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WSTĘP
Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego to jedna z form podsumowania
działalności organu wykonawczego. Podstawą prawną sporządzenia raportu jest
art.

28aa

ustawy

o samorządzie

gminnym,

który

został

wprowadzony

ustawą

z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Raport o stanie gminy to obok absolutorium kompleksowy dokument służący ocenie organu
wykonawczego. Raport ten odnosi się jednak do całokształtu pracy Wójta w poprzednim roku
kalendarzowym, natomiast instytucja absolutorium jest wyłącznie podsumowaniem
wykonania budżetu.
Ustawa nakłada na organ wykonawczy obowiązek przedstawienia organowi
stanowiącemu raportu do 31 maja każdego roku. Proponowany układ raportu jest zgodny
ze strukturą organizacyjną Urzędu Gminy w Spytkowicach i uwzględnia jednocześnie jednostki
organizacyjne gminy.
Raport o stanie gminy Spytkowice w sposób kompleksowy ukazuje pracę Wójta Gminy
oraz podległych mu pracowników. Został podzielony na rozdziały, które przedstawiają
działalność samorządu gminnego w poszczególnych obszarach oraz realizację zadań,
które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym.
Ostatnie lata naznaczone były pandemią koronawirusa, dlatego trudno porównywać dane
zamieszczone w raporcie do informacji z lat ubiegłych. W wielu aspektach działalność naszego
samorządu została bardzo mocno ograniczona i w ich ocenie nie należy wysnuwać daleko
idących wniosków.
Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie przekazane zostały przez jednostki
organizacyjne Gminy Spytkowice, którymi są:
✓ Urząd Gminy w Spytkowicach;
✓ Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach;
✓ Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach;
✓ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach;
✓ Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach;
✓ Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach;
✓ Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach.
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I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Tło geograficzne
Gmina

Spytkowice

leży

w

zachodniej

części

województwa

małopolskiego

oraz w północnej części powiatu wadowickiego. Północną granicę gminy stanowi koryto Wisły,
natomiast granica południowa sięga Pogórza Wielickiego. Spytkowice sąsiadują: z Gminą
Alwernia (powiat chrzanowski) oraz Gminą Czernichów (powiat krakowski) na północy; Gminą
Brzeźnica na wschodzie; Gminą Tomice na południu i Gminą Zator (powiat oświęcimski)
na zachodzie. Położenie Gminy jest bardzo korzystne – znajduje się ona ok. 40 km od Krakowa,
16 km od Wadowic oraz 20 km od Oświęcimia, co jest podstawą do odpowiedniego rozwoju.
Spytkowice znajdują się na terenie podprowincji Północne Podkarpacie oraz podprowincji
Zewnętrzne Karpaty Zachodnie. Północna część gminy leży na obszarze makroregionu Kotlina
Oświęcimska, a reszta w obszarze Pogórza Zachodniobeskidzkiego. Ukształtowanie terenu jest
charakterystyczne dla Polski południowej, a więc na północy dominuje ukształtowanie nizinne,
które, im bardziej na południe, przechodzi w system pagórkowaty. Najwyżej położonym
punktem gminy jest las Bachowiec, który znajduje się na poziomie 341 m n.p.m., z kolei
najniższym punktem jest koryto Wisły położone na wysokości 214 m n.p.m. Krajobraz gminy
jest bardzo zróżnicowany – od pięknych starorzeczy na północnym zachodzie, po malownicze
wzgórza i stoki wpadające do płaskich dolin na południu, co tworzy wiele wąwozów. Gmina
Spytkowice jest gminą wiejską. Jej powierzchnia wynosi 51,56 km2, a składa się na nią sześć,
różnych wielkościowo sołectw: Spytkowice, Ryczów, Bachowice, Miejsce, Półwieś i Lipowa.

Strona 7 z 167

2. Demografia
Na dzień 31 grudnia 2021 roku populacja gminy Spytkowice wynosiła 10 146 osób
i zmalała o 97 osób, tj. o 0,96% w stosunku do roku 2020. Ludność gminy stanowiła 6,5%
ogólnej liczby ludności powiatu wadowickiego oraz 0,3% województwa małopolskiego. Gminę
zamieszkiwało 5200 kobiet oraz 4946 mężczyzn, co stanowi odpowiednio 51,25% i 48,75%
mieszkańców gminy. Współczynnik feminizacji wyniósł 105, co oznacza, że na 100 mężczyzn
przypada 105 kobiet. Od kilku lat w kwestii liczby ludności mogliśmy obserwować tendencję
wzrostową. 2021 rok, podobnie jak rok wcześniejszy naznaczony pandemią koronawirusa,
przyniósł nam jednak znaczne zmniejszenie liczby ludności. W 2021 roku odnotowaliśmy 118
zgonów. Najgorzej sytuacja przedstawiała się w sołectwach: Spytkowice i Ryczów. Tylko tutaj
zmarło w sumie 86 osób. W 2021 roku urodziło się u nas 105 dzieci. Na szczególną uwagę
zasługuje sołectwo Półwieś. To jedyne sołectwo, które w ubiegłym roku zanotowało wzrost
liczby ludności.
Na ogólną liczbę Mieszkańców bardzo duży wpływ mają również migracje. W minionym
roku w naszej gminie zameldowało się 60 nowych osób, natomiast gminę opuściło
144 Mieszkańców. Przyczyn migracji należy upatrywać w tym, że są one coraz łatwiejsze,
a przez to bardziej powszechne. Ich powodem z reguły są kwestie ekonomiczne, czyli
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poszukiwanie lepszej pracy, ale także edukacja (wyjazdy na studia) oraz kwestie związane
z zawieraniem związków małżeńskich. W 2021 roku mieszkańcy gminy Spytkowice zawarli
57 związków małżeńskich.
Zestawienie liczby mieszkańców
w sołectwach gminy Spytkowice wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
SOŁECTWO

Liczba ludności

BACHOWICE

2345

LIPOWA

74

MIEJSCE

663

PÓŁWIEŚ

535

RYCZÓW

2575

SPYTKOWICE

3954

RAZEM

10146

Tabela 1. Zestawienie liczby Mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z danymi opracowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, w 2021 roku
statystyczny mieszkaniec Polski miał przeciętnie 42 lata. Dla mężczyzn parametr ten wyniósł
ponad 40 lat, natomiast dla kobiet to blisko 44 lata. Średni wiek Mieszkańca gminy Spytkowice
jest nieco mniejszy i wynosi niecałe 41 lat. Rezultatem przemian demograficznych są zmiany
w liczbie i strukturze ludności według wieku. W naszym kraju można zaobserwować proces
tzw. starzenia się społeczeństwa. Wpływ na to ma zdecydowanie większa liczba zgonów niż
urodzeń. Niezmiennie rośnie grupa osób w wieku powyżej 65 lat, a procentowo maleje liczba
młodzieży do lat 14. W tabeli poniżej przedstawiamy jak prezentujemy się w tej kwestii na tle
województwa małopolskiego i powiatu wadowickiego.
Grupa wiekowa
0-14 lat
15-64 lat
65+ lat

Województwo
Małopolskie
15,96%
67,19%
16,85%

Powiat Wadowicki

Gmina Spytkowice

16,55 %
68,13 %
15,32 %

17,22 %
69,29 %
13,49 %

Tabela 2. Biologiczne grupy wiekowe dla województwa małopolskiego, powiatu wadowickiego i gminy Spytkowice.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny.
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II.

DZIAŁALNOŚĆ WEWNĘTRZNA URZĘDU GMINY

1. Organizacja pracy Urzędu Gminy - Referat Ogólno-Organizacyjny
Wójt Gminy - Mariusz Krystian
Sekretarz Gminy - Krzysztof Cichoń
Skarbnik Gminy - Alina Antosz

W 2021 roku Wójt Gminy wydał 119 zarządzeń, 17 upoważnień oraz 14 pełnomocnictw.
Ponadto odbył ok. 550 spotkań z Mieszkańcami, w tym 447 po wcześniejszym umówieniu.
Wójt Gminy przedstawił 91 projektów uchwał pod obrady Rady Gminy oraz złożył
54 informacje jako realizację planów pracy Komisji i Rady Gminy.
Wójt Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy Spytkowice oraz
Jednostek Organizacyjnych Gminy. Sprawne funkcjonowanie jednostki zapewnia Referat
Ogólno-Organizacyjny.
Referat

Ogólno-Organizacyjny

jest

wewnętrznym

referatem

Urzędu,

którego

funkcjonowanie jest niezwykle istotne dla sprawnego funkcjonowania naszej jednostki,
ale także, a może przede wszystkim, dla sprawnej i efektywnej pracy Wójta Gminy. Zajmuje
się organizowaniem pracy Urzędu oraz koordynowaniem działań podejmowanych
przez poszczególne Referaty. Organizuje współdziałanie Urzędu z sołectwami, Radą Gminy
oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy. Nadzoruje terminowość załatwionych spraw przez
Mieszkańców w Urzędzie Gminy oraz realizuje sprawy związane z wyborami i referendami.
Kontroluje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej oraz opracowuje projekty struktury
organizacyjnej Urzędu. Prowadzi sprawy pracownicze i kontroluje dyscyplinę czasu pracy.
Dokonuje sprawdzenia projektów uchwał Rady Gminy wnoszonych pod jej obrady
pod względem merytorycznym, zapewnia skuteczny sposób publikacji prawa miejscowego,
obwieszczeń oraz wszystkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy. Prowadzi
obsługę Sekretariatu i dziennika podawczego. W Referacie realizowane są także zadania
związane z nawiązywaniem oraz poszerzaniem współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Gminy lub na rzecz jej Mieszkańców. Referat prowadzi obsługę
posiedzeń Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej poprzez protokołowanie
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oraz sporządzanie uchwał podjętych przez Radę Społeczną GZOZ, sprawy z zakresu
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz zarządzenia kryzysowego
i obrony cywilnej.

Wybrana działalność Referatu w liczbach:
•

Liczba oficjalnej korespondencji, która wpłynęła do Urzędu Gminy

•

Liczba korespondencji wysłanej za pośrednictwem:

12 265;

✓ Poczty Polskiej

4 088;

✓ gońców

4 712;

•

Obsługa poczty elektronicznej i poczty ePuap

•

Liczba ogłoszeń wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

83;

•

Udział Wójta i pracowników w szkoleniach

80.

12 220;

W minionym roku liczba pracowników zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu
Gminy przedstawiała się następująco:
Liczba zatrudnionych osób
Administracja

Pracownicy
fizyczni

Obsługa

Staże

30

9

1

4

Prace
interwencyjne
i roboty publiczne
38

Tabela 3. Zestawienie wielkości zatrudnienia w Urzędzie Gminy w 2021 roku.

W ramach programów organizowanych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Wadowicach zawarto umowy w ramach prac interwencyjnych (28), robót publicznych (10),
staży (4) oraz nawiązano współpracę z Centrum Wsparcia Kolping w Wadowicach w ramach
porozumień dotyczących staży i zatrudnienia subsydiowanego dla osób niepełnosprawnych
i wykluczonych posiadających renty socjalne. Od 6 lat współpracujemy z Fundacją Aktywnej
Rehabilitacji w Krakowie w zakresie organizowania staży dla osób z niepełnosprawnościami.
Zakres prac wykonanych przez pracowników zatrudnionych przy współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy osiągnął wartość około 1 488 360,00 zł, z czego koszty
zatrudnienia wyniosły 975 818,77 zł, a refundacja z PUP 236 073,61 zł.
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Pracownicy wykonywali prace porządkowe na terenie gminy, wykaszali trawy przy
drogach gminnych i rolniczych oraz w rowach przydrożnych i melioracyjnych. Równocześnie
pobierali rowy i udrażniali przepusty. Prowadzili także przycinkę drzew, karczowali
zakrzaczenia, czyścili korytka, kraty, studzienki, układali rury odwadniające, płyty
wzmacniające i korytka. Dzięki pracownikom interwencyjnym zlikwidowano dzikie wysypiska
śmieci i umyto wiaty przystankowe. Pomagali oni również w dostarczaniu przesyłek
pocztowych na terenie gminy, co przyniosło wymierne oszczędności finansowe. Część
pracowników została oddelegowana do jednostek organizacyjnych gminy zgodnie
z potrzebami oraz do utrzymania czystości na obiektach sportowych w

Ryczowie

i Bachowicach.
Zatrudnienie pracowników w ramach programów realizowanych we współpracy z PUP
Wadowice wpłynęło bezpośrednio na poprawę sytuacji materialnej rodzin oraz zmniejszyło
poziom bezrobocia na terenie naszej gminy. Prace wykonywane w ramach realizacji tych
programów bezpośrednio wpłynęły na poprawę wizerunku gminy.
Za liczne działania zmierzające do rozwoju
pracowników, a także zmniejszenia bezrobocia
i aktywizacji zawodowej Mieszkańców Urząd Gminy
w Spytkowicach otrzymał Małopolską Nagrodę Rynku
Pracy. Urząd Gminy został doceniony za to, że od wielu
lat angażuje i wspiera Mieszkańców w zakresie
podjęcia oraz rozpoczęcia pracy zawodowej. Dotyczy to przede wszystkim współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy w Wadowicach, z którym zawierane są umowy na realizację
prac interwencyjnych, robót publicznych, staży i prac społecznie użytecznych. Tylko od 2011
roku w Urzędzie Gminy zatrudniono 384 osoby, co
czyni

gminę

wadowickiego

Spytkowice
w

tym

liderem

powiatu

zakresie.

Ponadto

nawiązano współpracę z Centrum Wsparcia
Kolping w Wadowicach oraz Fundacją Aktywnej
Rehabilitacji w Krakowie. 7 czerwca 2021 roku
w Muzeum Lotnictwa Polskiego w

Krakowie

pamiątkową statuetkę odebrał z rąk wicemarszałka województwa małopolskiego Tomasza
Urynowicza wójt gminy Spytkowice Mariusz Krystian.
Strona 12 z 167

Wychodząc

naprzeciw

oczekiwaniom

i

potrzebom

Mieszkańców

związanych

z trudnościami w rozwiązywaniu i interpretacji przepisów prawnych Wójt kontynuował
program bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez Radcę Prawnego w Urzędzie Gminy.
Porady udzielane są dwa razy w tygodniu. Są poradami bezpłatnymi i cieszą się dużym
zainteresowaniem, najczęściej z zakresu spraw alimentacyjnych, spadkowych i majątkowych.
Radca Prawny udzielił w ostatnim roku ponad 250 porad prawnych dla Mieszkańców gminy.

1.1. Zarządzanie kryzysowe, Obrona Cywilna i działalność Ochotniczych
Straży Pożarnych
Zarządzanie kryzysowe
W 2021 roku na terenie Gminy występowały różne zdarzenia o charakterze kryzysowym,
wywołane anomaliami pogodowymi oraz nieszczęśliwymi wypadkami. Głównym zagrożeniem
zarówno na świecie, w kraju, jak i na terenie naszej gminy była epidemia wirusa COVID-19.
Nasze działania sprowadzały się do stosowania zabezpieczeń i profilaktyki przed skutkami
zakażenia się koronawirusem.
Wójt w razie zaistniałych potrzeb uruchamia do działania Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego celem niesienia pomocy Mieszkańcom. W minionym roku GZZK skupiał swoje
działania na przeciwdziałaniu pandemii COVID-19.
W trakcie prowadzenia działań ratowniczo-profilaktycznych wydano Mieszkańcom
materiały celem wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ochrony osobistej. Ogólne koszty
związane z prowadzonymi działaniami kryzysowymi to kwota 129 470,57 zł.
Obrona cywilna
Corocznie formacje obrony cywilnej uczestniczą w powiatowym treningu Systemu
Wykrywania i Alarmowania. Ponadto Gmina bierze udział 2 razy w roku w wojewódzkim
treningu Stałego Dyżuru Wojewody, Starosty, Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta
organizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W 2021 roku Gmina co miesiąc brała udział
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w wojewódzkim treningu odbioru sygnałów alarmowych oraz 2 razy w ćwiczeniach
ogólnokrajowych pk. RENEGADE.
Kwalifikacja wojskowa
Wójt Gminy corocznie deleguje pracownika Urzędu Gminy do pracy w Powiatowej Komisji
Lekarskiej określającej zdolność do służby wojskowej mężczyzn z tzw. rocznika podstawowego
(ukończone 18 lat) z terenu gminy. W roku 2021 przed Komisją stanęło 51 mężczyzn
i 1 kobieta.
Archiwum zakładowe
W 2021 roku przyjęto w zasób archiwalny niżej wymienione ilości dokumentacji
do archiwum zakładowego Urzędu Gminy tj.:
- dokumenty KAT. „A” - 2,00 mb.
- dokumenty KAT. „B” - 6,88 mb.
Ochotnicze Straże Pożarne
W Gminie działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj.:
1) OSP Spytkowice, włączona w 2004 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
(KSRG),
2) OSP Bachowice, włączona w 2007 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
(KSRG),
3) OSP Ryczów,
4) OSP Miejsce,
5) OSP Półwieś.

Na utrzymanie gotowości bojowej wszystkich OSP oraz koszty związane z prowadzonymi
działaniami ratowniczymi, a także zakup niezbędnego sprzętu oraz ubrań specjalnych
i mundurów wyjściowych wydatkowano ponad 405 tysięcy złotych.
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OGÓŁEM WYDATKI ZA 2021 ROK:
•
•
•
•
•
•

OSP SPYTKOWICE
OSP BACHOWICE
OSP RYCZÓW
OSP MIEJSCE
OSP PÓŁWIEŚ
ZARZĄD GMINNY OSP

13 498,16 zł
35 757,64 zł
312 036,21 zł
9 535,22 zł
17 796,98 zł
16 527,71 zł

RAZEM

405 151,92 zł

Na szczególną uwagę zasługuje kwota przekazana Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ryczowie. Jej wysokość w głównej mierze wynika z dotacji przeznaczonej na zakup lekkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tej jednostki. Jest to pojazd na podwoziu MAN TGE
3.180. Nowy nabytek posiada m.in.: napęd 4x4, zbiornik wody o pojemności 300 litrów,
pneumatyczny maszt oświetleniowy LED i wciągarkę elektryczną. Całkowity koszt zakupu tego
pojazdu wyniósł ponad 300 tysięcy złotych. Symbolicznego przekazania kluczyków na ręce
naczelnika OSP druha Łukasza Suślika dokonali podczas oficjalnych obchodów 100-lecia OSP
wójt Mariusz Krystian oraz starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas. Zakup pojazdu został
sfinansowany ze środków budżetowych Gminy Spytkowice oraz dofinansowany przez Powiat
Wadowicki.
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Wójt Gminy a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Spytkowicach zwołał 3 posiedzenia Zarządu. Z uwagi
na sytuację epidemiczną nie zorganizowano Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych
oraz Gminnych Ćwiczeń Pożarniczych.

