy biegające luzem psy są również  zmorą amatorów joggingu i rowerzystów, ale 
nie tylko. Każdy pieszy ma prawo, idąc chodnikiem, czuć się bezpiecznie. A nie będzie miał tej 
pewności, przechodząc obok niezabezpieczonego psa na niezamkniętej posesji. Zwierzę to tylko 
zwierzę, nigdy nie można być stuprocentowo pewnym, że nie zrobi nikomu krzywdy. Pewne 
natomiast jest to, że nie przejdzie obojętnie, gdy przechodzień idzie akurat z innym psem na 
smyczy. Pozostaje tylko pytanie, czy wyjdzie mu na powitanie, czy od razu rzuci się z zębami.  
Niestety właściciele nie zdają sobie również sprawy, jak pies zareaguje na osobę mu nieznaną. Pies, 
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choć dla swojego pana grzeczny i miły, może okazać się dla innych zagrożeniem. Na skutek 
niefrasobliwości właścicieli często dochodzi do tragedii z udziałem dzieci, które nieświadome 
zagrożenia lub sparaliżowane strachem nie są w stanie odpowiednio zareagować. „Domowy 
uciekinier” podczas kontaktu z bezdomnymi zwierzętami może zarazić się od nich licznymi 
chorobami, szczególnie jeśli nie jest regularnie szczepiony. Prawidłowe zabezpieczenie podwórka 
przed ucieczką psa jest bardzo ważne. Uciekający z domu, niekastrowany pies przyczynia się do 
wzrostu liczby bezdomnych psów na wsi. Efektem takich wypraw są niechciane szczeniaki! Polskie 
prawo zabrania sprzedaży szczeniąt niepochodzących z zarejestrowanych hodowli, a wyrzucenie 
ich do lasu czy uśmiercenie może wiązać się z karą nawet 3 lat pozbawienia wolności. Wyjątkiem 
są ślepe mioty, czyli szczenięta, które jeszcze nie otworzyły oczu – jednak i w tym wypadku uśpić 
je może wyłącznie weterynarz. Rozwiązanie tego problemu jest łatwe – sterylizacja i kastracja 
domowych psów, oraz zabezpieczenie posesji przed opuszczeniem go przez naszego pupila. Te dwa 
proste, sposoby pozwolą nie tylko ograniczyć ucieczki samców ale i rozwiązać problem 
niepotrzebnych szczeniaków.  
 

Czego nie robić, widząc bezdomnego psa? 
Gdy zauważymy bezdomnego psiaka, nigdy nie próbujmy go łapać na siłę! Szczególnie 

ważne jest to w przypadku zdziczałych lub spanikowanych psów, które broniąc się, mogą cię 
dotkliwie pogryźć lub zrobić sobie poważną krzywdę. Takich psów nie należy także gonić ani 
zapędzać w ciasne alejki. Przerażone, uciekające na oślep zwierzę może wpaść pod samochód lub 
wejść w szczelinę, z której nie będzie mogło się wydostać. Przepędzanie bezdomnych psów nie jest 
wskazane również ze względu na ewentualne ukryte w pobliżu szczeniaki, które bez opieki 
odgonionej przez ciebie suki mogą umrzeć z głodu i wyziębienia. 

                                             

• Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 # liczy się każdy     

 

 
    W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie 
się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.  

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które 
pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym 
rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym                                  
i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac 
spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia                       
i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych. 
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Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. 
charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz 
stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 
2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.). 
Obowiązkiem spisowym objęte zostaną: 

• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach                        
i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne 
niemające miejsca zamieszkania; 

• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia 
niebędące mieszkaniami. 

Metody przekazywania danych: 
• samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS; 
• w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego; 
• w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na 

to sytuacja epidemiczna. 
 

Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim 
Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie lub właściwym Gminnym Biurem 
Spisowym.  

Ponadto, aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie będzie 
miał możliwości spisania się samodzielnie, ustawa o NSP 2021 zobowiązuje następujące podmioty 
do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu: 

• urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej, 

• urzędy wojewódzkie, 

• urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki 
organizacyjne. 

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu, zostanie opublikowana na stronie 
internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. 

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą 
należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez 
statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają 
całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane 
wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.  
 

Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie 
informacji o spisie. Liczymy się dla Polski! 
 

Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pl, a od 15 marca 
br. dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. 

W przypadku dodatkowych pytań związanych z realizacją NSP 2021 w województwie 
małopolskim można kontaktować się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym 
w Krakowie – tel.: +48 12 42 04 050, e-mail: WBS_Krakow@stat.gov.pl.  lub w  Gminnym Biurze 
Spisowym w Spytkowicach pod numerem 182688370. 

 
 

 
 

https://spis.gov.pl/
file:///C:/Users/kawejszam/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/62WPEGCI/WBS_Krakow@stat.gov.pl
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• Nowe wnioski 500 +  
Okres świadczeniowy 2021/2022 
 
Wnioski o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego                  
na okres świadczeniowy 2021/2022              
w formie elektronicznej można składać 
od dnia 1 lutego 2021r., a w przypadku wniosków papierowych od dnia 1 kwietnia 
2021r. 
Okres świadczeniowy 2021/2022 trwa od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 maja 2022 
roku. 

• Kto może złożyć wniosek 
O świadczenie wychowawcze może się ubiegać: 

➢ matka lub ojciec dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na 
utrzymaniu matki lub ojca), 

➢ opiekun faktyczny dziecka- czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad 
dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka (jeśli 
dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego), 

➢ opiekun prawny dziecka, 
➢ dyrektor domu pomocy społecznej. 