1.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W 2021 roku na terenie gminy Spytkowice funkcjonowało 30 organizacji społecznych
realizujących działania na rzecz naszych Mieszkańców. Tak prezentuje się ich wykaz:
1. Ludowy Klub Sportowy ASTRA Spytkowice.
2. Ludowy Klub Sportowy BOROWIK Bachowice.
3. Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Ryczów.
4. Wiejski Klub Sportowy VICTORIA Półwieś.
5. Klub Tenisa Stołowego VICTORIA Spytkowice.
6. Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" w Spytkowicach.
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi.
8. Związek Emerytów i Rencistów w Spytkowicach.
9. Polski Związek Wędkarski Koło PZW w Spytkowicach.
10. Koło Łowieckie HUBERT.
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowicach.
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach.
13. Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie.
14. Ochotnicza Straż Pożarna w Miejscu.
15. Ochotnicza Straż Pożarna w Półwsi.
16. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Odział Zator - Sekcja Bachowice.
17. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Alwernia - Sekcja Spytkowice.
18. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Oddział Zator - Sekcja Spytkowice.
19. Fundacja Pałac w Ryczowie.
20. Towarzystwo Przyjaciół Ryczowskiej Orkiestry Dętej.
21. Stowarzyszenie Głosy Miłosierdzia.
22. Amatorski Klub Aktywnych SPYTAKTIV.
23. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bachowicach.
24. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Ryczowie.
25. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach.
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Wykaz Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy:
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Spytkowicach
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Ryczowie.
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Bachowicach.
4. Koło Gospodyń Wiejskich w Miejscu.
5. Koło Gospodyń Wiejskich w Półwsi.
Ponadto na rzecz Mieszkańców gminy działają również organizacje, które swoje siedziby mają
poza terenem naszej gminy. Wójt Gminy corocznie udziela im wsparcia zarówno w formie
finansowej, jak i pozafinansowej. W 2021 roku były to:
1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej.
2. Międzyszkolny Klub Kajakowy w Łączanach.
3. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Dać Szansę.
4. Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "VICTORIA".
5. Klub Strzelecki Petarda w Krakowie.
6. Klub Sztuk Walki Chikara.
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia Per LaMusica.
8. Stowarzyszenie Ojca Rudolfa Warzechy OCD.
W 2021 roku Wójt Gminy nawiązał współpracę z 25 organizacjami społecznymi w formie
finansowej oraz pozafinansowej. Wartość dofinansowania dla organizacji wyniosła w ubiegłym
roku 348,5 tysiąca złotych. Pozafinansowa forma pomocy polegała m.in. na prowadzeniu
lokalnej bazy danych, wzajemnej wymianie informacji, pomocy w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych, promocji realizowanych działań na stronie internetowej gminy i w mediach
lokalnych oraz pomocy technicznej, szkoleniowej, lokalowej i informacyjnej.
W okresie sprawozdawczym dofinansowanie organizacji pozarządowych zarówno
w formie otwartych konkursów ofert, jak i z pominięciem konkursu oraz wniosków
o charakterze sportowym było realizowane w następujących obszarach:
1) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: wspieranie inicjatyw
lokalnych, w tym gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych, wspieranie
lokalnych twórców, innowacyjnych rozwiązań i promowanie produktów regionalnych,
podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju gminy i regionu:
Strona 17 z 167

Dofinansowano następujące stowarzyszenia:
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia Per LaMusica
na organizację "IV Letnich Tortur Muzycznych" - 4 000 zł.
✓ Stowarzyszenie Ojca Rudolfa Warzechy na promowanie pamięci o Ojcu (publikacja
obrazków wizerunkowo - modlitewnych) - 3 000 zł.
✓ Stowarzyszenie Głosy Miłosierdzia w Spytkowicach na wykonanie w ramach akcji
„Nakręceni do Pomocy” metalowej konstrukcji w kształcie serca z przeznaczeniem na
gromadzenie plastikowych nakrętek przez Mieszkańców Gminy Spytkowice - 2 000 zł.
✓ Koło Łowieckie Hubert w Ryczowie na wykonanie w miejscowości Ryczów ogrodu
przyrodniczego mającego na celu zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania
o charakterze proekologicznym - 10 000 zł
2)

Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży:
organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, jako zagospodarowanie czasu wolnego
oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy. Dofinansowano następujące
stowarzyszenia:
✓ Klub Kajakowy w Łączanach na organizację spływu kajakowego - 2 000 zł.
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach na organizację jednodniowej wycieczki do
Energylandii - 1 500 zł.

3) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: prowadzenie działań
edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży w szczególności w zakresie unikania
zagrożeń związanych z alkoholizmem. Dofinansowano następujące stowarzyszenia:
✓ Stowarzyszenie Jesteśmy Razem na realizację przez Koła Gospodyń Wiejskich działań
kulturalno-edukacyjno-rozrywkowych - 8 000 zł.
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi na realizację projektu „Akademia
Pomysłów” - 4 000 zł.
✓ Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Dać Szansę
na realizację zajęć rehabilitacyjno – ruchowych dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym pn. "Czas na sprawność, czas na zdrowie” - 3 000 zł.
✓ Parafia Rzymsko-Katolicka w Spytkowicach na utworzenie świetlicy środowiskowej
dla dzieci i młodzieży z terenu Parafii - 3 000 zł.
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✓ Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynentów „VICTORIA” na realizację
programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób uzależnionych
od alkoholu - 2 000 zł.
✓ Klub Strzelecki Petarda w Krakowie na organizację zajęć sportowych poprzez treningi
i udziały w turniejach strzeleckich dla dzieci i młodzieży - 1 000 zł.
✓ Klub Walki Chikara na prowadzenie cyklicznych treningów Karate Kyokushin
- 1 000 zł.
4) Realizacja zadań o charakterze sportowym. Wnioski w tym obszarze złożyły następujące
organizacje:
✓

Ludowy Klub Sportowy "ASTRA" Spytkowice - prowadzenie sekcji piłki nożnej,

✓

Ludowy Klub Sportowy "BOROWIK" Bachowice - prowadzenie sekcji piłki nożnej,

✓

Wiejski Klub Sportowy "VICTORIA" Półwieś - prowadzenie sekcji piłki nożnej,

✓

Ludowy Klub Sportowy "ORZEŁ" Ryczów - prowadzenie sekcji piłki nożnej,

✓

Klub Tenisa Stołowego "ASTRA" Spytkowice - prowadzenie sekcji tenisa stołowego.

W ramach przyznanych środków finansowych Wójt Gminy dokonał uroczystego wręczenia
dofinansowanym organizacjom symbolicznych czeków.

Wójt Gminy podejmuje ciągłe działania mające na celu wspieranie organizacji społecznych
i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju sportu oraz upowszechniania kultury fizycznej.
Realizuje także szereg działań, które pozwalają na rozwój i poprawę istniejących warunków
uprawiania sportu oraz powstawanie nowych obiektów i urządzeń sportowych, co powoduje
systematyczne zwiększanie tego zaplecza. W celu stworzenia odpowiednich warunków
dla rozwoju sportu na wszystkich obiektach sportowych działających na terenie gminy
czynione są na bieżąco niezbędne działania w tym zakresie.
Poza działalnością inwestycyjną prowadzone były działania mające na celu zapewnienie
odpowiednich warunków i standardów do bezpiecznego uprawiania sportu. Jest to czynione
poprzez zakup sprzętu sportowego na obiekty sportowe, gdzie prowadzone są zajęcia
o

charakterze

sportowo-rekreacyjno-profilaktycznym.

Takie

działania

pozwalają

na upowszechnianie wzorców aktywnego stylu życia poprawiającego sprawność fizyczną
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Mieszkańców gminy poprzez organizowanie grupy dzieci i młodzieży do uczestnictwa
w zajęciach. Ważnym elementem podejmowanych działań jest stała oraz ciągle pogłębiająca
się współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy.
Oprócz działań stricte sportowych Wójt wspiera i realizuje wszelkie inicjatywy szeroko
rozumianej rekreacji i turystyki, czego przykładem jest pozyskiwanie środków na utworzenie
na terenie gminy tras nordic walking oraz ścieżek rowerowych, a także udzielanie
systematycznego wsparcia finansowego dla organizacji promujących zdrowy styl życia.
Wszystkie podejmowane działania przyczyniają się do promocji zdrowego stylu życia,
pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego Mieszkańców gminy oraz szeroko rozumianej
profilaktyki zdrowotnej. Mają także znaczący wpływ na podnoszenie standardu i prestiżu
obiektów sportowych oraz podnoszenie atrakcyjności organizowanych imprez i widowisk.

1.3. Fundusze zewnętrzne, promocja i ochrona zabytków
Do zadań pracownika, zajmującego stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych,
Promocji Gminy i Ochrony Zabytków należy w szczególności:
1. Pozyskiwanie środków pomocowych i promocja gminy:
1) Przygotowanie, opracowanie i aktualizacja strategii gminy, a także programów
rozwojowych gminy oraz sołectw wchodzących w skład gminy;
2) Gromadzenie aktualnych informacji i danych z zakresu pozyskiwania środków
z funduszy strukturalnych i pomocowych Unii Europejskiej i innych funduszy
zewnętrznych oraz bieżące informowanie Wójta Gminy o możliwościach ubiegania się
o środki z tych funduszy przez Gminę Spytkowice i jej jednostki organizacyjne;
3) Przygotowywanie i opracowywanie wniosków aplikacyjnych o przydział środków
finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i innych funduszy
zewnętrznych;
4) Monitorowanie i rozliczanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu ze środków
zewnętrznych, opracowywanie analiz i sprawozdań w tym zakresie, koordynacja
projektów, ich promocja, rozliczanie, raportowanie, zabezpieczanie trwałości i nadzór
nad produktami projektu;
5) Współudział i koordynacja w rozliczaniu zadań z zakresu promocji gminy;
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6) Przygotowywanie wniosków o płatność lub innych dokumentów związanych
z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów,
prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie pozyskanych środków;
7) Prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości i innych dokumentów związanych
z realizacją inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych i pomocowych
Unii Europejskiej oraz innych funduszy i dotacji zewnętrznych zgodnie z przepisami
szczegółowymi;
8) Zbieranie informacji i prowadzenie baz danych o jednostkach gospodarczych
i finansowych gminy, ofertach, możliwościach pozyskiwania środków do tworzenia
nowych miejsc pracy;
9) Przygotowywanie projektów uchwał i opinii stosownie do wytycznych wynikających
z planowanych lub realizowanych projektów;
10) Działanie w zakresie współpracy z partnerskimi gminami krajowymi i zagranicznymi;
11) Udział w targach i imprezach promujących gminę;
12) Organizowanie przedsięwzięć promujących gminę Spytkowice;
13) Ścisła współpraca z Referatami Urzędu Gminy i Jednostkami Organizacyjnymi Gminy
w zakresie promocji gminy oraz pozyskiwania środków zewnętrznych.
2.

Przygotowywanie, opracowywanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych,
strategicznych i rozwojowych gminy oraz sołectw wchodzących w skład gminy.

3.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
1) Współdziałanie z konserwatorem zabytków w zakresie ochrony zabytków;
2) Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu przedmiotu archeologicznego, odkryciu
wykopaliska, znalezieniu przedmiotu posiadającego cechy zabytku, a następnie
zawiadamianie o tym fakcie konserwatora zabytków;
3) Składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków;
4) Współdziałanie z konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektów
zabytkowych;
5) Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
6) Przygotowanie gminnego programu ochrony zabytków;
7) Prowadzenie i nadzór nad inwestycjami związanymi z ochroną zabytków.
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W ramach realizacji działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych
na realizację inwestycji gminnych, w roku 2021 złożono 5 wniosków o dofinansowanie.
W poniższej tabeli ujęto złożone wnioski o dofinansowanie z podziałem wartości i źródła
finansowania.
Zestawienie wniosków o dofinansowanie złożonych w roku 2021

Lp.

1

2

3

Tytuł wniosku
Małopolska Tarcza
Antykryzysowa –
Pakiet Edukacyjny.
Cyfryzacja Szkół
i Placówek
Oświatowych - Szkoła
modelowa
Kompleksowa
renowacja Kapliczki
słupowej z żeliwnym
krzyżem w
Bachowicach
Budowa
wielofunkcyjnych
boisk wraz z bieżnią,
oświetleniem i
urządzeniami małej
architektury na
terenie dwóch
miejscowości w
Gminie Spytkowice

Miejsce
realizacji

Gmina
Spytkowice

Bachowice

Miejsce,
Spytkowice

4

CYFROWA GMINA

Gmina
Spytkowice

5

Granty PPGR Wsparcie dzieci i
wnuków byłych
pracowników PGR w
rozwoju cyfrowym

Gmina
Spytkowice

6

Dotacja celowa z
budżetu Państwa na
dofinansowanie
zadań własnych
Gminy z zakresu
organizacji opieki nad

Spytkowice

Instytucja
pośrednicząca
w pozyskaniu
środków

Program

-

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Regionalny
Program
Województwa
Małopolskiego
na lata
2014-2020

25 000,00

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Kapliczki
Małopolski 2021

1 343 688,67

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Kapliczki
Małopolski 2020

Wartość
Całkowita

-

53 420,00

2 713 822,34

309 360,00

56 000,00

27 000,00
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Dofinansowania

309 360,00

Centrum
Projektów Polska
Cyfrowa

56 000,00

Centrum
Projektów Polska
Cyfrowa

21 600,00

Małopolski Urząd
Wojewódzki

Program
Operacyjny
Polska
Cyfrowa na
lata 2014 –
2020
Program
Operacyjny
Polska
Cyfrowa na
lata 2014 –
2020
Dotacja
celowa
z budżetu
Państwa

7

dziećmi w wieku
do lat 3
Wniosek o zawarcie
porozumienia na
współfinansowanie
przedsięwzięć
niskoemisyjnych na
terenie Gminy
Spytkowice

Gmina
Spytkowice

RAZEM

954 000,00

667 800,00

4 113 602,34 zł

2 423 448,67 zł

Narodowy Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej

Stop Smog

Tabela 4. Zestawienie wniosków o dofinansowanie złożonych w roku 2021.

W ramach realizacji zadań związanych z rozliczaniem środków pochodzących
ze źródeł zewnętrznych, w 2021 roku złożono 3 wnioski o płatność końcową.
Zestawienie wniosków o płatność złożonych w roku 2021

Lp.

Tytuł wniosku

1

Małopolska Tarcza
Antykryzysowa – Pakiet
Edukacyjny. Cyfryzacja
szkół i placówek
oświatowych

2

Budowa dwóch
zbiorników
wyrównawczych na
wodę pitną w
miejscowości Ryczów w
gminie Spytkowice

3

Zakup średniego
samochodu
ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Bachowice

4

Poprawa jakości
powietrza
i ograniczenie niskiej
emisji na terenie Gminy
Spytkowice (kotły
gazowe)

Miejsce
realizacji

Gmina
Spytkowice

Ryczów

Bachowice

Gmina
Spytkowice

Instytucja
pośrednicząca w
pozyskaniu
Dofinansowania
środków

Wartość
Całkowita

68 713,95

1 449 115,72

871 058,00

110 975,30
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Program

68 713,95

Regionalny
Urząd
Program
Marszałkowski Województwa
Województwa Małopolskiego
Małopolskiego
na lata
2014-2020

775 518,00

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

40 000,00

Wsparcie
finansowe
gmin
Urząd
z przeznaczeMarszałkowski
niem dla
Województwa
jednostek
Małopolskiego
Ochotniczych
Straży
Pożarnych

93 818,98

Urząd
RPO
Marszałkowski
Województwa
Województwa
Małopolskiego
Małopolskiego

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata 2014-2020

5

Poprawa jakości
powietrza
i ograniczenie niskiej
emisji na terenie Gminy
Spytkowice (kotły
węglowe)

Gmina
Spytkowice

RAZEM

Urząd
RPO
Marszałkowski
Województwa
Województwa
Małopolskiego
Małopolskiego

146 039,00

120 096,62

2 645 901,97 zł

1 098 147,55 zł

Tabela 5. Zestawienie wniosków o płatność złożonych w roku 2021.

Ponadto w ramach stanowiska prowadzone były działania związane z bieżącą realizacją
poniżej wskazanych wniosków o dofinansowanie:
1. Kompleksowa renowacja Kapliczki słupowej z żeliwnym krzyżem w Bachowicach
(podpisanie umowy z Samorządem Województwa, wybór Wykonawcy);
2. Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych na wodę pitną w miejscowości Ryczów
w gminie Spytkowice (podpisano aneks do umowy o dofinansowanie);
3. Budowa wielofunkcyjnych boisk wraz z bieżnią, oświetleniem i urządzeniami małej
architektury na terenie dwóch miejscowości w Gminie Spytkowice (składanie
uzupełnień);
4. CYFROWA GMINA;
5. Wniosek

o

zawarcie

niskoemisyjnych

na

porozumienia
terenie

na

Gminy

współfinansowanie
Spytkowice

przedsięwzięć

(podpisanie

umowy

o dofinansowanie);
6. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Spytkowice (uzupełniano dokumentację
w związku z wybraniem wniosku do realizacji z listy rezerwowej; podpisano umowę
o dofinansowanie);
7. Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy ul. Szkolnej w miejscowości
Spytkowice (uzupełniano dokumentację w związku z wybraniem wniosku
do realizacji z listy rezerwowej);
8. Wzrost atrakcyjności obszaru pogranicza;
9. MALUCH+ 2021;
10. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek
oświatowych;
11. Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Spytkowice
(kotły gazowe i na biomasę).
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12. Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Spytkowice
(kotły węglowe).
W 2021 roku wspierano również jednostki organizacyjne oraz stowarzyszenia z terenu
Gminy Spytkowice w aplikowaniu oraz rozliczaniu projektów przez nich realizowanych
(Gminna Orkiestra Dęta, OSP Bachowice, Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, Gminny Ośrodek
Kultury w Spytkowicach). Ponadto prowadzono współpracę z Małopolskim Konserwatorem
Zabytków, Starostwem Powiatowym w Wadowicach oraz Stowarzyszeniem Dolina Karpia
w zakresie realizowanych przez w/w instytucje działań.
W ramach realizacji działań związanych z promocją gminy prowadzone są w prasie,
telewizji i mediach elektronicznych kampanie promocyjno-informacyjne, w których
prezentowane są walory gminy oraz oferta inwestycyjna. Ponadto wydawane są publikacje,
w których można zapoznać się z ofertą kulturalną i przyrodniczą gminy, jak również poznać jej
historię. Gmina uczestniczy także w targach i imprezach, w czasie których uczestnicy mogą
lepiej poznać jej walory. W roku 2021 udział w w/w wydarzeniach był jednak utrudniony ze
względu na pandemię koronawirusa Covid-19.
W 2021 roku złożony został
również wniosek o udział w konkursie
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„SAMORZĄD PRO FAMILIA”, w którym
otrzymano

wyróżnienie

jako

jedyny

samorząd z Małopolski i jeden z trzech
w kategorii gmin wiejskich w Polsce.
Gmina owocnie realizuje również współpracę partnerską z francuską gminą Naours.
Ponadto kontynuowana jest współpraca z gminą Spytkowice z powiatu nowotarskiego oraz
słowacką gminą Divinka, z którą wspólnie realizowany jest mikroprojekt pn. „Wzrost
atrakcyjności obszaru pogranicza”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Strona 25 z 167

Wójt Gminy Spytkowice objął swoim patronatem
sztafetę

biegowo-rowerową

zorganizowaną

przez

lokalną grupę sportową „Spytaktiv” ze Spytkowic.
Sztafeta wyruszyła 11 września 2021 r., aby upamiętnić
338. rocznicę bitwy pod Wiedniem, kiedy to wojska pod
wodzą

króla

Jana III Sobieskiego pokonały armię Imperium
Osmańskiego,

dowodzoną

przez

wezyra

Kara

Mustafę. Bitwa przeszła do historii, jako jedna
z najważniejszych batalii nowożytnej Europy.

1.4. Informatyk, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Stanowisko Informatyka związane jest przede wszystkim z obsługą informatyczną Urzędu
Gminy. Informatyk odpowiedzialny jest za utrzymanie infrastruktury sprzętowej oraz
oprogramowania na jakim pracują pracownicy Urzędu Gminy. Równie ważnym zadaniem
informatyka jest obsługa bieżąca strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej.
Do podstawowych zadań Informatyka należy:
1) Obsługa strony internetowej gminy;
2) Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;
3) Naprawy bieżące sprzętu komputerowego;
4) Administrowanie siecią lokalną;
5) Wdrażanie nowych systemów informatycznych;
6) Potwierdzanie profili zaufanych.
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych odpowiedzialny jest za przestrzeganie
zasad wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych. Do głównych zadań na tym
stanowisku należą sprawdzenie osób dopuszczonych do informacji niejawnych oraz ochrona
i zabezpieczenie informacji niejawnych wytwarzanych i przyjmowanych do Urzędu.
Od 1 stycznia 2018 r. zapewniono Mieszkańcom możliwość wnoszenia opłat za czynności
urzędowe z wykorzystaniem kart płatniczych oraz telefonów (smartfonów) co stało się bardzo
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dużym udogodnieniem dla Mieszkańców. Płatności mobilne za pomocą telefonu są możliwe
m.in. przy wykorzystaniu BLIKA, dostępnego w aplikacjach mobilnych wielu banków
działających na terenie kraju. W ten sposób Mieszkańcy dokonują opłat skarbowych
m.in. za wydanie zaświadczeń, odpisów i sporządzenie aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego.
W 2021 roku przyjęto 348 opłat z wykorzystaniem karty płatniczej.

1.5. Urząd Stanu Cywilnego
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz
na stanowisku dowodów osobistych i ewidencji ludności wykonano następujące zadania:
Rodzaj sprawy

Ilość wykonanych spraw
w 2021 roku

Sporządzanie aktów stanu cywilnego

130

Czynności materialno-techniczne nieskutkujące
sporządzaniem odpisów

35

Wydawanie odpisów
aktów stanu cywilnego

979

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie
oświadczeń

54

Sporządzanie wzmianek dodatkowych
w aktach stanu cywilnego

147

Sporządzanie przypisów
w aktach stanu cywilnego

660

Migracja aktów do RSC

755

Wydawanie decyzji
w sprawie imion i nazwisk

3

Zameldowanie, wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu na
pobyt czasowy, stały, zgłoszenia powrotu z pobytu
czasowego

221

Usuwanie niezgodności

1252

Nadawanie numeru Pesel

27

Udostępnianie danych z ewidencji ludności
i dowodów osobistych

128

Zaświadczenia

137

Wydawanie dowodów osobistych

593

Przyjmowanie zgłoszeń
o utracie dowodów osobistych

88

Unieważnianie
dowodów osobistych

91

Liczba udzielonych ślubów cywilnych

12

Tabela 6. Ilość wykonanych spraw w 2021 roku.
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Corocznie Wójt Gminy dokonuje uroczystego wręczenia medali za „Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” nadawanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilaci
otrzymują listy gratulacyjne oraz kwiaty i upominki rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy.
Uroczystości organizowane są przy udziale Gminnego Ośrodka Kultury, a poprzedzone są
przygotowaniem i złożeniem wniosku o nadanie odznaczeń do Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie. W ubiegłym roku Jubileusz świętowały łącznie 24 pary.
Jubileusz

Liczba par

50-lecie

19 par

60-lecie

4 pary

65-lecie

1 para

Tabela 7. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego w 2021 roku.

W 2021 roku jedna Mieszkanka naszej gminy dożyła sędziwego wieku 103 lat.
W imieniu władz samorządowych dostojnej Jubilatce życzenia błogosławieństwa Bożego,
zdrowia i wszelkiej pomyślności, a także wyrazy uznania oraz najwyższego szacunku przekazał
wójt gminy Mariusz Krystian wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Haliną Pióro.
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2. Informacje finansowo-podatkowe - Referat Finansowo-Podatkowy
2.1.

Dochody i wydatki Gminy
Dochody Gminy Spytkowice:
58 572 341,72 zł

Rodzaj dochodu
Dochody własne, w tym m.in.:
Wpływy z podatku dochodowego PIT
Wpływy z podatku dochodowego CIT
Subwencje, w tym m.in.:
Subwencja oświatowa
Dotacje, w tym m.in.:
Środki z Programu Rodzina 500+
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Tabela 8. Struktura dochodów gminy Spytkowice w roku 2021.
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Kwota
20 119 465,27 zł
10 779 625,00 zł
125 992,62 zł
19 511 185,00 zł
9 863 138,00 zł
18 941 691,45 zł
12 324 383,32 zł
956 836,14 zł

Wydatki Gminy Spytkowice:
50 960 770,85 zł
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rodzaj wydatku
Program Rodzina 500+ i pomoc społeczna
Oświata i wychowanie
Inwestycje
Administracja
Gospodarka komunalna
Kultura i sport
Rolnictwo i ochrona środowiska
Ochrona zdrowia
Bezpieczeństwo
Pozostałe

Kwota
18 292 222,95 zł
15 891 929,64 zł
5 692 801,57 zł
5 060 953,01 zł
3 390 721,00 zł
1 431 059,34 zł
542 755,44 zł
203 711,18 zł
174 682,49 zł
279 934,23 zł

Tabela 9. Struktura wydatków gminy Spytkowice w roku 2021.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz właściwą realizacją budżetu
gminy czuwa Referat Finansowo-Podatkowy, którego pracą kieruje Skarbnik Gminy. Wśród
najważniejszych zadań Referatu znajduje się m.in. przygotowywanie materiałów niezbędnych
do uchwalenia budżetu Gminy oraz opracowywanie jego zmian, zapewnienie obsługi
finansowo-księgowej i kasowej Urzędu, w tym prowadzenie spraw płacowych pracowników
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Urzędu, naliczanie podatku dochodowego oraz wszelkich składek, prowadzenie rozliczeń
z ZUS i Urzędem Skarbowym; a także nadzorowanie prowadzenia rachunkowości
i księgowości przez jednostki organizacyjne oraz ich kontrola. Ponadto do codziennej
działalności Referatu należy:
1) Sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu;
2) Ewidencjonowanie składników majątkowych;
3) Prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową budżetu oraz obsługą długu
publicznego;
4) Prowadzenie dokumentacji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

2.2.

Informacje podatkowe

Zakres działalności Referatu:
1. Referat prowadzi podatkową ewidencję nieruchomości oraz ewidencję podatników
podatku od środków transportowych, prowadzi sprawy w zakresie wymiaru podatków:
rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, w tym
w szczególności:
1) weryfikacji deklaracji (informacji) z tytułu podatków: rolnego, leśnego i od
nieruchomości oraz podatku od środków transportowych pod względem
rachunkowym i pod względem zgodności ze stanem faktycznym w ramach
czynności sprawdzających,
2) prowadzenia postępowań podatkowych, których celem jest określenie, ustalenie
lub zmiana wysokości zobowiązań podatkowych za poszczególne lata podatkowe,
3) prowadzenia kontroli podatkowych i postępowań podatkowych, w oparciu
o ustalenia pokontrolne.
2. W Referacie prowadzona jest również rachunkowość podatkowa w zakresie podatków:
rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty
targowej oraz innych niepodatkowych publicznoprawnych należności gminnych.
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Prowadzone są także postępowania mające na celu zastosowanie ulg i umorzeń
w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych należności publicznoprawnych.
3. Referat przygotowuje i przekazuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
dokumentację odwoławczą dotyczącą decyzji wydawanych przez Wójta Gminy
występującego w charakterze organu podatkowego lub wierzyciela w postępowaniu
egzekucyjnym w administracji. Prowadzone są czynności przedegzekucyjne w ramach
postępowania egzekucyjnego w administracji, odnoszące się do podatków:
od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz innych
należności publicznoprawnych.
4. Referat przygotowuje i przekazuje naczelnikom właściwych urzędów skarbowych,
posiadających status organów egzekucyjnych, tytuły wykonawcze stanowiące
podstawę prowadzenia egzekucyjnego postępowania w administracji, odnośnie
należności, o których mowa wyżej.
5. Do zadań Referatu należy przygotowywanie postępowań, mających na celu
zabezpieczanie publicznoprawnych należności gminnych (hipoteki), przygotowywanie
gminnych zgłoszeń wierzytelności publicznoprawnych, w ramach prowadzonych
postępowań

upadłościowych,

układowych,

likwidacyjnych

bądź

licytacji

dokonywanych przez komorników sądowych.
6. Referat przygotowuje w zakresie rozliczanych należności, sprawozdania budżetowe
dotyczące udzielonej pomocy publicznej, należności izb rolniczych z tytułu wpływów
podatku rolnego, rozliczenia udzielonej dotacji z tytułu zwrotu producentom rolnym
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
7. Referat wydaje zaświadczenia na podstawie danych wynikających z prowadzonych
ewidencji, prowadzi postępowania mające na celu zwrot producentom rolnym
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
8. Referat współpracuje z sądami, urzędami skarbowymi i innymi instytucjami
publicznymi.
9. Referat prowadzi także ewidencję działalności gospodarczej (CEiDG), która pozwala na
zarejestrowanie nowej własnej działalności, zmiany oraz jej wykreślenia, jak również
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zgłoszenia zawieszenia i wznowienia wykonywanej działalności gospodarczej.
Prowadzi doradztwo w zakresie posługiwania się kodami Polskiej Klasyfikacji
Działalności. Przekazuje informacje w zakresie wydanych licencji, koncesji, zezwoleń
i wpisów do rejestru działalności regulowanej.
Działalność Referatu w liczbach:
1. W zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
1) Liczba podatników: 4 656;
2) Wydano: 4 259 decyzji ustalających wymiar podatku, 362 decyzje w sprawie
sprostowania podatku, 12 decyzji z tytułu nabycia gruntów, 12 zarejestrowanych
w ewidencji Wójta umów dzierżawy;
3) Przyjęto i opracowano 25 wniosków o umorzenie podatku;
4) Wprowadzono 124 deklaracje lub korekty deklaracji;
5) Dokonano zaewidencjonowania 1132 otrzymane zmiany geodezyjne;
6) Wysłano 53 tytuły wykonawcze;
7) Sporządzono 486 upomnień;
8) Wydano 86 zaświadczeń lub informacji podatkowych;
9) Wydano 171 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego.
2. Wykonane dochody (osoby fizyczne):
Rok

Spytkowice

Ryczów

Bachowice

Miejsce

Półwieś

Lipowa

Podatek od nieruchomości (w zł)
2021

523 713,07

287 057,97

265 429,63

58 093,33

39 993,49

7 098,98

37 700,73

6 309,62

857,18

0,00

Podatek rolny (w zł)
2021

204 300,12

142 730,56

197 089,42

32 385,33

Podatek leśny (w zł)
2021

711,07

1059,40

2265,94

12,00

Tabela 10. Wysokość dochodów podatkowych od osób fizycznych z podziałem na sołectwa.
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3. Wykonane dochody (osoby prawne):
Rok 2021
Podatek od nieruchomości (w zł)
1 118 695,74
Podatek rolny (w zł)
23 950,88
Podatek leśny (w zł)
14 860,12
Podatek od środków transportowych (w zł)
(od osób fizycznych i prawnych)
389 465,60
Tabela 11. Wysokość dochodów podatkowych od osób prawnych w 2021 roku.

4. W zakresie podatku od środków transportowych:
1) Wprowadzono 82 deklaracje lub korekty deklaracji;
2) Przyjęto i opracowano 3 wnioski o umorzenie podatku;
3) Wysłano 1 tytuł wykonawczy
4) Sporządzono 14 upomnień.
5. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:
1) Dokonano 273 wpisy do centralnej ewidencji;
2) Wydano 1 zaświadczenie;
3) Prowadzono ewidencję 12 miejsc noclegowych.
6. Sporządzono/wydano faktury z tytułu czynszu:
1) Dzierżawy/użytkowania wieczystego: 103;
2) Najmu lokali użytkowych: 395.
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3. Rolnictwo, geodezja i ochrona środowiska
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska zajmuje się:
1) Prowadzeniem spraw dotyczących gospodarowaniem zasobem nieruchomości
stanowiących własność Gminy Spytkowice w zakresie sprzedaży, nabywania,
darowizny, zamiany, oddawania w użytkowanie wieczyste, oddawania w trwały zarząd,
oddawanie nieruchomości w dzierżawę i użyczenie;
2) Przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
3) Prowadzeniem spraw związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości będących
mieniem komunalnym gminy (reprezentowanie gminy przed sądami i wojewodą);
4) Ewidencją gruntów będących mieniem komunalnym gminy;
5) Aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;
6) Nadzorem robót geodezyjnych;
7) Prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości;
8) Nadawaniem numerów porządkowych nieruchomości (budynków);
9) Wydawaniem postanowień prostujących Akty Własności Ziemi;
10) Wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;
11) Opieką nad bezdomnymi zwierzętami;
12) Edukacją ekologiczną;
13) Rozpatrywaniem sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruncie;
14) Wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia;
15) Nadzorem nad przestrzeganiem przez właścicieli nieruchomości obowiązków
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (gospodarka
odpadami

komunalnymi,

gospodarka

wodno-ściekowa,

wykaszanie

traw,

przeprowadzanie deratyzacji);
16) Dofinansowaniem usuwania odpadów zawierających azbest;
17) Nadzorem nad utrzymaniem czystości w gminie oraz prowadzeniem spraw z tym
związanych;
18) Prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, zwalczanie skutków
powodzi i klęsk żywiołowych w rolnictwie;
19) Wydawaniem opinii do koncesji;
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20) Prowadzeniem całości spraw z zakresu gospodarki zasobami lokali mieszkalnych
i użytkowych gminy, ustalanie czynszów za w/w lokale, wynajem lokali;
21) Sprawdzaniem i opisywaniem faktur za zużycie: gazu, energii, wody, odprowadzanie
ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych;
22) Sprawdzaniem i opisywaniem faktur za zużycie mediów w budynkach komunalnych.

Gmina

Spytkowice

dysponuje

prawem

własności

do

nieruchomości

gruntowych

o ogólnej powierzchni 222,5070 ha, w tym:
Lp.

Grunty oddane w:

Powierzchnia

1

dzierżawę

38,0833 ha

2

użyczenie

3,5557 ha

3

użytkowanie wieczyste

38,0833 ha

4

trwały zarząd

26,7717 ha

Tabela 12. Powierzchnia gruntów przekazana do władania innym podmiotom.

Roboty geodezyjne:
W roku 2021 wykonano geodezyjną regulację działek zajętych pod drogi gminne na terenie
sołectw: Spytkowice, Ryczów, Bachowice, Miejsce i Półwieś. Koszt w/w prac wyniósł 138
853,00 zł.
Przeprowadzono 46 postępowań podziałowych zakończonych decyzją i 41 postępowań
zakończonych postanowieniem oraz prowadzone jest 1 postępowanie rozgraniczeniowe.

Sprzedaż:
W roku 2021 w drodze przetargu sprzedano: 7 działek budowlanych w Spytkowicach,
2 nieruchomości rolne w Spytkowicach, 2 działki budowlane w Ryczowie. Ze sprzedaży
uzyskano kwotę w wysokości 1 109 931,00 zł (brutto).
Ponadto gmina dokonała sprzedaży lokali komunalnych znajdujących się przy ul. Szkolnej
w Spytkowicach. Ze sprzedaży uzyskano kwotę w wysokości 829 325,00 zł.

Gmina posiada do sprzedaży działki budowlane: w Spytkowicach przy ulicy Polnej, Klonowej
i Lipowej, w Ryczowie przy ulicy Siennej oraz nieruchomość zabudowaną w Bachowicach.
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Nabycie nieruchomości:
W roku 2021 Gmina Spytkowice nabyła od osób fizycznych:
1) Zabudowaną nieruchomość w Bachowicach o pow. 0,2379 ha za cenę – 200 000,00 zł
w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego.
2) Działkę w Półwsi o pow. 0,0176 ha (darowizna) w celu uregulowania stanu prawnego
działki zajętej pod infrastrukturę w obrębie ulicy Górnej;
3) Działki w Spytkowicach o pow. 0,0236 ha (zamiana za dopłatą na rzecz Gminy
Spytkowice w kwocie 24 223,00 zł) w celu uregulowania stanu prawnego gruntów
w obrębie „KO-BO”;
4) Prawa użytkowania wieczystego o pow. 0,0405 ha za cenę – 10 026,00 zł
Gmina Spytkowice uregulowała stan prawny działek zajętych pod drogi:
1) Położone w Spytkowicach o łącznej pow. 54,3405 ha (ul. Wzory, ul. Górki,
ul. Czarnowiejska, ul. Wróblówki, ul. Dworska, ul. Łany, ul. Słoneczna);
2) Położone w Bachowicach o łącznej pow. 0,0081 ha (ul. Dębowa);
3) Przekazano w formie darowizny na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Krakowie 3 działki o pow. 0,0142 ha pod DK 44.

Nadanie numerów domów:
W roku 2021 zostały nadane 34 numery porządkowe:
Lp.

Sołectwo

1.

Spytkowice

Liczba nowych numerów
porządkowych domów
18

2.

Ryczów

8

3.

Bachowice

6

4.

Miejsce

2

5.

Półwieś

0

6.

Lipowa

0

Tabela 13. Liczba nadanych nowych numerów porządkowych domów.
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Na terenie Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku znajdowało się 2 821 budynków. Zgodnie
z obowiązującym rozporządzeniem od stycznia 2013 roku numeracja budynków prowadzona
jest w systemie elektronicznym.

Prowadzenie oznakowania ulic:
W 2021 roku zostały zamontowane tablice uliczne
w miejscowości Ryczów za kwotę 29 957,88 zł (brutto).

Obsługa

punktu

konsultacyjno-informacyjnego

Programu „Czyste Powietrze”:
Od 1 marca 2021 r. Gmina Spytkowice prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny Programu
„Czyste

Powietrze”.

Za

pomocą

tego

punktu

mieszkańcy

złożyli

76

wniosków

o dofinansowanie do wymiany pieca, termomodernizacji budynku lub montażu instalacji
odnawialnych źródeł energii, których wartość wyniosła 1,9 miliona złotych.

Dofinasowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła i montażu instalacji
Odnawialnych Źródeł Energii:
Gmina Spytkowice udzieliła dofinansowania do wymiany 10 nieekologicznych źródeł ciepła na
piece gazowe kondensacyjne za kwotę 60 tysięcy złotych.
W ramach „Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin
województwa małopolskiego” zamontowano trzy instalacje solarne, pompę ciepła oraz jedna
instalację fotowoltaiczną o łącznej wartości 92 310,32 zł.

Prostowanie Aktów Własności Ziemi (AWZ):
Gmina Spytkowice dokonuje w drodze postanowienia sprostowań zapisów w Aktach Własności
Ziemi, w których zostały popełnione oczywiste omyłki. W 2021 roku przeprowadzono
1 postępowanie, sprostowano 1 Akt Własności Ziemi.
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Zabezpieczenie przed powodzią:
W ramach zabezpieczenia gminy przed powodzią przy współpracy z Państwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Nadzór Wodny w Oświęcimiu wykonano:
1) Koszenie obwałowań (dwukrotnie w ciągu roku) tj.:
✓ prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-16+000 w miejscowościach: Miejsce,
Spytkowice, Lipowa, Ryczów,
✓ prawego wału w km 0+000-2+000 i lewego wału w km 0+000 - 1+900 potoku
Spytkowickiego,
✓ prawego wału w km 0+000 do 0+800 i lewego wału w km 0+000 do 0+900 potoku
Półwiejskiego;
2) Nadzór nad obwałowaniami i śluzami rzeki Wisły i wałów cofkowych potoku
Spytkowickiego, potoku Półwiejskiego (firma zewnętrzna);
3) Przegląd i kontrolę stanu technicznego obwałowań (dwukrotnie w ciągu roku);
4) Prace utrzymaniowe na potoku Spytkowickim w km 1+574-3+300 na kwotę: 61 881,30
zł;
5) Prace interwencyjne na potokach: Wilgoszcz w miejscowości Ryczów: 7 000 zł,
Bachówka w miejscowości Spytkowice: 7 935,96 zł.

Decyzje zezwalające na wycięcie drzew:
W 2021 roku do Gminy wpłynęły 173 zgłoszenia a wydano 2 decyzje zezwalające na wycięcie
drzew. Gmina Spytkowice złożyła 1 wniosek w celu uzyskania zgody na wycięcie drzew na
działkach gminnych. W związku z wydanymi decyzjami na wycięcie drzew oraz przycięcie gałęzi
Gmina poniosła koszty w wysokości 12 042,00 zł. Ponadto zakupiono sadzonki za kwotę
3 520,80 zł celem posadzenia na gruntach gminnych.

Decyzje środowiskowe:
W oparciu o złożony w 2021 roku przez inwestora wniosek, zostały wszczęte 2 postępowania
w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia oraz 1 decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Strona 39 z 167

Odbiór i utylizacja azbestu:
Realizując zapisy programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Spytkowice na
lata 2008 – 2032, Gmina Spytkowice udziela pomocy dla Mieszkańców finansując w 100%
odbiór i utylizację zdeponowanych wyrobów zawierających azbest. I tak, w 2021 roku z 19
nieruchomości zostały odebrane 44,99 tony na kwotę 17 394,94 zł (brutto).

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami:
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt do obowiązków Gminy należy opieka nad bezdomnymi
zwierzętami. W 2021 roku kosztowało to gminny budżet 12 000 zł.

Utrzymanie czystości i porządku
W ramach nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w gminie Referat realizował niżej
wymienione zadania:
1. Wykaszanie gruntów gminnych - koszt 612,78 zł (brutto),
2. Montaż i zabudowa monitoringu - koszt 3 726,24 zł (brutto),
3. Zakup 10 koszy ulicznych, celem zamontowania w miejscach użyteczności publicznej
w sołectwie Ryczów i Spytkowice na terenie Gminy Spytkowice - koszt 4 661,70 zł
(brutto).

Przeprowadzenie deratyzacji i odkomarzania:
W 2021 roku na terenie Gminy Spytkowice została przeprowadzona deratyzacja, której koszt
wyniósł 3 444,00 zł.