• Jak złożyć wniosek 
Drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny 
empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 
kwietnia 2021r. także drogą tradycyjną (papierową): osobiście w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Spytkowicach lub za pośrednictwem poczty. 
W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:     
 

   Termin złożenia wniosku:    Termin rozpatrzenia: 
   od 1 lutego 2021r. do 30 kwietnia 2021r.    do 30 czerwca 2021r. 
   od 1 maja do 31 maja 2021r.    do 31 lipca 2021r. 
   od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r.    do 31 sierpnia 2021r. 
   od 1 lipca do 31 lipca 2021r.    do 30 września 2021r. 
   od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021r.    do 31 października 2021r. 
   od 1 września do 31 maja 2022r.    nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia 

   wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później 
   niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, 
   tj. złożenia wniosku 
 

 

• Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego 
Jeśli członek rodziny lub nie będący członkiem rodziny drugi rodzic dziecka przebywa 

poza granicami Polski w kraju objętym koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego 
(są to przede wszystkim kraje Unii Europejskiej), złożony w tut. Ośrodku wniosek zostanie 
przekazany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. MUW jest instytucją, 
która ustala, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie w danej sprawie, a jeśli tak- jaka 
instytucja będzie przyznawać prawo do świadczenia. W/w przypadku termin rozpatrzenia 
wniosku wydłuża się do momentu otrzymania pisma z Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Niepoinformowanie tut. Ośrodka o przebywaniu członka rodziny poza 
granicami Polski może skutkować nienależnie pobranym świadczeniem. 
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• Biblioteka Publiczna 

Końcem roku 2020 Biblioteka Publiczna w Spytkowicach otrzymała dofinansowanie                            
w ramach Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020″. Celem 
programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie 
szans mieszkańców miejscowości w gminach wiejskich poprzez wyposażenie bibliotek                                      
w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach przyznanego dofinansowania Biblioteka Publiczna 
w Spytkowicach zakupiła 4 komputery przenośnie – laptopy, 4 x oprogramowanie – pakiet biurowy 
Office, tablet, drukarkę, 4 x słuchawki komputerowe, 4 x głośniki do komputera, bezprzewodowy 
czytnik kodów za łączną kwotę 23 800 zł, z czego wkładu własnego było 3 900zł. 

 

„Centrum Legend i Baśni Karpackich”  

Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach w 2020 roku napisało wniosek na 
dofinansowanie w ramach projektu: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. „Centrum Legend i Baśni 
Karpackich”, która jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW 
otrzymanych w ramach Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020                              
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inicjatorem oraz pomysłodawcą projektu Rada Programowa 
działająca przy Gminnym Centrum Kultury w Spytkowicach pod przewodnictwem Pana Ryszarda 
Klamerusa. Kwota dofinansowania projektu to 50 000 zł., z czego wkład własny Gminnego Centrum 
Kultury to 18 185 zł. W ramach dofinasowana w roku 2021 w gminie Spytkowice będzie 
realizowany projekt w ramach, którego zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny pt. „Legendy 
i baśnie Karpat” dla mieszkańców  z terenu "Przyjaznej doliny Raby i Czarnej Orawy". Odbędzie się 
cykl warsztatów o tematyce legend i baśni Karpat, mi.in. teatr lalek, szkolenie filmowe, warsztaty 
wokalne, zajęcia literackie oraz kino letnie, które będzie podsumowaniem całego projektu. O 
wszystkich wydarzeniach Gminne Centrum Kultury będzie informowało mieszkańców na bieżąco. 

• Nadchodzący Dzień Kobiet  
 Gminne Centrum Kultury                                 
w Spytkowicach w dniu 7 marca 2021r. 
organizuje koncert z okazji Dnia Kobiet. 
Podczas koncertu wystąpi grupa wokalna ze 
Spytkowic, przedstawiciele chóru 
„Resonantes” oraz Katarzyna Waberska.  
Koncert odbędzie się w formie online bez 
udziału publiczności.  
 Dzień koncertu będzie również dniem 
rozpoczęcia wystawy twórców ze Spytkowic, 
na którą będą się składały prace plastyczne, 
rzeźby, obrazy haftowane, stroje, ceramika 
oraz ikony. Wystawę będzie można obejrzeć 
online oraz indywidualnie w budynku 
Gminnego Centrum Kultury od 7 marca do 1 
kwietnia 2021r. 
  Serdecznie zapraszamy  do  obejrzenia 
transmisji. 
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• Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19  

 

                                                                             

 

• Wymień piec i weź dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami Uchwały Antysmogowej Sejmiku Województwa Małopolskiego                   
od 1 stycznia 2023 roku uchwała zakazuje stosowania wszystkich istniejących kotłów 
pozaklasowych nie spełniających norm emisji!  

Dlatego zachęcamy do skorzystania z możliwości uzyskania wsparcia finansowego                           
w Programie ,,Czyste Powietrze”. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów                              
na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. 
Wszelkie informacje nt. programu można uzyskać w Urzędzie Gminy Spytkowice  
lub bezpośrednio na stornie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl  

 

http://www.czystepowietrze.gov.pl/
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Urząd Gminy Spytkowice  
34-745 Spytkowice 26 

Fax. 18 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 8.00 – 14.00 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 

Poniedziałek – Piątek od 8.00- 16.00 

Tel. 18 26 88 486 

 

 

Telefon  18 26 88 370 
                       Nazwa Pokój Telefon wewnętrzny 

• Sekretariat 1 22 

• Sekretarz Gminy 2 21 

• 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 Ekonom.- Admin. Szkół  35 , 28 

 

 

mailto:urzad@spytkowice.pl