Nielegalne składowanie/magazynowanie odpadów na terenie Gminy Spytkowice:
W związku z ujawnieniem w 2018 roku nielegalnego składowania/magazynowania
odpadów w miejscowości Spytkowice, Wójt Gminy Spytkowice wydał decyzję nakazującą
właścicielowi

nieruchomości,

jako

posiadaczowi

odpadów

nielegalnie

składowanych/magazynowanych na jego nieruchomości oraz hali magazynowej, usunięcie
wszystkich odpadów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w tym zakresie.
Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Właściciel nieruchomości
od decyzji złożył odwołanie w ustawowym terminie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Krakowie uchyliło zaskarżoną decyzję I instancji w całości i przekazało sprawę do ponownego
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rozpoznania temu organowi.
Niezwłocznie po otrzymaniu opinii wykonanej na zlecenie Prokuratury, z której wynikało
jednoznacznie, iż odpady składowane/magazynowane w Spytkowicach są odpadami
niebezpiecznymi, Wójt Gminy Spytkowice wydał kolejną decyzję nakazującą usunięcie
odpadów. Tym razem jako podmioty zobowiązane do usunięcia wskazano firmę, która
wynajęła nieruchomość oraz właściciela nieruchomości oraz jego pełnomocnika. Usunięcie
odpadów stosownie do treści przedmiotowej decyzji miało nastąpić w terminie 7 dni.
Właściciel nieruchomości, jak i jego pełnomocnik odwołali się od decyzji Wójta Gminy,
w wyniku czego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie umorzyło postępowania
względem właściciela nieruchomości i jego pełnomocnika, nakazując firmie usunięcie
odpadów, wyznaczając termin ich usunięcia. Firma mimo upływu terminu nie usunęła
wskazanych decyzją odpadów.
Wójt Gminy Spytkowice, działając jako Wierzyciel, wobec niewykonania przez
Zobowiązanego nałożonego na niego obowiązku niepieniężnego, wezwał Zobowiązanego,
tj. firmę wynajmująca nieruchomość do dobrowolnego wykonania obowiązku orzeczonego
w pkt. II decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie do usunięcia odpadów
składowanych wewnątrz hali magazynowej oraz przed halą magazynową w miejscowości
Spytkowice. Jednocześnie Wójt Gminy Spytkowice poinformował, że w przypadku
niewykonania wskazanego powyżej obowiązku, sprawa zostanie skierowana na drogę
postępowania egzekucyjnego.
Kolejnym krokiem, wykonanym w maju 2020 roku, było nałożenie na spółkę Montana
Poland sp. z o.o. grzywny w wysokości 50 tysięcy złotych, a na prezesa spółki grzywny
w wysokości 10 tysięcy złotych, w celu przymuszenia do wykonania świadczenia, w sprawie
o egzekucję świadczeń niepieniężnych prowadzoną w stosunku do spółki Montana Poland
sp. z o.o. (o natychmiastowe usunięcie odpadów). Postanowienie wraz z tytułem
wykonawczym, podobnie jak wcześniej wysyłane do spółki informacje, nie zostało podjęte
przez adresata (zastosowano doręczenie zastępcze). Wobec bezskuteczności egzekucji Wójt
Gminy Spytkowice w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie zwrócił się z wnioskiem o podjęcie przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie działań zapobiegawczych lub naprawczych
w przypadku, gdy podmiot korzystający ze środowiska nie może zostać zidentyfikowany lub nie
można wszcząć wobec niego postępowania egzekucyjnego, lub egzekucja okazała się
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bezskuteczna.
Jednocześnie Wójt Gminy wystąpił do Powiatowej Straży Pożarnej w Wadowicach
z

wnioskiem

o

przeprowadzenie

kontroli

z

zakresu

przestrzegania

przepisów

przeciwpożarowych na terenie nieruchomości gdzie składowane są odpady. Kontrola odbyła
się bez oględzin wewnątrz zamkniętej hali magazynowej, w związku z tym został złożony
wniosek o ponowne przeprowadzenie kontroli na terenie całej nieruchomości.
Mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców gminy, Wójt Gminy podjął działania
mające na celu wzmożony nadzór Policji nad terenem ze składowanymi odpadami.
Obecnie procedowane jest postępowanie w sprawie wydania opinii przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Straży
Pożarnej o spełnieniu przesłanek konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów.
Sprawa o usunięcie nielegalnie składowanych odpadów toczy się przed Prokuraturą
Okręgową w Krakowie i Prokuraturą Regionalna w Katowicach.

Gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy, wynajem lokali:
Do końca 2021 roku Gmina Spytkowice zawarła umowy:
1. Najmu – lokale użytkowe w ilości 7;
2. Najmu – lokale mieszkalne socjalne w ilości 7;
3. Najmu – lokale mieszkalne komunalne w ilości 2;
4. Użyczenia – w ilości 31;
5. Dostępu do pomieszczenia sanitarnego w ilości 1;
6. Na dostawę gazu do celów grzewczych w ilości 1.

W związku ze sprzedażą 5 lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Spytkowice przy ul. Szkolnej 1
i 3 została utworzona wspólnota mieszkaniowa „Przyjaźń”.
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4. Planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji
Referat Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji w roku minionym wykonywał
następujące zadania:
1.

Wydawanie opinii w zakresie przebiegu dróg, obejmujące: uzgodnienie zmiany
zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, oświadczenia o dostępie
do drogi publicznej, zgody na przejazd i przechód po działkach gminnych, uzgodnienie
lokalizacji ogrodzeń względem dróg gminnych publicznych, decyzje na lokalizacje zjazdu
z dróg gminnych publicznych.
Wydano łącznie 101 opinii i uzgodnień, w tym 17 decyzji na lokalizację zjazdów z drogi
publicznej.

2.

Opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej i przewozów
taksówką, obejmujące: wydawanie zgód na korzystanie z przystanków, przekazywanie
informacji na temat potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców korzystających z połączeń
komunikacyjnych, opiniowanie zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu
drogowego przewozu osób.
Wydano łącznie 9 pism w powyższych sprawach, w tym: 4 zgody na korzystanie
z przystanków, 3 postanowienia o wyrażeniu zgody na udzielenie zezwolenia na
wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób, pismo do Departamentu
Infrastruktury Drogowej i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w sprawie możliwości
uruchomienia połączeń kolejowych na linii kolejowej nr 94, pismo w sprawie
inwentaryzacji przystanków pasażerskich.

3. Zezwolenia na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym.
Wydano 1 zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób
w krajowym transporcie drogowym wraz z wypisami do zezwolenia – dotyczy linii
regularnej specjalnej Spytkowice – Miejsce – Lipowa.
4.

Projekty zmian organizacji ruchu drogowego.
Zlecono i opracowano projekty zmiany stałej organizacji ruchu dla 7 dróg gminnych na
terenie Gminy Spytkowice. W ramach wyżej wymienionych projektów wydano 7 opinii do
projektów. Dokonano zawiadomień w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
na 4 drogach gminnych do Starostwa Powiatowego w Wadowicach oraz Komendy
Powiatowej Policji w Wadowicach.
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Udzielono 5 zgód na przejazd samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż
wynikająca z oznakowania dróg gminnych. Powyższe zgody zostały zatwierdzone przez
organ zarządzający ruchem tj. Starostwo Powiatowe w Wadowicach.
5.

Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach
urządzeń technicznych, obejmujące: zezwolenia na umieszczanie w pasie drogowym
infrastruktury technicznej niezwiązanej z gospodarką drogową, uzgodnienie projektów
przyłączy i sieci na działkach gminnych, wydawanie decyzji z naliczeniem opłat
za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za prowadzenie robót w pasie
drogowym:
✓ Wydano łącznie 80 decyzji, uzgodnień i opinii,
✓ Wydano 56 decyzji z naliczeniem opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
oraz za prowadzenie robót w pasie drogowym oraz 3 dodatkowe uzgodnienia.

6.

Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych w zakresie: oświetlenia
ulicznego, nadzoru nad dostawcami mediów, dróg gminnych, powiatowych, krajowych,
budynków komunalnych.
Zarejestrowano w powyższych tematach łącznie 131 spraw, w ramach których udzielano
pisemnych odpowiedzi, informacji oraz przyjmowano do realizacji zgłoszone tematy,
wnioski i postulaty.

7.

Zlecenia na świadczenie usług komunalnych.
Wydano 57 zleceń dla podmiotów zewnętrznych na wykonanie robót, świadczenie usług
i dostaw o wartości poniżej 130 tys. zł, m.in. na remonty dróg gminnych, dróg rolniczych,
budynków komunalnych, koszenie poboczy, dostawę kruszywa do sołectw, opracowanie
projektów decyzji WZ i ULICP, wykonanie usług kominiarskich, przeglądy elektryczne,
opracowanie projektów organizacji ruchu, itp.

8.

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
Wydano 3 decyzje o ustalenie warunków zabudowy, dotyczącą zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Ponadto rozpoczęto procedurę w sprawie wydania:
1) Dwóch decyzji o ustalenie warunków zabudowy dotyczące zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;
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2) Jednej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
9.

Wydawanie

wypisów,

wyrysów,

zaświadczeń,

itp.

w

zakresie

planowania

i zagospodarowania przestrzennego:
1) Zaświadczenia z MPZP - wydano 218 zaświadczeń z MPZP;
2) Wypisy i wyrysy z MPZP - wydano 48 wypisów i wyrysów z MPZP;
3) Zaświadczenia o rewitalizacji i obszarze zdegradowanym - wydano 161 zaświadczeń;
4) Opinie o przeznaczeniu terenów w MPZP – wydano 78 opinii.
10. Postępowania przetargowe.
Przygotowano

dokumentację

przetargową,

ogłoszono

przetargi,

wyłoniono

Wykonawców i zawarto umowy (poza postępowaniami unieważnionymi) na roboty
budowlane, prace projektowe oraz usługi nadzoru dla następujących zadań:
✓ Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy
Spytkowice,
✓ Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej rozbudowy drogi krajowej DK 44
na terenie Gminy Spytkowice (postępowanie unieważniono),
✓ Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Zamkowej
12 w Spytkowicach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej,
✓ Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Kompleksowa termomodernizacja
budynku użyteczności publicznej przy ul. Zamkowej 12 w Spytkowicach wraz
z montażem instalacji fotowoltaicznej,
✓ Utworzenie

strefy

rekreacyjno-wypoczynkowej

w

miejscowości

Półwieś

(postępowanie unieważniono),
✓ Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Miejscu,
✓ Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Spytkowice,
✓ Remont drogi rolniczej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej
biegnącej po działce o numerze ewidencyjnym 963/1 położonej w miejscowości
Miejsce,
✓ Przebudowa drogi gminnej nr 470260K ul. Szkolna w Ryczowie w km 0+000 do 0+267,
✓ Przebudowa drogi gminnej Nr 470247K ul. Brzozowa w Ryczowie na odcinku I w km
0+000 do 0+414 na odcinku II w km 0+000 do km 0+115,
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✓ Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw przy SP w Miejscu,
✓ Roboty budowlane w zakresie dróg gminnych – bieżąca konserwacja dróg
w sołectwach w roku 2021,
✓ Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Półwieś (II ogłoszenie),
✓ Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej rozbudowy drogi krajowej DK 44
na terenie Gminy Spytkowice (II ogłoszenie – postępowanie unieważniono),
✓ Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
pn.: Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Spytkowice,
✓ Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej rozbudowy drogi krajowej DK 44
na terenie Gminy Spytkowice (III ogłoszenie),
✓ Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Utworzenie
strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Półwieś”
11. Opracowanie dokumentacji projektowych:
W 2021 roku rozpoczęto:
✓ „Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy
Spytkowice”. Umowy na opracowanie przedmiotowych dokumentacji podpisano
w dniu 17.06.2021 roku. Termin realizacji zadania: 12 miesięcy od daty podpisania
umowy. Zakresem obejmują:
•

Rozbudowę drogi gminnej nr 470255K ul. Ks. Kani w miejscowości Ryczów od
skrzyżowania z drogą krajową nr 44 (ul. Oświęcimska) do skrzyżowania z drogą
gminną nr 470249K (ul. Spokojna).

•

Rozbudowę drogi gminnej nr 470266K ul. Spacerowa w miejscowości Ryczów,
ul. Zatorska w miejscowości Półwieś od skrzyżowania z drogą krajową nr 44
w miejscowości Półwieś.

•

Rozbudowę drogi gminnej wewnętrznej ul. Wąwozowa wraz z odbudową
przepustu na Potoku Grabarz w miejscowości Półwieś.

Prace projektowe w toku.
✓ „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej rozbudowy drogi krajowej DK44
na terenie Gminy Spytkowice”. Umowy na opracowanie przedmiotowych
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dokumentacji podpisano w dniu 15.09.2021 roku. Termin realizacji zadania: 12
miesięcy od daty podpisania umowy. Podpisane umowy obejmują następujący zakres
prac projektowych:
•

Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 470272K ul. Słoneczna z DK44
ul. Krakowska w miejscowości Spytkowice wraz z budową dojść do istniejących
ciągów pieszych,

•

Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 470309K ul. Widokowa z DK44
ul. Zatorska w miejscowości Półwieś wraz z budową dojść/przejść do istniejących
ciągów pieszych oraz budową zatok autobusowych,

•

Rozbudowa drogi krajowej DK44 ul. Jana Pawła II w km 75+490 do km 75+820
(około) w miejscowości Spytkowice w zakresie budowy chodnika oraz zatok
autobusowych.

Prace projektowe w toku.
✓ „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Spytkowice”. Umowę na opracowanie przedmiotowej dokumentacji zawarto
w dniu 08.04.2021 r. Termin realizacji zadania: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Podpisana umowa obejmuje następujący zakres prac projektowych:
•

Budowę oświetlenia drogi gminnej ul. św. Bartłomieja w m. Spytkowice,

•

Budowę oświetlenia drogi gminnej ul. Folwarcznej w m. Miejsce,

•

Budowę oświetlenia drogi gminnej ul. Starowiejska, Starowiejska Boczna
i ul. Brzegowa w m. Ryczów,

•

Budowa oświetlenia drogi krajowej w m. Półwieś (ul. Zatorska).

Wykonawca złożył wnioski wraz z opracowaną dokumentacją o uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowę i zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy budynku
WDK w Ryczowie”. Umowę na opracowanie przedmiotowej dokumentacji zawarto
w dniu 08.04.2021 r. Termin realizacji zadania: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zakres

dokumentacji

obejmował:

Opracowanie

koncepcji

projektowej

zagospodarowania terenu (zawierającej wszystkie planowane elementy) wraz
z aranżacją zieleni oraz z wizualizacją 3D.
Strona 47 z 167

Zadanie zakończone (w roku 2022).
✓ W

roku

2021

dokończone

zostało

opracowanie

„Projektu

budowlanego

i wykonawczego przebudowy, nadbudowy istniejącego budynku przy ul. Stefczyka 81
w Bachowicach na potrzeby utworzenia domu dziennego pobytu seniora”.
12. Zapytania ofertowe dla zamówień poniżej 130 tysięcy złotych:
Przygotowano i ogłoszono łącznie 21 postępowań – zapytania ofertowe dla zamówień
poniżej 130 tys. zł.
1) Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania - 2;
2) Usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego - 3;
3) Roboty budowlane - 9;
4) Dostawy - 2;
5) Usługi - 5.
Jedno postępowanie zostało unieważnione.
13. Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice:
1) Przeprowadzono procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Spytkowice, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Spytkowice
Nr XVI/124/04 z dnia 12 lutego 2004 r.

wraz ze zmianą podjętą Uchwałą

Nr XII/86/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 września 2011 r. (rozpoczęta w 2020
roku).
Zmiana planu dotyczy zmiany przeznaczenia obszaru położonego w sołectwie
Spytkowice w gminie Spytkowice (w obszar zmiany wchodzą działki, bądź ich części
o numerach: 24/8, 24/9, 24/11, 24/10,18/8, 18/6, 18/9, 1/10, 1/9). Zmiana została
przyjęta Uchwałą Nr XXIII/213/21 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 stycznia 2021
roku.
2) Przeprowadzono procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Spytkowice, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Spytkowice
Nr XVI/124/04 z dnia 12 lutego 2004 r. wraz ze zmianą podjętą Uchwałą
Nr XII/86/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 września 2011 r. i Uchwałą
Nr XXIII/213/21 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 stycznia 2021 roku.
Zmiana planu dotyczy zmiany przeznaczenia obszaru położonego w sołectwie
Ryczów w gminie Spytkowice (w obszar zmiany wchodzą działki, bądź ich części
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o numerach: 1291/17, 1291/29, 1291/30). Zmiana została przyjęta Uchwałą
Nr XXVII/262/21 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 czerwca 2021 r.
3) Rozpoczęto

procedurę

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego Gminy Spytkowice, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/124/04 Rady
Gminy Spytkowice z dnia 12 lutego 2004 r. ze zmianą podjętą Uchwałą Rady Gminy
Spytkowice Nr XII/86/11 z dnia 27 września 2011 r. i Uchwałą Nr XXIII/213/21 Rady
Gminy Spytkowice z dnia 25 stycznia 2021 r. Podejmowana zmiana planu dotyczy
zmiany przeznaczenia obszaru położonego w sołectwie Spytkowice w gminie
Spytkowice.
Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zostało podjęte Uchwałą Rady Gminy Spytkowice Nr XXV/239/21
z dnia 19 maja 2021 r.
4) Rozpoczęto

procedurę

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego Gminy Spytkowice, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/124/04 Rady
Gminy Spytkowice z dnia 12 lutego 2004 r. ze zmianami uchwalonymi Uchwałą
Nr XII/86/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 września 2011 r., Uchwałą
Nr XXIII/213/21 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 stycznia 2021 r. i Uchwałą
Nr XXVII/262/21 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 czerwca 2021 r. Celem zmiany
Planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących potrzeb odnośnie sposobu
zagospodarowywania terenów US.
Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zostało podjęte Uchwałą Rady Gminy Spytkowice Nr XXVIII/276/21
z dnia 8 września 2021 r.
14. Wnioskowanie o udział w programach i projektach finansowanych ze środków
zewnętrznych oraz ich realizacja:
1) W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2021, złożono wnioski
o zawarcie umowy, podpisano z Wojewodą Małopolskim umowy o dofinansowanie,
zrealizowano oraz rozliczono zadania, obejmujące przebudowę następujących dróg na
terenie Gminy Spytkowice:
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✓ Przebudowa drogi gminnej nr 470247K ul. Brzozowa na odcinku I – w km 0+000 do
km 0+414, na odcinku II w km 0+000 do km 0+115 w miejscowości Ryczów, Gmina
Spytkowice,
✓ Przebudowa drogi gminnej nr 470260K ul. Szkolna w km 0+000,00 do km 0+267,37
w miejscowości Ryczów, Gmina Spytkowice.
2) Ponadto w roku 2021 złożono kolejne dwa wnioski w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg z przeznaczeniem do realizacji w roku 2022, na następujące zadania:
✓ Remont drogi gminnej 470306K na odcinku I – w km od 00+000 do km 01+223, na
odcinku II – w km od 01+240 do km 01+306, na odcinku III – w km od 01+311 do km
01+554 w miejscowości Spytkowice, Gmina Spytkowice,
✓ Rozbudowa drogi gminnej 470288K w km od 00+015,84 do km 00+082,00 (obiekt
mostowy w km 00+057) w miejscowości Spytkowice, Gmina Spytkowice.
3) W ramach dofinansowania zadań środkami budżetu województwa związanymi
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, złożono wniosek, podpisano
z Województwem Małopolskim umowę o dofinansowane, zrealizowano i rozliczono
następujące zadanie:
✓ Remont drogi rolniczej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze
gminnej biegnącej po działce o numerze ewidencyjnym 963/1 położonej
w miejscowości Miejsce.
15. Transport publiczny:
1) Dzięki staraniom wójta gminy Spytkowice Mariusza Krystiana oraz wójta gminy
Brzeźnica Bogusława Antosa od 1 kwietnia 2021 roku na trasie Spytkowice Czernichów - Kraków - Czernichów - Spytkowice pojawił się nowy przewoźnik - firma
Przewóz Osób Leszek Janiso. Formalnym organizatorem przewozów jest Województwo
Małopolskie. Zgodnie z przetargiem i podpisaną umową przewoźnik zapewnił cztery
pary kursów na tej linii, które odbywały się w każdy dzień tygodnia, również w okresach
świątecznych.
2) Gmina Spytkowice na mocy podpisanej umowy z firmą Globus dofinansowała również
z własnych środków budżetowych usługę w zakresie publicznego transportu osób
na linii Spytkowice - Ryczów oraz Ryczów - Spytkowice wykonywanej 7 dni w tygodniu
w ilości 8 kursów oraz 4 kursów w niedziele i święta. Wartość dofinansowania w 2021
roku wyniosła 21 tysięcy złotych.
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16. Realizacja inwestycji gminnych (najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2021 roku):

Budowa zbiorników na wodę pitną
w Ryczowie

Budowa zbiorników na wodę pitną
w Ryczowie

Przebudowa ul. Brzozowej w Ryczowie

Przebudowa ul. Szkolnej w Ryczowie

Przebudowa ul. Wiśnicz w Miejscu

Przebudowa ul. Wiśnicz w Miejscu

Dofinansowanie zakupu samochodu
dla Posterunku Policji w Spytkowicach

Renowacja kapliczki w Bachowicach
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Wymiana oznakowania ulicznego

Nowa wiata przystankowa w Ryczowie

Nowa wiata przystankowa w Miejscu

Nowa wiata przystankowa w Ryczowie

Budowa zatok autobusowych w Półwsi wykonanie projektu

Budowa zatok autobusowych w Półwsi wykonanie projektu

Uporządkowanie terenu parku
za zamkiem w Spytkowicach

Uporządkowanie terenu parku
za zamkiem w Spytkowicach
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Modernizacja dróg rolniczych

Modernizacja dróg rolniczych

Remont dróg dojazdowych do posesji

Remont dróg dojazdowych do posesji

Dofinansowanie wymiany nieekologicznych kotłów węglowych
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W tym miejscu warto podkreślić, że na terenie gminy Spytkowice inwestycje wykonują
również instytucje, które nie mają u nas swojej siedziby, ale dysponują zlokalizowanym
na naszym terenie majątkiem. Instytucje te przeprowadzają w związku z tym szereg prac
zmierzających do właściwego utrzymania mienia, którym zarządzają. Poniżej przedstawiamy
wykaz inwestycji zrealizowanych w roku 2021.
Inwestycje instytucji zewnętrznych na terenie gminy Spytkowice w 2021 roku
GDDKiA - budowa zatok autobusowych w miejscowości
Półwieś

307 436,00 zł

PGW Wody Polskie - utrzymanie i konserwacja potoku
Spytkowickiego
PGW Wody Polskie - prace interwencyjne na potoku
Wilgoszcz w Ryczowie
PGW Wody Polskie - prace interwencyjne na potoku
Bachówka w Spytkowicach

61 881,30 zł

SUMA

7 000,00 zł
7 935,96 zł
384 253,26 zł

Tabela 14. Inwestycje instytucji zewnętrznych na terenie gminy Spytkowice w 2021 roku.

Jak można zaobserwować powyżej najwięcej środków w minionym roku zainwestowała
u nas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad budując nowe zatoki autobusowe
w miejscowości Półwieś.

Sporą liczbę prac wykonało w ubiegłym roku również Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, przeprowadzając konserwację potoku Spytkowickiego, potoku Wilgoszcz
w Ryczowie oraz potoku Bachówka w Spytkowicach. Łączna wartość tych prac to blisko
80 tysięcy złotych.
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5. Utrzymanie czystości i administracja cmentarzami
Od 1 stycznia 2020 roku w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy w Spytkowicach działa
Referat Gospodarki Komunalnej (dawniej Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach).
Działalność Referatu polega przede wszystkim na:
1) Utrzymaniu czystości i porządku poprzez zbiórkę i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, w tym odbiór odpadów ciekłych, a także segregację i odzysk opadów
komunalnych;
2) Utrzymaniu dróg gminnych, ulic, dróg rolniczych, mostów, chodników, przepustów, rowów,
placów, w tym wykonywanie konserwacji remontów i napraw;
3) Prowadzeniu administracji cmentarzy komunalnych na terenie Gminy w oparciu
o obowiązujące przepisy prawne i uchwały Rady Gminy Spytkowice.

W roku 2021 utrzymanie czystości było realizowane przez odbiór od mieszkańców
odpadów komunalnych, a także opróżnianie koszy i utrzymanie czystości w miejscach
i budynkach użyteczności publicznej. Odbiór odpadów od mieszkańców odbywał się dwa razy
w miesiącu, a odpady wielkogabarytowe były odbierane dwa razy w roku. W okresie
od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku we wskazanym zakresie działalności uzyskano
następujące wyniki:
Ilość zebranych odpadów [T]
Rok

2021

Niesegregowanych

Segregowanych

Razem

461

1 466,08

1 927,08

Tabela 15. Ilość zebranych odpadów komunalnych.

Dzięki temu, że działalność w zakresie odbierania i transportu odpadów z terenów
zamieszkałych prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej udało się utrzymać jedną
z najniższych stawek opłaty w województwie małopolskim, zatrzymano opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów na szczeblu gminy, zachowano istniejące miejsca pracy, a także
zapewniono spokój i rzetelność w realizacji zadania.
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W roku 2021 obowiązywały następujące stawki opłaty:
✓ zbierający odpady selektywnie - 17,00 zł/os,
✓ zbierający odpady nieselektywnie - 51,00 zł/os.

Na terenie Gminy Spytkowice zorganizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Spytkowicach zlokalizowany przy ulicy Zamkowej 57, do którego Mieszkańcy
mogą oddawać: baterie, akumulatory, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki do impregnacji
drewna, oleje mineralne, zużyte opony, odpady elektryczne i elektroniczne, odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i remontowe (za dodatkową opłatą), przeterminowane
leki. PSZOK czynny jest przez cały rok w dni robocze w godzinach pracy Referatu.

Referat Gospodarki Komunalnej prowadził także działania związane z utrzymaniem dróg,
z ich remontami, a także sprawy remontów przepustów, mostów, drożności przydrożnych
rowów i szeroko rozumianej gminnej infrastruktury technicznej. Realizowane one były
w porozumieniu z pozostałymi referatami Urzędu Gminy, tj. Referatem Rolnictwa, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska, Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz
Referatem Ogólno-Organizacyjnym. To wszystko po to, by również te usługi były realizowane
sprawnie, bez zbędnej zwłoki i w wysokim standardzie wykonania. Do najważniejszych
wykonanych zadań w tym zakresie zaliczyć można:
1) Wyrównanie prac porządkowych za zamkiem w Spytkowicach;
2) Dokonanie naprawy kraty drogowej ul. Górna w Półwsi,
3) Podjęcie akcji zimowego utrzymania dróg - do 31 grudnia 2021 roku podjęto 24 akcje
zimowego utrzymania dróg, w tym celu zużyto ok. 250 ton kruszywa i 59 ton soli drogowej,
na potrzeby posypywania dróg dokonano zakupu 283,5 tony materiału (łącznie). Długość
dróg objętych zimowym utrzymaniem wyniosła 76,93 km.

Referat jest również zarządcą i administratorem cmentarza komunalnego w Spytkowicach
i komunalnej części cmentarza w Ryczowie. W Spytkowicach od stycznia 2017 r. zarządza
i realizuje zadania z tym związane w nowej kaplicy cmentarnej. Oprócz zarządzania kaplicą,
administrowanie cmentarzami polega też na: prowadzeniu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, ewidencji grobów, wydawaniu pozwoleń na wykonywanie prac
budowlanych na terenie cmentarzy oraz pobieranie opłat związanych z prowadzoną w tym
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względzie działalnością. W 2021 roku przeprowadzono 101 ceremonii pogrzebowych. Referat
wydał w tym czasie 42 zezwolenia na prace budowlane. Zezwolenia te dotyczą sytuacji, kiedy
osoby opiekujące się grobem zdecydują o zmianach i konieczności np. wykonania nagrobku lub
utwardzeniu terenu wokół grobu. Wspomniane prace wymagają zgłoszenia, wniesienia opłaty
i uzyskania zezwolenia.
W zakresie utrzymania cmentarza Referat wykonał następujące prace:
1) Zdemontowano uszkodzony śmietnik w Ryczowie;
2) Wykonano remont utwardzenia placu pod metalowe kontenery na odpady przy
cmentarzu w Ryczowie (ok. 72 m2);
3) Wyposażono cmentarze w Ryczowie i Spytkowicach w metalowe kontenery
umożliwiające selektywny sposób zbiórki odpadów tj. segregowanie odpadów na odpady
ulegające biodegradacji i odpady zmieszane;
4) Wykonano w niezbędnym zakresie naprawę oświetlenia cmentarza w Spytkowicach –
wymiana uszkodzonych opraw i źródeł światła;
5) Dokonano zmian w regulaminie cmentarza wprowadzając wzór wniosku o wydanie
pozwolenia na wjazd i wykonanie prac budowlanych oraz w cenniku cmentarza zmieniono
opis niektórych usług;
6) Posadzono 8 drzew;
7) Koszono trawę.
Referat Gospodarki Komunalnej w swojej działalności korzysta z niżej wymienionego sprzętu:
1) Samochód specjalistyczny typu śmieciarka SCANIA o ładowności 11,9 T, rok produkcji: 2012
(od lipca 2021 roku);
2) Samochód specjalistyczny typu śmieciarka VOLVO o ładowności 8,7 T, rok produkcji: 1993;
3) Samochód dostawczy IVECO o ładowności 2,3 T, rok produkcji: 2012;
4) Samochód dostawczy FORD o ładowności 0,9 T, rok produkcji 2010;
5) 2 ciągniki marki Ursus C-360, rok produkcji: 1983 i 1988;
6) Samochód Star 244 do odśnieżania i posypywania dróg, rok produkcji: 1983;
7) Koparka JCB, rok produkcji 2002;
8) Koparka Ostrówek, rok produkcji 1978;
9) 2 rozsiewacze ciągnikowe do posypywania dróg;
10) Mobilna linia sortownicza.
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6. Pozyskane środki zewnętrzne
Rozwój gminy Spytkowice w dużym stopniu zdeterminowany jest ciągłym i skutecznym pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Środki te
najczęściej kojarzą się z funduszami europejskimi. Dla nas to wszystkie dostępne środki niegwarantowane przez ustawy w budżecie,
umożliwiające zakup, odtworzenie lub utrzymanie stanu majątkowego gminy. Tak więc, mając na myśli środki zewnętrzne, mówimy nie tylko
o środkach unijnych, ale także o wszelkich dostępnych dla samorządu funduszach rządowych, jak również innych niezależnych instytucji
i organizacji wspierających samorząd.
Pozyskanie środków zewnętrznych jest trudne i pracochłonne. Zazwyczaj są to środki refundowane, czyli do budżetu gminy trafiają dopiero
po zakończeniu realizacji zadania i jego prawidłowym rozliczeniu. Do tego momentu występuje konieczność finansowania inwestycji ze środków
własnych, a gdy ich brakuje, z kredytu. Ten trud się jednak opłaca. Środki zewnętrzne to najczęściej bezzwrotna pomoc na poziomie 50-80%
wartości projektu. Zdarzają się także programy o 100% stopniu refundacji. Właśnie dlatego warto o te środki walczyć.
Środki zewnętrzne pozyskują dla gminy Spytkowice pracownicy Urzędu Gminy, a także pracownicy jednostek organizacyjnych gminy. Warto
pamiętać, że takowe fundusze pozyskują również organizacje społeczne z terenu naszej gminy, dzięki czemu są w stanie w pełniejszy sposób
realizować swoje zadania. Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz pozyskanych środków zewnętrznych w 2021 roku, których ogólna wartość
wyniosła ponad 5,5 miliona złotych.

Nr

Wnioskodawca

Tytuł/zakres projektu

Program,
w ramach którego
złożono wniosek

1.

Gmina
Spytkowice

Budowa, rozbudowa i przebudowa
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
ścieków w Spytkowicach

Polski Ład

Wartość całkowita
z wniosku
(w zł)

Wnioskowane
dofinansowanie
(w zł)

Wartość całkowita
po realizacji
(w zł)

Wartość
skutecznie
pozyskanego
dofinansowania

30 000 000,00

28 500 000,00

-

2 978 650,00
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2.

Gmina
Spytkowice

3.

Gmina
Spytkowice

Przebudowa drogi gminnej Nr
470260K ul. Szkolna w km 0+000,00
do km 0+267,37 w miejscowości
Ryczów, Gmina Spytkowice
Przebudowa drogi gminnej Nr
470247K ul. Brzozowa na odcinku I –
w km 0+000 do km 0+414, na odcinku
II w km 0+000 do km 0+115
w miejscowości Ryczów, Gmina
Spytkowice

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

688 702,85

464 168,00

688 699,13

463 433,25

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

797 083,31

505 354,00

780 010,27

493 402,89

Dotacja ze
środków budżetu
Województwa
Małopolskiego
związana z
wyłączeniem
z produkcji
gruntów rolnych

184 089,00

82 721,00

184 089,00

82 721,00

4.

Gmina
Spytkowice

Remont drogi rolniczej poprzez
wykonanie nawierzchni asfaltowej na
drodze gminnej biegnącej po działce o
numerze ewidencyjnym 963/1
położonej w miejscowości Miejsce.

5.

Gmina
Spytkowice

Kompleksowa renowacja Kapliczki
słupowej z żeliwnym krzyżem w
Bachowicach

Kapliczki
Małopolski 2021

53 420,00

25 000,00

48 759,34

10 000,00

6.

Gmina
Spytkowice

CYFROWA GMINA

Program
Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata
2014 – 2020

309 360,00

309 360,00

309 360,00

309 360,00

7.

Gmina
Spytkowice

Granty PPGR - Wsparcie dzieci
i wnuków byłych pracowników PGR w
rozwoju cyfrowym

Program
Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata
2014 – 2020

56 000,00

56 000,00

56 000,00

40 000,00
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8.

Gmina
Spytkowice

Wniosek o zawarcie porozumienia na
współfinansowanie przedsięwzięć
niskoemisyjnych na terenie Gminy
Spytkowice

Stop Smog

954 000,00

667 800,00

954 000,00

667 800,00

64 147,83 euro

49 996,81 euro

64 147,81 euro

49 996,81 euro

9.

Gmina
Spytkowice

Wzrost atrakcyjności obszaru
pogranicza

Program
Współpracy
Transgranicznej
Interreg V-A
Polska-Słowacja
2014-2020

10.

Gmina
Spytkowice

Funkcjonowanie Publicznego Żłobka
„Jak u Mamy” w Spytkowicach

MALUCH+ 2021

28 800,00

19 200,00

28 800,00

19 200,00

11.

Gmina
Spytkowice

Małopolska Tarcza Antykryzysowa –
Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół
i placówek oświatowych

Regionalny
Program
Województwa
Małopolskiego na
lata 2014-2020

74 661,00

74 661,00

68 713,95

68 713,95

12.

Gmina
Spytkowice

Dotacja celowa na Funkcjonowanie
Publicznego Żłobka
„Jak u Mamy” w Spytkowicach

Budżet
Województwa
Małopolskiego

27 000,00

21 600,00

27 000,00

21 600,00

13.

Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Spytkowicach

Zakup i zdalny dostęp do nowości
wydawniczych

Program
Wieloletni
„Narodowy
Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0”

51 169,00

17 909,00

51 169,00

17 909,00

14.

Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Spytkowicach

Program Instytutu
Książki
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek”
„Kraszewski.
Komputery dla
bibliotek”

22 785,00

19 180,00

22 785,00

19 180,00
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15.

Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Spytkowicach

„Innowacyjne rozwiązania na rzecz
aktywizacji cyfrowej”

Program
Operacyjny Polska
Cyfrowa

10 974,00

10 974,00

10 974,00

10 974,00

16.

Dyrektor Szkoły
Podstawowej
Nr 2 w
Spytkowicach

Zakup pomocy dydaktycznych
w ramach Rządowego programu
na lata 2020-2024
„Aktywna tablica”

Rządowy program
„Aktywna tablica”

43 750,00

35 000,00

43 750,00

35 000,00

Program
edukacyjny
„Laboratoria
Przyszłości”

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

„Narodowy
Program Rozwoju
Czytelnictwa”

4 000,00

3 000,00

4 000,00

3 000,00

„Narodowy
Program Rozwoju
Czytelnictwa”

3 750,00

3 000,00

3 750,00

3 000,00

17.

Dyrektor Szkoły
Podstawowej
Nr 2 w
Spytkowicach

18.

Dyrektor Szkoły
Podstawowej
Nr 2 w
Spytkowicach

Szkoła
Podstawowa im.
19.
św. Jana Pawła II
w Miejscu

Program edukacyjny „Laboratoria
Przyszłości” inicjatywa edukacyjna
realizowana przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki we współpracy z
Centrum GovTech w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
(wyposażenie szkoły w sprzęt
rozwijający kompetencje przyszłości współpracy, interdyscyplinarności,
zdolności rozwiązywania problemów
oraz kreatywności )
Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0
na lata 2021- 2025
(zakup nowości wydawniczych oraz
elementów wyposażenia do bibliotek
szkolnych i pedagogicznych)
„Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa”
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Szkoła
Podstawowa im.
20.
św. Jana Pawła II
w Miejscu

21.

22.

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Bachowicach

Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria przyszłości

I. Podniesienie jakości działalności
Ośrodka poprzez profesjonalizację
wykorzystania systemów
informatycznych, w tym w zakresie
sprawozdawczości;
II. Podniesienie jakości działalności
Ośrodka poprzez zapewnienie stałego
dostępu do konsultacji prawnej,
w tym szkoleń wewnętrznych.

23.

Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Pomoc w dostarczeniu niezbędnych
produktów do domu seniora, by
ograniczyć konieczność wychodzenia
osób starszych na zewnątrz podczas
pandemii, ze względu na ich
bezpieczeństwo.
Z w/w programu mogły skorzystać
osoby starsze po 70 roku życia.

Laboratoria
Przyszłości
Inicjatywa
edukacyjna
„Laboratoria
przyszłości”
realizowana przez
Ministerstwo
Edukacji i Nauki
Dotacja celowa z
budżetu państwa
w ramach
dofinansowania
zadania własnego
polegającego na
utrzymaniu
ośrodka pomocy
społecznej, w
związku
z realizacją
dodatkowych
działań mających
na celu rozwój
pomocy
społecznej.
Program
Ministerstwa
Rodziny
i Polityki
Społecznej
„Wspieraj
Seniora”.

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

20 000,00

16 000,00

20 000,00

16 000,00

10 353,00

10 353,00

10 353,00

10 353,00
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Gminny Ośrodek
24.
Pomocy
Społecznej

Zespół SzkolnoPrzedszkolny im.
25.
mjra Henryka
Sucharskiego
w Spytkowicach
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im.
26.
mjra Henryka
Sucharskiego
w Spytkowicach

27.

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Ryczowie

28.

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Ryczowie

Pomoc w realizacji zadań
wykonywanych przez asystentów
rodziny, które polegają realizacji
wsparcia, o którym mowa w art. 15
„Program Asystent
ustawy o wspieraniu rodziny i
Rodziny na 2021r.”
systemie pieczy zastępczej oraz
finansowany ze
pozostawanie w gotowości przez
Środków z
asystenta rodziny do realizacji
Funduszu Pracy
wsparcia dla kobiet i rodzin
wynikających z art. 8 ust 2 i 3 ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem”.
„Narodowy
Program Rozwoju
Zakup nowości wydawniczych oraz
Czytelnictwa 2.0.
elementów wyposażenia do bibliotek na lata 2021-2025”
szkolnych i pedagogicznych
– Priorytet 3
Kierunek
interwencji 3.2.

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria
Przyszłości

Wsparcie finansowe na zakup pomocy
dydaktycznych w roku 2021 dla
Rządowy program
uczniów ze specjalnymi potrzebami
„Aktywna tablica”
edukacyjnymi, w tym z
na lata 2020-2024.
niepełnosprawnościami.
Projekt grantowy
Przeszkolenie 12 nauczycieli ZSP
„TIK TOP
w Ryczowie w ramach projektu
Nauczyciele”
grantowego w nowoczesnych
realizowany przez
technologiach informatycznych
Lecheaa
wykorzystywanych podczas zajęć
Consulting Sp. z
edukacyjnych.
o.o. na podstawie

1 890,79

1 500,00

1 890,79

1 500,00

15 000,00

12 000,00

15 000,00

12 000,00

114 000,00

114 000,00

114 000,00

114 000,00

43 750,00

35 000,00

43 750,00

35 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00
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umowy zawartej
Fundacją Orange Operatorem
projektu „Lekcja
Enter”.

29.

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Ryczowie

Zakup nowości wydawniczych oraz
elementów wyposażenia do bibliotek
szkolnych i pedagogicznych.

Narodowy
Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0.
na lata 2021-2025
- Priorytet 3
Kierunek
Interwencji 3.2.

30.

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Ryczowie

Zakup pomocy dydaktycznych do
prowadzenia zajęć: informatycznych,
przedmiotowych, zajęć rozwijających
zainteresowania uczniów np.
programowanie.

Projekt Grantowy
"Laboratoria
przyszłości"

72 900,00

72 900,00

72 900,00

72 900,00

31.

Towarzystwo
Przyjaciół
Ryczowskiej
Orkiestry Dętej

Ryczowscy muzycy dla Niepodległej

Mecenat
Małopolski 2021

59 979,00

47 900,00

27 979,00

20 000,00

32.

Ochotnicza Straż
Pożarna
w Bachowicach

Zakup umundurowania dla
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
działającej przy OSP Bachowice

Mały Strażak

6 250,00

3 125,00

6 365,00

1 430,00

33 804 666,95 zł

31 275 705,00 zł

3 745 097,48 zł

5 675 127,09 zł

64 147,83 EUR

49 996,81 EUR

64 147,83 EUR

49 996,81 EUR

OGÓŁEM:

15 000,00

12 000,00

15 000,00

12 000,00

Tabela 16. Wykaz pozyskanych środków zewnętrznych w 2021 roku.
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Potwierdzeniem

skutecznej

polityki

prowadzonej

przez

władze

gminy,

która

skoncentrowana jest na pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków zewnętrznych, są liczne
zestawienia i rankingi, w których od kilku lat bardzo dobrze na tle gmin powiatu wadowickiego,
jak i samorządów z regionu Małopolski Zachodniej, wypada gmina Spytkowice. Nie może być
inaczej, skoro zdecydowana większość zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji
współfinansowana jest z funduszy zewnętrznych. Gwarantują one możliwość szerokiego
rozwoju gminy i są szansą na poprawę życia lokalnej społeczności. Istotną cechą środków
zewnętrznych jest to, że ich pozyskanie nie jest obowiązkowe. Jest to szansa przynosząca
wymierne

korzyści,

które

codziennie

możemy

z wyremontowanych dróg, czy budynków publicznych.
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obserwować

m.in.

korzystając

III.

RADA GMINY

Rada Gminy to według ustawy organ stanowiący i kontrolny gminy. W Polsce obowiązki
Rady Gminy obejmują wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy
nie stanowią inaczej (domniemanie kompetencji Rady). W gminach mających do 20 000
mieszkańców Rada Gminy jest wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych,
a w pozostałych (w tym miastach na prawach powiatu) stosuje się ordynację proporcjonalną.
Kadencja Rady Gminy trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru. Na czele Rady stoi Przewodniczący
oraz Wiceprzewodniczący. Celem skuteczniejszego działania Rady powołuje się Komisje Rady
Gminy. W przypadku gminy Spytkowice są to: Komisja Budżetu i Infrastruktury, Komisja
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
a także Komisja Rewizyjna.
Urzędująca w roku 2021 Rada Gminy została wybrana w wyniku przeprowadzonych w dniu
21 października 2018 roku wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
w kadencji 2018 - 2023, zarządzonych przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 14 sierpnia
2018 roku.

SKŁAD RADY GMINY SPYTKOWICE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Piórowski Jerzy
Maślona Stanisław
Szewczyk Marian
Byrski Krzysztof
Chlebicki Jan
Gierek Krzysztof
Godek Arkadiusz
Kozioł Andrzej
Mamoń Helena
Mocniak Władysław
Nowak Marek
Nowotarski Andrzej
Piórkowski Szymon
Przejczowski Mateusz
Stańczyk Arkadiusz

Przewodniczący Rady Gminy
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
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KOMISJA BUDŻETU I INFRASTRUKTURY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nowotarski Andrzej
Stańczyk Arkadiusz
Byrski Krzysztof
Chlebicki Jan
Mamoń Helena
Maślona Stanisław
Nowak Marek
Szewczyk Marian

Przewodniczący Komisji
Zastępca Przewodniczącego Komisji
członek Komisji
członek Komisji
członek Komisji
członek Komisji
członek Komisji
członek Komisji

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kozioł Andrzej
Przejczowski Mateusz
Gierek Krzysztof
Godek Arkadiusz
Mocniak Władysław
Szymon Piórkowski

Przewodniczący Komisji
Zastępca Przewodniczącego Komisji
członek Komisji
członek Komisji
członek Komisji
członek Komisji

KOMISJA REWIZYJNA:
1.
2.
3.

Byrski Krzysztof
Piórkowski Szymon
Przejczowski Mateusz

Przewodniczący Komisji
członek Komisji
członek Komisji

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:
1.
2.
3.

Mamoń Helena
Nowotarski Andrzej
Stańczyk Arkadiusz

Przewodniczący Komisji
członek Komisji
członek Komisji

Rada Gminy Spytkowice odbyła w 2021 roku 9 posiedzeń. W tym czasie podjęła 109
uchwał, z których 35 przekazano do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, a 19 zostało zamieszczonych w zbiorze aktów prawa miejscowego
opublikowanego na stronie internetowej gminy. Realizacja podjętych uchwał przedstawia się
następująco:
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Lp.

Nr
uchwały

Data
podjęcia

Tytuł uchwały

Termin wejścia
w życie

Projektodawca

Publikacja
w Dz. U. /status uchwały

Jednostka
realizująca

Stan
realizacji

Dz. Urz.
Poz. 596
z 28.01.2021

FN

stosowana

FN

stosowana

1.

XXIII/209/21 25.01.2021

Zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy
Spytkowice w 2021 roku

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

2.

XXIII/210/21 25.01.2021

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice

25.01.2021

Wójt Gminy

3.

XXIII/211/21 25.01.2021

25.01.2021

Wójt Gminy

-------------------

FN

zrealizowana

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

Dz. Urz.
Poz. 597
z 28.01.2021

GZS

stosowana

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

Dz. Urz.
Poz. 623
z 29.01.2021

25.01.2021

Wójt Gminy

-----------------

PPRI

stosowana

25.01.2021

Rada Gminy

-----------------

OR

zrealizowana

4.

5.

6.

7.

Rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu
w budżecie Gminy Spytkowice na rok 2022 środków
stanowiących fundusz sołecki
Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na
które dofinansowanie jest przyznawane oraz
XXIII/212/21 25.01.2021
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
w 2021 roku za kształcenia nauczycieli, zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Spytkowice
XXIII/213/21 25.01.2021

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Spytkowice

Zmiany Uchwały Rady Gminy Spytkowice
Nr XX/178/20 z dnia 9.09.2020 r. w/s przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice
XXIII/214/21 25.01.2021
uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Spytkowice
Nr XVI/124/04 z dnia 12.02.2004 r.
wraz ze zmianą podjętą Uchwałą Rady Gminy
Spytkowice Nr XII/86/11 z dnia 27 września 2011 r.
Rozpatrzenia petycji wniesionej przez Jana
Chlebickiego działającego w imieniu Mieszkańców
XXIII/215/21 25.01.2021
Spytkowic dotyczącej zmiany aktualnie obowiązującego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
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PPRI

stosowana

Rozpatrzenia petycji
w sprawie akcji "Się gra się ma… Playroom
w Wyobraźni"
Rozpatrzenia petycji wniesionej przez Teresę Garland zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiego
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
9. XXIII/217/21 25.01.2021
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie
uchwalenia uchwały Rady Gminy "w obronie prawdy,
godności i wolności człowieka"
Przekazania do domów opieki społecznej sprawy
dokonania wewnętrznej analizy możliwości wdrożenia
10. XXIII/218/21 25.01.2021
dedykowanych technologii pralniczych dla DPS w celu
podniesienia standardów odpowiedniej dezynfekcji
8.

XXIII/216/21 25.01.2021

25.01.2021

Rada Gminy

-----------------

OR

zrealizowana

25.01.2021

Rada Gminy

-----------------

OR

zrealizowana

25.01.2021

Wójt Gminy

-----------------

GOPS

zrealizowana

11. XXIV/219/21 24.03.2021

Zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy
Spytkowice w 2021 roku

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 1799
z 30.03.2021

FN

stosowana

12. XXIV/220/21 24.03.2021

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice

24.03.2021

Wójt Gminy

-------------------

FN

zrealizowana

24.03.2021

Wójt Gminy

-------------------

FN, GZOZ

zrealizowana

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 1800
z 30.03.2021
akt prawa miejscowego

FN, OR

stosowana

01.05.2022

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 1801
z 30.03.2021
akt prawa miejscowego

GK

utrata mocy

Wójt Gminy

-----------------akt prawa miejscowego

GOPS

stosowana

RGGiOŚ

stosowana

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
rok 2020 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Spytkowicach
Określenia zasad zwolnienia i zwrotu części opłaty
pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń
14. XXIV/222/21 24.03.2021
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
Określenia zasad korzystania z cmentarza
komunalnego w Spytkowicach, zakresu zadań i
15. XXIV/223/21 24.03.2021
obowiązków administratora cmentarza oraz ustalenia
opłat za usługi cmentarne
13. XXIV/221/21 24.03.2021

16. XXIV/224/21 24.03.2021

Uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Spytkowice na lata 2021 - 2030

25.01.2021

17. XXIV/225/21 24.03.2021

Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Spytkowice

14 dni
od ogłoszenia

Strona 69 z 167

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 1802
z 30.03.2021
akt prawa miejscowego

18. XXIV/226/21 24.03.2021

Ustanowienia użytkowania gruntów w miejscowości
Ryczów

24.03.2021

Wójt Gminy

------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

19. XXIV/227/21 24.03.2021

Wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części
nieruchomości położonej w Spytkowicach

24.03.2021

Wójt Gminy

---------------

RGGiOŚ

zrealizowana

20. XXIV/228/21 24.03.2021

Wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości
w drodze darowizny

24.03.2021

Wójt Gminy

------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

21. XXIV/229/21 24.03.2021

Wyrażenia zgody
na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny

24.03.2021

Wójt Gminy

------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

24.03.2021

Wójt Gminy

-----------------

RGGiOŚ

zrealizowana

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 1803
z 30.03.2021

RGGiOŚ

zrealizowana

24.03.2021

Rada Gminy

-----------------

OR

zrealizowana

24.03.2021

Rada Gminy

-----------------

OR

zrealizowana

24.03.2021

Rada Gminy

-----------------

OR

zrealizowana

22. XXIV/230/21 24.03.2021

23. XXIV/231/21 24.03.2021

24. XXIV/232/21 24.03.2021

25. XXIV/233/21 24.03.2021

26. XXIV/234/21 24.03.2021

Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
na rzecz Gminy Spytkowice nieruchomości położonych
w Ryczowie
Przyjęcia „Programu Opieki nad Zwierzętami
Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt
na terenie Gminy Spytkowice w 2021 roku”
Rozpatrzenia petycji wniesionej przez Mieszkańców
Gminy w sprawie rozwiązania pogłębiającego się
wykluczenia komunikacyjnego Gminy Spytkowice
Rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie
Polska Wolna od GMO w sprawie poparcia listu
otwartego pn. "Alarm STOP zabójczemu GMO, STOP
Niebezpiecznej Szczepionce!"
Rozpatrzenia petycji wniesionej przez Teresę Garland zaprzysiężonego Prezydent Obywatelskiego
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie
opinii dot. referendum ludowego

27. XXV/235/21 19.05.2021

Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wadowickiemu

19.05.2021

Wójt Gminy

-----------------

FN

zrealizowana

28. XXV/236/21 19.05.2021

Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wadowickiemu

19.05.2021

Wójt Gminy

-----------------

FN

zrealizowana
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29. XXV/237/21 19.05.2021

Określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie
Spytkowice na rok szkolny 2021/2022

01.09.2022

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 3166
z 02.06.2021

GZS

zrealizowana

30. XXV/238/21 19.05.2021

Gminnego Programu Stypendialnego

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 3097
z 28.05.2021

GZS

utrata mocy

19.05.2021

Wójt Gminy

--------------------

PPRI

stosowana

19.05.2021

Wójt Gminy

--------------------

PPRI

zrealizowana

19.05.2021

Wójt Gminy

--------------------

PPRI

zrealizowana

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 3098
z 28.05.2021
akt prawa miejscowego

OR, RGGiOŚ

stosowana

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 3176
z 02.06.2021
akt prawa miejscowego

OR, RGGiOŚ

stosowana

31. XXV/239/21 19.05.2021

32. XXV/240/21 19.05.2021

33. XXV/241/21 19.05.2021

34. XXV/242/21 19.05.2021

35. XXV/243/21 19.05.2021

Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Spytkowice uchwalonego Uchwałą Rady Gminy
Spytkowice Nr XVI/124/04 z dnia 12.02.2004 r. wraz ze
zmianą podjętą Uchwałą Rady Gminy Spytkowice Nr
XII/86/11 z dnia 27 września 2011 r. i Uchwałą Rady
Gminy Spytkowice Nr XXIII/213/21 z dnia 25 stycznia
2021 r.
Przyjęcia ograniczonego zarządzania drogą krajową nr
44 w granicach pasa drogowego w Gminie Spytkowice
w miejscowości Spytkowice na odcinku od km ok.
75 + 490 do km ok. 75 + 820
Przyjęcia ograniczonego zarządzania drogą krajową nr
44 w granicach pasa drogowego w Gminie Spytkowice
w miejscowości Spytkowice na odcinku od km ok.
78 + 390 do km ok. 78 + 750 i w miejscowości Półwieś
na odcinku od km ok. 83 + 850 do km ok.
84 +150
Przyjęcia Regulaminu Realizacji Przedsięwzięć
Niskoemisyjnych w Budynkach Mieszkalnych
Jednorodzinnych, w ramach programu "STOP SMOG"
na terenie Gminy Spytkowice oraz sposobu
i warunków wnoszenia wkładu własnego przez
Beneficjenta, u którego będzie realizowane
przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokość tego
wkładu
Przyjęcia ,,Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną I paliwa gazowe dla Gminy
Spytkowice na lata 2021-2036”
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36. XXV/244/21 19.05.2021

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
we wsi Spytkowice

19.05.2021

Wójt Gminy

--------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

37. XXV/245/21 19.05.2021

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
we wsi Spytkowice

19.05.2021

Wójt Gminy

--------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

38. XXV/246/21 19.05.2021

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
we wsi Półwieś

19.05.2021

Wójt Gminy

--------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

19.05.2021

Wójt Gminy

--------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

19.05.2021

Rada Gminy

--------------------

OR

zrealizowana

19.05.2021

Rada Gminy

---------------------

OR

zrealizowana

Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
39. XXV/247/21 19.05.2021 położonych we wsi Spytkowice stanowiących własność
Gminy Spytkowice
Rozpatrzenia petycji wniesionej przez osobę prawną
Szulc - Efekt sp. z o.o. oraz Organizatora Konkursu
40. XXV/248/21 19.05.2021
"Podwórko NIVEA" w sprawie: przystąpienia do
programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021
Pozostawienia bez rozpatrzenia wniesionej petycji w
sprawie: rozpowszechnienia wśród lokalnej
41. XXVI/249/21 19.05.2021
społeczności informacji o możliwych skutkach
poddania się szczepieniu przeciw COVID-19
42. XXVI/250/21 16.06.2021

Zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy
Spytkowice w 2021 roku

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 3554
z 21.06.2021

FN

zrealizowana

43. XXVI/251/21 16.06.2021

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice

16.06.2021

Wójt Gminy

----------------------

FN

zrealizowana

44. XXVI/252/21 16.06.2021

Wprowadzenia zmian w uchwale nr XXX/229/17 z dnia
28 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji
komunalnych

16.06.2021

Wójt Gminy

----------------------

FN

zrealizowana

45. XXVI/253/21 16.06.2021

Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
w Ryczowie stanowiącej własność Gminy Spytkowice

16.06.2021

Wójt Gminy

--------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

24.06.2021 Udzielenia Wójtowi Gminy Spytkowice wotum zaufania

24.06.2021

Rada Gminy

----------------------

OR

zrealizowana

46.

XXVII/254/
21
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47.

XXVII/255/
21

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
24.06.2021 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Spytkowice
za 2020 rok

48.

XXVII/256/
21

24.06.2021

49.

XXVII/257/
21

50.

24.06.2021

Wójt Gminy

---------------------

FN

zrealizowana

Absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
Spytkowice za rok 2020

24.06.2021

Rada Gminy

----------------------

OR

zrealizowana

24.06.2021

Zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy
Spytkowice

24.06.2021

Wójt Gminy

----------------------

FN

zrealizowana

XXVII/258/
21

24.06.2021

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice

24.06.2021

Wójt Gminy

----------------------

FN

zrealizowana

51.

XXVII/259/
21

24.06.2021

Udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ

24.06.2021

Wójt Gminy

---------------------

FN

zrealizowana

52.

XXVII/260/
21

24.06.2021

01.07.2021

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 3898
z 05.07.2021

GOPS

stosowana

53.

XXVII/261/
21

24.06.2021

24.06.2021

Wójt Gminy

---------------------akt prawa miejscowego

GZUW

zrealizowana

54.

XXVII/262/
21

24.06.2021

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Spytkowice

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 3899
z 05.07.2021

PPRI

zrealizowana

55.

XXVII/263/
21

24.06.2021

Wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej
nieruchomości położonej w Bachowicach

24.06.2021

Wójt Gminy

--------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

56.

XXVII/264/
21

24.06.2021

Wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości położonej we wsi Ryczów

24.06.2021

Wójt Gminy

----------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

57.

XXVII/265/
21

24.06.2021

Wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
działki położonej we wsi Bachowice

24.06.2021

Wójt Gminy

----------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

58.

XXVII/266/
21

24.06.2021

Wyrażenia zgody
na użyczenie części budynku przy ul. Zamkowej 8

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 4028
z 08.07.2021

RGGiOŚ

zrealizowana

Określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach
Przyjęcia projektu zmian Regulaminu Dostarczania
Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy
Spytkowice oraz przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu
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w Spytkowicach w drodze bezprzetargowej na okres
dłuższy niż 3 lata

59.

XXVII/267/
21

24.06.2021

60.

XXVII/268/
21

24.06.2021

61.

XXVIII/269/
21

8.09.2021

62.

XXVIII/270/
21

8.09.2021

63.

XXVIII/271/
21

8.09.2021

64.

XXVIII/272/
21

8.09.2021

65.

XXVIII/273/
21

8.09.2021

66.

XXVIII/274/
21

8.09.2021

8.09.2021

67.

XXVIII/275/
21

Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej lokali mieszkalnych
w budynkach przy ul. Szkolnej nr 1 i nr 3
w miejscowości Spytkowice
Wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości położonej
w Lipowej stanowiącej własność Gminy Spytkowice

24.06.2021

Wójt Gminy

----------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

24.06.2021

Wójt Gminy

----------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

Zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy
Spytkowice w 2021 roku

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 5127
z 13.09.2021

FN

zrealizowana

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice

8.09.2021

Wójt Gminy

----------------------

FN

zrealizowana

8.09.2021

Wójt Gminy

---------------------

FN

zrealizowana

8.09.2021

Wójt Gminy

----------------------

FN

zrealizowana

01.01.2022

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 5128
z 13.09.2021

GZUW

stosowana

Zmiany Regulaminu Dostarczania Wody
i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Spytkowice

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 5129
z 13.09.2021

GZUW

zrealizowana

Przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji
na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
w gospodarstwach domowych na terenie Gminy
Spytkowice w ramach projektu pn. „Ograniczenie
niskiej emisji na terenie Gminy Spytkowice”,
współfinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 5130
z 13.09.2021
akt prawa miejscowego

Umorzenia cywilnoprawnej należności przypadającej
Gminie Spytkowice z tytułu spłaty pożyczki udzielonej
Parafii MB Królowej Polski w Ryczowie
Umorzenia cywilnoprawnej należności przypadającej
Gminie Spytkowice z tytułu spłaty pożyczki udzielonej
Ludowemu Klubowi Sportowemu „Orzeł” Ryczów
Ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe
odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny
Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie
Gminy Spytkowice
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EKODORAD
zrealizowana
CA

68.

XXVIII/276/
21

8.09.2021

Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Spytkowice uchwalonego Wójt Gminy
Uchwałą Nr XVI/124/04 Rady Gminy Spytkowice
z dnia 12 lutego 2004 r. ze zmianami przyjętymi
Uchwałami Rady Gminy Spytkowice: Nr XII/86/11
z dnia 27 września 2011 r., Nr XXIII/213/21 z dnia
25 stycznia 2021 r. oraz Nr XXVII/262/21 z dnia
24 czerwca 2021 r.

69.

XXVIII/277/
21

8.09.2021

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
we wsi Spytkowice

8.09.2021

Wójt Gminy

----------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

70.

XXVIII/278/
21

8.09.2021

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
we wsi Ryczów

8.09.2021

Wójt Gminy

----------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

71.

XXVIII/279/
21

8.09.2021

8.09.2021

Wójt Gminy

----------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

72.

XXVIII/280/
21

8.09.2021

8.09.2021

Wójt Gminy

----------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

73.

XXVIII/281/
21

8.09.2021

8.09.2021

Wójt Gminy

----------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

74.

XXVIII/282/
21

8.09.2021

Ustanowienia użytkowania gruntów w miejscowości
Ryczów

8.09.2021

Wójt Gminy

----------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

75. XXIX/283/21 27.10.2021

Zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy
Spytkowice w 2021 roku

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 5982
z 29.10.2022

FN

zrealizowana

76. XXIX/284/21 27.10.2021

Udzielenia pomocy finansowej Województwu
Małopolskiemu

27.10.2021

Wójt Gminy

---------------------

FN

zrealizowana

77. XXIX/285/21 27.10.2021

Określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 5983
z 29.10.2021

FN-KP

zrealizowana

Wyrażenia zgody na sprzedaż działek budowlanych
położonych we wsi Spytkowice stanowiących własność
Gminy Spytkowice
Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej
we wsi Miejsce stanowiącej własność Gminy
Spytkowice
Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej
we wsi Ryczów stanowiącej własność Gminy
Spytkowice

8.09.2021

Wójt Gminy

---------------------

PPRI

realizowana
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78. XXIX/286/21 27.10.2021

79. XXIX/287/21 27.10.2021

Określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
Wprowadzenia wysokości stawek i ustalenia zasad
poboru opłaty targowej

01.01.2022

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 5984
z 29.10.2021

FN-KP

01.01.2022

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 5985
z 29.10.2021

FN-KP

zrealizowana
zrealizowana

80.

XXX/288/21 25.11.2021

Uczczenia pamięci Jana Folgi Mieszkańca Gminy
Spytkowice bohatera II Wojny Światowej

25.11.2021

Wójt Gminy
Rada Gminy

--------------------akt prawa miejscowego

OR

zrealizowana

81.

XXX/289/21 25.11.2021

Uczczenia pamięci Józefa Kowalskiego Mieszkańca
Gminy Spytkowice bohatera II Wojny Światowej

25.11.2021

Wójt Gminy
Rada Gminy

---------------------akt prawa miejscowego

OR

zrealizowana

82.

XXX/290/21 25.11.2021

Wyrażenia solidarności ze wszystkimi służbami
mundurowymi państwa polskiego zaangażowanymi
w obronę wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej

25.11.2021

Wójt Gminy
Rada Gminy

---------------------akt prawa miejscowego

OR

zrealizowana

83.

XXX/291/21 25.11.2021

Zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy
Spytkowice w 2021 roku

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 7278
z 07.12.2021

FN

zrealizowana

01.01.2022

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 7019
z 02.12.2021
akt prawa miejscowego

FN, RGK

zrealizowana

01.01.2022

Wójt Gminy

----------------------

Sekretarz
Gminy

stosowana

25.11.2021

Wójt Gminy

--------------------akt prawa miejscowego

RGGiOŚ

zrealizowana

25.11.2021

Wójt Gminy

----------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

25.11.2021

Wójt Gminy

----------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

84.

XXX/292/21 25.11.2021

85.

XXX/293/21 25.11.2021

86.

XXX/294/21 25.11.2021

87.

XXX/295/21 25.11.2021

88.

XXX/296/21 25.11.2021

Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz
zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi posiadających kompostownik
przydomowy
Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w
2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
o utworzeniu wspólnej straży gminnej pomiędzy
gminami Brzeźnica, Spytkowice, Tomice
Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
we wsi Ryczów stanowiącej własność Gminy
Spytkowice
Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
we wsi Ryczów stanowiącej własność Gminy
Spytkowice
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XXX/297/21 25.11.2021

Wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
działki położonej we wsi Spytkowice

25.11.2021

Wójt Gminy

----------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

90.

XXX/298/21 25.11.2021

Rozpatrzenia petycji wniesionej przez rodziców dzieci
uczęszczających do oddziału przedszkolnego "klasa 0"
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach w
sprawie zapewniania im opieki po zakończonych o
godz. 13.00 zajęciach dydaktycznych

25.11.2021

Rada Gminy

----------------------

OR

zrealizowana

91.

XXX/299/21 25.11.2021

Wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Spytkowice

25.11.2021

Rada Gminy

----------------------

OR, FN

utrata mocy

92.

XXX/300/21 25.11.2021

Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Spytkowice

01.08.2021

Rada Gminy

----------------------

OR, FN

stosowana

93. XXXI/301/21 22.12.2021

Zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy
Spytkowice w 2021 roku

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 8183
z 30.12.2021

FN

zrealizowana

94. XXXI/302/21 22.12.2021

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SPYTKOWICE
na rok 2022

01.01.2022

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 8235
z 31.12.2021

FN

stosowana

95. XXXI/303/21 22.12.2021

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice

01.01.2022

Wójt Gminy

----------------------

FN

stosowana

96. XXXI/304/21 22.12.2021

Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Spytkowice na 2022 rok

01.01.2022

Wójt Gminy

----------------------

PRPA

utrata mocy

97. XXXI/305/21 22.12.2021

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Spytkowice na 2022 rok

01.01.2022

Wójt Gminy

----------------------

PRPA

utrata mocy

98. XXXI/306/21 22.12.2021

Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Miasta Bielsko – Biała na dofinansowanie
działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku – Białej

01.01.2022

Wójt Gminy

----------------------

PRPA

zrealizowana

99. XXXI/307/21 22.12.2021

Udzielenia pomocy finansowej Województwu
Małopolskiemu

01.01.2022

Wójt Gminy

----------------------

FN

stosowana

89.
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Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na
które dofinansowanie jest przyznawane oraz
100. XXXI/308/21 22.12.2021
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
w 2022 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Spytkowice
Regulaminu udzielania pomocy materialnej
101. XXXI/309/21 22.12.2021 o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Spytkowice

01.01.2022

Wójt Gminy

01.01.2022

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 8184
z 30.12.2021

Dz. Urz. 2021 Poz. 8211
z 30.12.2021
akt prawa miejscowego
Dz. Urz. 2021 Poz. 8185 z
30.12.2021
akt prawa miejscowego
Dz. Urz. 2021 Poz. 8186 z
30.12.2021
akt prawa miejscowego
Dz. Urz. 2021 Poz. 8187
z 30.12.2021
akt prawa miejscowego

GZS

stosowana

GOPS

stosowana

GZS

stosowana

OR

stosowana

OR

stosowana

102. XXXI/310/21 22.12.2021

Gminnego Programu Stypendialnego

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

103. XXXI/311/21 22.12.2021

Zasad nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy
Spytkowice"

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

104. XXXI/312/21 22.12.2021

Ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody „Perły
Kultury Gminy Spytkowice”

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

105. XXXI/313/21 22.12.2021

Ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody „Filary
Przedsiębiorczości Gminy Spytkowice”

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 8188
z 30.12.2021

OR

stosowana

106. XXXI/314/21 22.12.2021

Planu pracy Rady Gminy i planów pracy Komisji
na 2022 rok

01.01.2022

Rada Gminy

----------------------

OR

stosowana

107. XXXI/315/21 22.12.2021

Wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Spytkowice

01.08.2021

Rada Gminy

--------------------akt prawa miejscowego

OR

stosowana

108. XXXI/316/21 22.12.2021

Nadania nazwy ulicy we wsi Bachowice

14 dni
od ogłoszenia

Wójt Gminy

Dz. Urz. 2021 Poz. 8236
z 31.12.2021 akt prawa
miejscowego

RGGiOŚ

zrealizowana

109. XXXI/317/21 22.12.2021

Wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
działki położonej we wsi Spytkowice

22.12.2021

Wójt Gminy

----------------------

RGGiOŚ

zrealizowana

Tabela 17. Realizacja podjętych uchwał w 2021 roku.
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Rada Gminy Spytkowice w okresie sprawozdawczym przyjęła 1 stanowisko w sprawie nabycia
przez Gminę terenów zajętych pod byłe wysypisko śmieci w Spytkowicach i drogę biegnącą
wzdłuż wysypiska.

Komisje Rady Gminy odbyły ogółem 19 posiedzeń, w tym:
✓ Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych - 7,
✓ Komisja Budżetu i Infrastruktury - 7,
✓ Komisja Rewizyjna - 3,
✓ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 2.

Komisje Rady Gminy przyjęły 4 opinie w sprawie:
1)

Nabycia działek położonych we wsi Laskowa, w Gminie Zator, z przeznaczeniem
do eksploatacji ujęć wody - należy nabyć przedmiotowy grunt za cenę zaproponowaną
przez jego właściciela z zaznaczeniem, że ostateczna kwota nabycia działek nie może
przekroczyć kwoty 300.000 zł.

2)

Konieczności sukcesywnego wykonania systemem gospodarczym schodów na stromym
podejściu do kaplicy "na górce" na cmentarzu komunalnym w Spytkowicach poprzez
wstawienie betonowych obrzeży (6 cm) oraz betonowych płytek.

3)

Pozytywnego rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej w sprawie sprzedaży części działki
będącej własnością Gminy Spytkowice, położonej w Spytkowicach, przylegającej
do działki będącej własnością wnioskodawcy.

4)

Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na 2022 rok wraz autopoprawką.

Komisja Rewizyjna wypracowała na swych posiedzeniach następujące wnioski pokontrolne:
1.

Członkowie Komisji Rewizyjnej po dokonaniu szczegółowej analizy dokumentacji
związanej z udzieleniem klubowi LKS Borowik Bachowice dotacji na realizację zadań
o charakterze sportowym w latach 2019 i 2020 oraz po wysłuchaniu Inspektora ds.
Rady Gminy stwierdzili, że procedura udzielania dotacji dla Ludowego Klubu
Sportowego "BOROWIK" Bachowice oraz jej rozliczenia została zrealizowana
w sposób prawidłowy i staranny.
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2.

Członkowie Komisji Rewizyjnej po dokonaniu szczegółowej analizy dokumentacji
przetargowej związanej z realizacją przedmiotowej inwestycji oraz po wysłuchaniu
Kierownika Referatu Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji stwierdzili,
że procedura przetargowa dot. wyłonienia wykonawcy oraz procedura
dot. wykonania robót budowlanych na drogach gminnych w zakresie jej bieżącej
konserwacji

została

przeprowadzana

w

sposób

prawidłowy

i

zgodny

ze zgłoszonym zapotrzebowaniem w tym zakresie w poszczególnych Sołectwach.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła 10 petycji, uwzględniając 1, odrzucając 8 oraz
pozostawiając 1 bez rozpatrzenia.

Najważniejsze wydarzenia z sesji Rady Gminy:
1) Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego
Policji

w

Wadowicach

Powiatowego

Państwowej

oraz

Komendanta

Straży

Pożarnej

w Wadowicach informacji nt. stanu bezpieczeństwa
publicznego i przeciwpożarowego Gminy - XXV
sesja 19.05.2021 r.,
2) Prezentacja zrealizowanej inwestycji pn. "Remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury
w Ryczowie będących infrastrukturą kulturalno-turystyczno-rekreacyjną" - XXVII sesja
24.06.2021 r.,
3) Podziękowanie dla Pani Małgorzaty Balonek pracownika samorządowego, Dyrektora Zespołu
Szkolno

-

Przedszkolnego

w

Bachowicach

w związku z zakończeniem pracy zawodowej XXVII sesja 24.06.2021 r.,
4) Wręczenie przez Wójta Gminy Spytkowice aktów
nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego - XXVII sesja 24.06.2021 r.,
5) Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Spytkowice
w 2020 roku - XXVII sesja 24.06.2021 r.,
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6) Rozpatrzenie

sprawozdania

rocznego

z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok
i sprawozdania finansowego Gminy Spytkowice za
2020 rok oraz udzielenie absolutorium - XXVII
sesja 24.06.2021 r.,

7) Powitanie

Pani

pracownika

Agnieszki

Harmaty

-

samorządowego, w związku

z objęciem od 1 września br. stanowiska
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Bachowicach - XXVIII sesja 08.09.2021 r.,

8) Wręczenie przez Wójta Gminy Spytkowice
aktu nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego - XXVIII sesja
08.09.2021 r.,

9) Pożegnanie st. asp. Seweryna Walusa Dzielnicowego Zespołu ds. Prewencji Posterunku
Policji w Spytkowicach w związku ze zmianą
stanowiska z tytułu awansu zawodowego - XXVIII
sesja 08.09.2021 r.,

10) Podziękowanie dla Pani Stanisławy Świergosz
- pracownika samorządowego, Kierownika
Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
i Ochrony

Środowiska

w

związku

z zakończeniem pracy zawodowej - XXIX sesja
27.10.2021 r.,
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11) Uczczenie pamięci Jana Folgi, Mieszkańca Gminy Spytkowice, bohatera II Wojny
Światowej - XXX sesja 25.11.2021 r.,
12) Uczczenie

pamięci

Mieszkańca Gminy

Józefa

Kowalskiego,

Spytkowice,

bohatera

II Wojny Światowej - XXX sesja 25.11.2021 r.,
13) Wyrażenie solidarności ze wszystkimi służbami
mundurowymi

państwa

polskiego

zaangażowanymi w obronę wschodniej granicy
Rzeczypospolitej - XXX sesja 25.11.2021 r.,
14) Wręczenie przez Wójta Gminy Spytkowice
aktu nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela

mianowanego

-

XXXI

sesja

22.12.2021 r.,

15) Wręczenie w dniu 11 listopada 2021 roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości
czeków i listów gratulacyjnych dla uczniów - laureatów olimpiad i konkursów
przedmiotowych oraz sportowych w ramach Gminnego Programu Stypendialnego.
W roku 2021 wręczono ogółem 19 stypendiów.
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16) Uroczyste odsłonięcie w dniu 11
listopada

2021

pamiątkowych

roku

tablic

usytuowanych

na

kaplicy cmentarnej w Spytkowicach,
honorujących Mieszkańców Spytkowic:
Ludwikę Kornaś, Franciszka Kornasia,
Józefa Kornasia, Mieszkańca Lipowej:
Stanisława Dzierwę, Ks. Franciszka
Paciorka, którzy w okresie II Wojny Światowej walczyli z okupantem hitlerowskim oraz
nieśli pomoc więźniom niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz - Birkenau.
17) Koncert patriotyczny w dniu 11 listopada 2021 roku w sali widowiskowej Wiejskiego
Domu Kultury w Spytkowicach w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej z Ryczowa.

18) Wykład historyczny dr Konrada Meusa - adiunkta
w Katedrze Historii XIX wieku Instytutu Historii
Uniwersytetu

Pedagogicznego

im. Komisji

Edukacji Narodowej w Krakowie nt. żołnierzy
polskich

pochodzących

z

terenu

Gminy

Spytkowice: Jana Folgi oraz Józefa Kowalskiego.
19) Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2022 r. - XXXI sesja 22.12.2021 r.
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Działalność Sołtysów wsi i Rad Sołeckich:
Funkcjonujące w roku 2021 Rady Sołeckie zostały wybrane w przeprowadzonych w dniu
28 kwietnia 2019 roku bezpośrednich wyborach sołtysów i członków Rad Sołeckich w kadencji
2019 - 2024. W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano następujących Sołtysów
sołectw oraz następujące liczby członków Rad Sołeckich:
Spytkowice

Helena Mamoń, 8 członków Rady Sołeckiej,

Ryczów

Adrian Klaja, 8 członków Rady Sołeckiej,

Bachowice

Marian Szewczyk, 6 członków Rady Sołeckiej,

Miejsce

Mateusz Przejczowski, 4 członków Rady Sołeckiej,

Półwieś

Stanisław Maślona, 4 członków Rady Sołeckiej,

Lipowa

Stefan Gierek, 3 członków Rady Sołeckiej.

W

roku

z

uwagi

na

obostrzenia

związane

z rozprzestrzenianiem wirusa COVID-19 w roku 2021
nie zwołano zebrań wiejskich, a w ich miejsce Wójt
zorganizował spotkanie online z
w

Mieszkańcami

formie Q&A, które spotkało się z dużym

zainteresowaniem z ich strony.
W trakcie roku Sołtysi podejmują liczne działania zmierzające do zaspokojenia
najpilniejszych potrzeb Mieszkańców. Korzystają oni przy okazji ze środków finansowych
z tzw. rezerwy sołeckiej, przyznanej zgodnie z możliwościami każdego z sołectw. W 2021 roku
ich działalność koncentrowała się w szczególności na utwardzaniu dróg rolniczych
i dojazdowych do posesji oraz czyszczeniem rowów odwadniających. Część wykonanych prac
została przedstawiona na poniższych fotografiach.

Strona 84 z 167

Utwardzenie drogi rolniczej
w Spytkowicach

Utwardzenie drogi dojazdowej
w Bachowicach

Utwardzenie drogi dojazdowej
w Ryczowie

Montaż korytek przy ul. Wróblówki
w Spytkowicach

Utwardzenie drogi rolniczej
w Bachowicach

Utwardzenie parkingu przy ZSP
w Ryczowie

Montaż korytek przy ul. Dębowej
w Bachowicach
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IV.

KULTURA I CZYTELNICTWO
1. Gminny Ośrodek Kultury
Gminny

Ośrodek

Kultury

w

Spytkowicach

prowadzi działalność

w

zakresie

upowszechniania kultury na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą
Rady Gminy Spytkowice. Działalność Ośrodka jest wielopłaszczyznowa. Zmierza głównie
w kierunku edukacji artystycznej, uczestnictwa w kulturze, kształcenia pasji, zainteresowań,
organizacji czasu wolnego. Ośrodek tworzy mieszkańcom gminy możliwości korzystania
z różnych form życia kulturalnego, rozrywki i rekreacji oraz proponuje działania, które
sprzyjają integracji społeczeństwa. Oferta obejmuje zarówno duże imprezy, jak i kameralne
dla mniejszej widowni.
Ośrodek organizuje, czy też współorganizuje różnego rodzaju wydarzenia plenerowe,
uroczystości, imprezy, spotkania, wyjazdy, przeglądy, konkursy oraz inne inicjatywy
kulturalne, które mają na celu aktywizację środowiska i zachęcenie mieszkańców
do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Imprezy te cieszą się dużą popularnością.
Duża część działań podejmowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach w 2021
roku była utrudniona w związku z trwająca pandemią COVID-19. Nadal obowiązywały różnego
rodzaju obostrzenia, trwające niemalże cały rok. GOK musiał ciągle stosować się do aktualnych
wytycznych ogłaszanych przez Rząd, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszelkie decyzje dotyczące działalności GOK, dyrektor
podejmował w porozumieniu z wójtem gminy. Pomimo tych wszystkich utrudnień, obostrzeń
i zamknięcia się na świat zewnętrzny, z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że rok
2021 nie został zmarnowany i udało się zorganizować w tym czasie sporo działań.
W pierwszym półroczu Ośrodek docierał do odbiorców za pośrednictwem wirtualnej
przestrzeni: strona internetowa, Facebook, kanał YouTube. Kontynuowano cykl zajęć pod
hasłem „Z kulturą online”.
W okresie wakacji zaproponowano Mieszkańcom głównie spotkania plenerowe oraz
zajęcia w salach o większych powierzchniach. Wprowadzono również nowe formy spotkania
z kulturą, m.in. kino plenerowe. Wydarzenie to można zaliczyć do udanych: letnia pogoda
i malownicze miejsce obok zamku w Spytkowicach nadało mu wyjątkowy klimat i oczywiście
uznanie wśród uczestników.
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W październiku ruszyły w Gminnym Ośrodku Kultury wszystkie zajęcia stałe. Propozycje
na rok szkolny 2021/2022 były bardzo różnorodne. Oferta obejmowała szereg aktywności
skierowanych zarówno do dzieci, jak i osób dorosłych. Poszerzono przede wszystkim ofertę
zajęć skierowaną do najmłodszej grupy odbiorców, czyli dzieci w wieku 3-6 lat. Oprócz
działającego już w latach ubiegłych Klubu Krasnala, utworzono dodatkowo zajęcia z rytmiki,
lego oraz języka angielskiego. W większym stopniu Ośrodek zainspirował do działania również
osoby starsze. Utworzono grupę Aktywny Senior, zajęcia z gimnastyki poprawiające zdrowie
i kondycję osób starszych. Rozpoczął również swoją działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku
skupiający osoby powyżej 50. roku życia, które wyrażają chęć pogłębiania swojej wiedzy,
zdobywania nowych doświadczeń oraz realizowania swoich pasji. Miłośnicy śpiewu,
niezależnie od wieku, mogli ponownie szlifować swój głos na zajęciach wokalnych. Przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach działają trzy zespoły wokalne: „Mały Pryzmat”,
„Pryzmat” oraz zespół regionalny „Pokolenia”. Cały szereg propozycji skierowano również do
dzieci powyżej 7. roku życia oraz młodzieży. W zależności od zainteresowań mogli oni
uczestniczyć w zajęciach: plastycznych, kreatywnych, teatralnych, robotyki, muzycznych,
języka angielskiego oraz nauki gry na instrumentach dętych blaszanych.
Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród osób, które chcą odkrywać
swoje indywidualne predyspozycje i zdolności, ale również wśród tych, którzy w sposób
przyjemny i miły chcą spędzić czas, czerpiąc z tego satysfakcję.
Współpracując ze szkołami GOK rozpoczął cykl zajęć dla przedszkolaków z terenu gminy
Spytkowice pn. „Dzień z Gminnym Ośrodkiem Kultury”. Prowadzone zajęcia miały bardzo
urozmaiconą formę, począwszy od zabaw i tańców integracyjnych, poprzez animacje i zabawy
ruchowe, aż do spektakli teatralnych i warsztatów.
W wydarzeniach sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego i amatorskiej twórczości
artystycznej oraz promocji naszej gminy brało udział około 6 350 osób, a były nimi:
Nazwa

Liczba imprez

Festiwale i przeglądy artystyczne

2

Koncerty

3

Imprezy turystyczne, sportowo-rekreacyjne,
okolicznościowe
Konkursy

6

Spektakle teatralne

11
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8

Warsztaty

38

Wykłady

3

Seanse filmowe

2

Udział oraz współudział w imprezach i innych
wydarzeniach
RAZEM

5

Tabela 18. Liczba imprez zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.
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Istotnym zadaniem w działalności Ośrodka Kultury jest edukacja kulturalna
i artystyczna, która realizowana jest poprzez uczestnictwo w systematycznych zajęciach.
Również te działania w różnych okresach czasu należało przenieść do sieci. Niektóre z zajęć
stałych odbywały się wyłącznie online w okresie styczeń - czerwiec, inne w związku z próbami
do wydarzeń oraz nagraniami, od marca prowadzone były stacjonarnie. Rozwijanie
zainteresowań amatorską twórczością artystyczną realizowane jest m.in. poprzez
prowadzenie zajęć, kół zainteresowań i zespołów artystycznych tj.:

Nazwa

Indywidualna nauka gry na
instrumentach
Zespoły wokalne (Mały Pryzmat,
Pryzmat)
Zespół regionalny
Zajęcia wokalne

2021
2021
(rok szkolny 2020/2021 (rok szkolny 2021/2022
styczeń - czerwiec)
wrzesień - grudzień)
---

9 osób

1 grupa
(5 osób)

2 grupy
(8 osób)

1 grupa
(21 osób)

1 grupa
(16 osób)

5 grup
(13 osób)
5 grup
(35 osób)

Robotyka

---

Klub krasnala
Zajęcia teatralne

---

5 grup
(21 osób)
6 grup
(49 osób)
2 grupy
(18 osób)
2 grupy
(28 osób)
14 osób

10 osób

9 osób

2 grupy
(14 osób)

1 grupa
(9 osób)

7 osób

6 osób

7 osób
------112 osób

7 osób
20 osób
9 osób
30 osób
253 osoby

Język angielski
Język angielski dla malucha

Zajęcia plastyczne
Nauka gry na instrumentach
dętych blaszanych
Pracownia kreatywności
Aktywny Senior
Rytmika dla malucha
Uniwersytet Trzeciego Wieku
RAZEM

---

Tabela 19. Liczba uczestników kół zainteresowań i zespołów artystycznych.
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Wszyscy uczestnicy pracowali wspaniale. Zespołom wokalnym udało się nagrać dwa
teledyski: „Tobie Mamo” oraz „Kolorowe dzieci”. Zespół działający przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Spytkowicach w trakcie pandemii spotykał się online w mniejszych grupach i ciężko
pracował. Efekty tego muzycznego widowiska są dla nas dużym powodem do radości.
Krótkie, chociaż efektowne przedstawienie nagrała również grupa teatralna działająca
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach. Wcielili się oni w uczniów szkoły pana
Ambrożego Kleksa, którego rolę objął ich instruktor, pan Michał Hachlowski (aktor, reżyser,
dyrektor artystyczny Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu).
Dzięki temu projektowi można było się przekonać, że praca zespołowa choć nie jest łatwa,
może być niezwykle twórcza, motywująca i pozwala budować pozytywne relacje.
Dzieci z rodzin wielodzietnych korzystały z 50% zniżki od obowiązujących opłat, które
przysługują im w związku z posiadaniem Karty Rodziny 3+. Kwota zwolnień w 2021 roku
wyniosła 3 375,00 zł.
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Z zajęć edukacyjno-rozwijających skorzystała w następująca ilość osób:
Nazwa

Zajęcia wokalne
Język angielski
Język angielski dla
malucha
Klub krasnala
Zajęcia plastyczne
Zajęcia teatralne
Pracownia
kreatywności
Rytmika dla malucha
RAZEM

2021
(rok szkolny
2020/2021)
5 osób
8 osób

2021
(rok szkolny
2021/2022)
8 osób
12 osób

---

2 osoby

--4 osoby
---

4 osoby
1 osoba
2 osoby

---

2 osoby

--17 osób

3 osoby
34 osoby

Tabela 20. Liczba uczestników zajęć edukacyjno-rozwijających.

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach w ramach swojej działalności organizuje również
czas wolny dzieciom poprzez organizację zajęć w świetlicach wiejskich, które znajdują się na
terenie sołectw gminy tj. Spytkowice, Ryczów, Bachowice, Miejsce, Półwieś. W 2021 roku ze
względu na obowiązujące limity osób przebywających w pomieszczeniach, nie było możliwości
podejmowania dużej ilości działań. Zbyt małe powierzchniowo pomieszczenia nie pozwalały
spotykać się wewnątrz. Mimo to, pracownicy Ośrodka starali się, aby dzieci z poszczególnych
sołectw miały lepszy dostęp do zajęć, dlatego też organizowali tam warsztaty oraz spektakle
teatralne. Te, które mogły być przeprowadzone wewnątrz, odbywały się w pomieszczeniach
świetlicy, a gdy sprzyjała pogoda organizowano zajęcia na zewnątrz.
W strukturach Gminnego Ośrodka Kultury działa Gminna Orkiestra Dęta. W 2021 roku
Orkiestrę tworzyło 37 muzyków. Orkiestra koncertuje podczas uroczystości gminnych,
uroczystości religijnych i szkolnych oraz reprezentuje gminę poza granicami kraju. Ponadto
Kapelmistrz prowadzi naukę gry na instrumentach dętych.

Strona 91 z 167

GOK jest również wydawcą czasopisma „Obserwator
Gminny”, którego w 2021 roku ukazały się 4 numery (nakład
2500 egzemplarzy). Przekazywany jest on Mieszkańcom naszej
gminy do skrzynek pocztowych.

W trakcie całego roku Ośrodek Kultury współpracuje z organizacjami społecznymi z terenu
gminy. We współpracy z nimi realizuje różne działania, związane z rozrywką,
rękodzielnictwem, plastyką, zdrowym odżywianiem i kuchnią regionalną. W pierwszym
półroczu 2021 roku GOK realizował wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz Związkiem
Emerytów i Rencistów cykle: „Mikser kulinarny”, "Przykłady dobrej rady", które oglądać
można było na kanale YouTube.
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach posiada w użyczeniu sale widowiskowe oraz
świetlice wiejskie. W 2021 roku w sali Domu Strażaka w Bachowicach zamontowano system
klimatyzacji, tj. trzy klimatyzatory ścienne 17,5 kW wraz z instalacją odprowadzenia skroplin,
chłodniczą, elektryczną i sterowania pomiędzy jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Zarówno sala, jak i zaplecze dają duże możliwości wszechstronnego wykorzystania. We
wszystkich obiektach prowadzona była statutowa działalność GOK, a także udostępniane były
one mieszkańcom na różnego rodzaju spotkania, zebrania, narady, szkolenia, sesje RG,
uroczystości, itp.
Pomieszczenia
(wynajem i udostępnienie)
sala WDK Spytkowice

Ilość

sala DS Bachowice

16

sala WDK Ryczów

27

Tabela 21. Ilość wynajmu sal widowiskowych w 2021 roku.
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Gminny Ośrodek Kultury jest najemcą
Muzeum Regionalnego w Bachowicach.
Ekspozycja w sali muzealnej dostępna jest
dla zwiedzających w każdą niedzielę,
natomiast

w

sali

wielofunkcyjnej

organizowane są tzw. „Kulturalne Piątki”.
Obiekt udostępniany jest również na
organizację szkoleń, spotkań, konferencji.

Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem corocznych Dożynek Gminnych. Dożynki
rozpoczęły się Mszą świętą dziękczynną w kościele parafialnym w Spytkowicach. Liturgii
przewodniczył proboszcz tejże parafii ks. Józef Piwowarski, a homilię wygłosił ks. Rafał
Jakubiec. Po zakończonej Eucharystii barwny korowód dożynkowy przeszedł na stadion LKS
Astra w Spytkowicach.
Druga część uroczystości rozpoczęła się od tradycyjnego przekazania dożynkowego chleba
przez starostów dożynek na ręce wójta gminy Spytkowice Mariusza Krystiana. Starostami
ubiegłorocznego święta plonów byli Państwo Natalia i Michał Stańczykowie.
Część artystyczną rozpoczął występ Gminnej Orkiestry Dętej, która jak zwykle stanęła na
wysokości zadania, prezentując wiązankę utworów rozrywkowych. Następnie nadszedł czas
obrzędów dożynkowych. To właśnie wtedy Koła Gospodyń Wiejskich oraz Związek Emerytów
i Rencistów zaprezentowały owoce swojej ciężkiej pracy, czyli pięknie uplecione wieńce. Na tę
okazję Panie przygotowały również ludowe przyśpiewki, które wykonały podczas wręczania
wieńców na ręce władz kościelnych, samorządowych, sołeckich oraz starostów dożynek.
Wieńce wzięły także udział w konkursie. Za najpiękniejszy wieniec jury uznało ten
przygotowany przez KGW Spytkowice. Gratulujemy!
W trakcie uroczystości na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji. Mogli oni zobaczyć
wystawę sprzętu rolniczego, skorzystać z parku rozrywki ZIg Zig Zag, gastronomii Megalo,
a także obejrzeć stoiska lokalnych stowarzyszeń i wystawców. Jak co roku odbył się również
Bieg Dożynkowy zorganizowany przez Amatorski Klub Sportowy SpytAktiv, a także niezwykle
widowiskowy przelot gołębi. W strefie dla dzieci czekały konkursy i zabawy, słodkości oraz
kolorowe dmuchańce. Ponadto zorganizowano Mobilny Punkt Szczepień oraz Biuro Spisowe,
gdzie można było spisać się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego.
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Gwiazdą wieczoru sceny dożynkowej był zespół Kombi, który zaprezentował niezwykle
energiczny koncert. Licznie zebrana publiczność żywiołowo reagowała na zaprezentowane
hity zespołu, takie jak: „Słodkiego Miłego Życia”, „Black&White”, czy „Nasze Randez Vous”.
Po występie gwiazdy wieczoru, zgodnie z wieloletnim zwyczajem, mieszkańcy mogli zobaczyć
niezapomniany pokaz sztucznych ogni.
W tym szczególnym dniu gościliśmy wiele znamienitych osobistości, wśród których znaleźli
się m.in.: posłowie na Sejm RP: Marek Polak i Filip Kaczyński, członek zarządu województwa
małopolskiego Iwona Gibas, przedstawiciele duchowieństwa, radni powiatowi, radni Rady
Gminy Spytkowice oraz sołtysi wsi. Przede wszystkim jednak gościliśmy rolników z rodzinami,
mieszkańców gminy Spytkowice oraz liczne organizacje społeczne. Patronat narodowy nad
wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury:
1) Z budżetu gminy w 2021 roku zostały przekazane środki w wysokości:
✓

dotacja podmiotowa 600 000,00 zł;

2) uzyskano dochody własne w 2021 roku (wynajęcie kuchni i sal widowiskowych, świetlic
wiejskich, opłata za zajęcia, ksero, obsługa sesji i komisji), które wyniosły 79 432,98 zł;
3) pozostałe przychody operacyjne: 8 507,88 zł.
W minionym roku, choć tak trudnym dla organizacji wydarzeń kulturalnych, placówka była
organizatorem i współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych, co obrazuje bogatą
działalność Ośrodka i dużą aktywność odbiorców. Wszystko, co dzieje się w GOK, śledzić
można na jego stronie internetowej, Facebook’u oraz kanale YouTube, gdzie zamieszczane są
aktualne informacje dotyczące realizowanych działań i wydarzeń.
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2. Gminna Biblioteka Publiczna
Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach jest instytucją kultury, posiadającą osobowość
prawną, której celem jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
upowszechnianie wiedzy oraz wspomaganie rozwoju edukacji i kultury. Organem
założycielskim GBP jest Rada Gminy Spytkowice, a funkcję dyrektora pełni Alicja Kolasa.
Biblioteka działa na terenie Gminy Spytkowice poprzez placówki GBP w Spytkowicach wraz
z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej i „Centrum Kształcenia - Wioską Internetową”
oraz Filię w Bachowicach i Filię w Ryczowie, realizując wyznaczone jej zadania, dostosowując
je do zmian zachodzących w społeczeństwie.
W związku z pandemią koronawirusa sytuacja w bibliotekach oraz stan czytelnictwa uległ
diametralnej zmianie, jednakże w 2021 r. nastąpiła znaczna poprawa w ilości wypożyczeń
zbiorów i odwiedzin czytelników w stosunku do ubiegłego roku. Decyzje Rady Ministrów
o ograniczeniach dostępu do usług bibliotek w związku z COVID-19 (zmniejszanie limitu osób
przebywających w lokalach i w trakcie imprez), spowodowały utrudnienia dla czytelników.
Wprowadzonymi nakazami ograniczono również możliwość organizacji większych imprez
w instytucjach kultury, dlatego w GBP w 2021 r. zorganizowano: wystawy, finisaż oraz
Narodowe Czytanie i Noc Bibliotek. Prowadzono dwie indywidulane akcje czytelnicze: Mała
Książka – Wielki Człowiek i Super Czytelnik.
Pracownicy bibliotek, wykorzystując czas zamknięcia placówek, wykonywali szereg prac
niezbędnych do funkcjonowania bibliotek: porządkowanie i selekcja zbiorów, melioracja
i aktualizacja katalogu elektronicznego, zakupy i opracowanie nowości wydawniczych, prace
introligatorsko-techniczno-plastyczne, uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach online oraz
realizowanie projektów i programów.
Działalność bibliotek to połączenie tradycyjnych sposobów wykorzystania ich zasobów
oraz nowych form pracy, realizowanych w placówkach bibliotecznych poprzez:
1) gromadzenie i opracowywanie oraz systematyczne wzbogacanie zbiorów książkowych
i multimedialnych oraz różnorodnych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb edukacyjnych mieszkańców oraz pozyskiwania dokumentów dotyczących historii
i współczesności społeczności lokalnej;
2) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów oraz wyszukiwanie i udzielanie informacji;
Strona 95 z 167

Ciekawostka
Najaktywniejszy czytelnik dziecięcy w 2021 r. przeczytał 639, dorosły - 370,
a 32. rekordzistów – ponad 160 książek w ciągu roku. Najczęściej wypożyczanymi pozycjami
w ciągu roku były: wśród dzieci „Morska przygoda” – 30 razy i „Kicia Kocia na lotnisku” –
24 razy, a wśród dorosłych – „Zaczekaj na mnie” Moniki Michalik – 24 razy i „Luna” Gabrieli
Gargaś – 21 razy, pozostałe książki mieszczące się w rankingu 20-18 wypożyczeń w ciągu
roku to powieści: Joanny Jax, Kristin Hannah, Ałbeny Grabowskiej, Agnieszki LingasŁoniewskiej, Klaudii Bianek, Agaty Przybyłek, Izabeli M. Krasińskiej. Ogromną popularnością
cieszą się również książeczki z serii: „Kicia Kocia”, „Psi Patrol”, „Świnka Peppa”, które
w rankingu 20. najpoczytniejszych lektur 2021 r. zajmują aż 8 wysokich miejsc.

3) organizowanie imprez cyklicznych i akcji propagujących czytelnictwo i zachęcających
do korzystania z bibliotek, w tym m.in.: m. in. wystawy, finisaż, lekcje biblioteczne, kursy
grafiki komputerowej, konkursy, głośne czytanie, Narodowe Czytanie i Noc Bibliotek.
W 2021 roku zorganizowano w placówkach łącznie 46 imprez, w których uczestniczyło
788 osób;
4) aktywne uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji Instytutu
Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek”. W akcji
w 2021 r. uczestniczyło 142 dzieci z roczników 20142017. Uczestnikom wydano 49 wyprawek czytelniczych,
288 kart Małego Czytelnika oraz 201 dyplomów i znaczków zakończenia akcji;
5) prowadzeniu akcji dla dzieci i młodzieży Super Czytelnik, w której uczestniczyły 94 osoby.
Wydano im 156 kart Super Czytelnika i 73 dyplomy. Najaktywniejszy czytelnik akcji
otrzymał w 2021 r. 18 dyplomów;
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6) promocję kultury i gminy poprzez organizację wystaw w GBP ukazujących: walory
turystyczne, zabytki i krajobraz Gminy Spytkowice i Doliny Karpia oraz wystawy
rocznicowe i tematyczne. W 2021 roku zorganizowano w placówkach łącznie 199 wystaw,
wystawek i gazetek promujących naukę, literaturę i sztukę;
7) prowadzenie nowych form działalności wynikających z rozwoju elektroniki i potrzeby
dostępu społeczeństwa do wiedzy i informacji: 10 bezpłatnych stanowisk internetowych
dla mieszkańców gminy we wszystkich placówkach bibliotecznych;
8) prowadzenie

stron

internetowych

biblioteki:

https://bip.malopolska.pl/gbpwspytkowicach2,

profilu

www.gbpspytkowice.pl,
GBP

na

portalu

społecznościowym Facebook, udostępnianie on-line elektronicznej bazy wspólnej
zbiorów bibliotek oraz stanowisk internetowych dla czytelników z dostępem do katalogu;
9) prowadzenie elektronicznego systemu obsługi bibliotecznej w GBP i Filiach –
4 stanowiska:
✓ w placówkach bibliotecznych korzystanie z zasobów odbywa
się w systemie SOWA firmy Sokrates–Software z Poznania. GBP
i Filie obecnie korzystają z jednego katalogu centralnego
wszystkich zbiorów oraz ze wspólnej bazy czytelników. Bazy
danych i oprogramowanie serwera systemu są posadowione na
serwerze hostingowym;
✓ czytelnikom udostępniono centralny katalog zbiorów GBP i Filii na stronie
internetowej biblioteki oraz portal w.bibliotece.pl, do przeglądania i wyszukiwania
przez przeglądarki WWW.

O pozytywnym znaczeniu katalogu elektronicznego świadczy statystyka jego
wykorzystania online przez czytelników w 2021 r.:
✓ liczba operacji logowania – 3 305 (21% - dzieci do lat 15, 14% - młodzież 16-24 lat
oraz dorośli od 25 lat – 65%),
✓ liczba samoobsługowego rezerwowania materiałów – 1 484 (44% rezerwacji
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dokonały osoby w wieku 25-44 lat),
✓ liczba kasowania rezerwacji – 56,
✓ liczba operacji zamawiania materiałów – 491,
✓ liczba kasowania zamówień – 60,
✓ liczba samoobsługowego prolongowania wypożyczeń – 908 (w tym: 657 –
literatury pięknej dla dorosłych, 86 – dla dzieci i młodzieży, 154 – literatury
popularnonaukowej i naukowej, 11 – audiobooków). Najwięcej prolongat dokonały
osoby w wieku 25-44 lat – 41%, 45-60 lat – 32% i 20-24 lat 16%;
10) działalność informacyjną bibliotek w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny.
Stan czytelnictwa i zbiorów w 2021 r.
Stan czytelnictwa w GBP w Spytkowicach na dzień 31 grudnia 2021 r.
✓ Liczba czytelników: 1 853;

CZTELNICY w 2021 r.
2000
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435 464

500

Ogółem
0
Czytelnicy

✓ Liczba wypożyczeń zbiorów: 46 933 (w tym: na zewnątrz – 44 911 otwarcia
IbukLibra+Legimi – 1 340, na miejscu – 682);

WYPOŻYCZENIA w 2021 r.
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Ogółem

✓ Liczba odwiedzin: 20 780 (w tym: w wypożyczalni – 15 128, sesje IbukLibra i Legimi 1 106, w czytelni 238, w czytelni Internetowej – 182 i uczestniczących w imprezach
kulturalnych – 821, logowania do katalogu online – 3 305);
RUCH CZYTELNICZY w 2021 r.
74856
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✓ Liczba wejść na stronę Internetową GBP i publicznych rekomendacji w usłudze Facebook
– 54 076;
✓ Liczba udzielonych informacji: 9 708 (w tym: informacje online o zbiorach GBP –
korzystanie z katalogu elektronicznego – 3 305).
UDZIELONE INFORMACJE w 2021 r.
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Stan i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych w 2020 r.
Stan zbiorów bibliotek w dniu 31 grudnia 2021 r. łącznie - 74 014 o wartości: 856 219,45 zł
w tym:
✓ Księgozbiory – 73 420 woluminów o wartości 829 296,75 zł,
✓ Roczniki czasopism – 147 wol. – 11 106,76 zł,
✓ Zbiory specjalne (w tym elektroniczne) – 447 jedn. inwent. o wartości 15 815,94 zł.
Biblioteki posiadają również 1567 zbiorów dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku
– stan na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 1280 wol. książek oraz 287 audiobooków. Czytelnicy
mają również możliwość bezpłatnego korzystania z kilkudziesięciu tysięcy e-booków
na platformach Legimi, IbukLibra i Wolne Lektury.
ZBIORY BIBLIOTEK w 2021 r.
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Wpływy nowości wydawniczych ogółem:
GBP w Spytkowicach, Filia w Bachowicach i Filia w Ryczowie pozyskały łącznie 2 856 zbiorów
bibliotecznych o wartości 53 613,36 zł, w tym:
1) zakupiono 2 632 zbiorów za kwotę 49 909,00 zł:
✓ ze środków własnych Biblioteki – 32 000,00 zł. – 1 666 egz. (1 629 książek o wartości
31 266,45 zł. i 37 zbiorów audiowizualnych o wartości 733,55 zł),
✓ ze środków Biblioteki Narodowej – 17 909,00 zł – 966 egz.;
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2) pozyskano zbiory ze środków pozabudżetowych: 224 egz. o wartości 3 704,36zł (dary od
czytelników, instytucji i wydawnictw własnych oraz ekwiwalenty).
WPŁYWY NOWOŚCI w 2021 r.
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Prenumerata prasy ogółem:
W 2021 r. zaprenumerowano dla bibliotek łącznie 9 tytułów czasopism (17 egz.) o wartości
1 171,33 zł.
Zakup dostępu do zasobów e-book.
Wykupiono dla czytelników dostęp do zasobu e-booków oferowanych przez:
✓ PWN SA - platforma IBUK LIBRA w ramach Konsorcjum Małopolskich Bibliotek
Publicznych: w 2021 r. - 3 256 dostępnych tytułów o wartości 1 200,00 zł.

✓ LEGIMI - wypożyczalnia książek elektronicznych udostępniona dzięki współpracy
małopolskich bibliotek publicznych z firmą Legimi, oferującą dostęp na zasadzie
abonamentu do ponad 70 000 tytułów najlepszych autorów - polskich i zagranicznych zakup 7 kodów dostępu o wartości: 1 260,00 zł.
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Dostęp do zasobu Wolne Lektury:
W

ramach

czytelnicy

systemu
otrzymali

bibliotecznego
bezpośredni

Sowa
dostęp

z katalogu biblioteki do bezpłatnego zasobu
Wolnych Lektur – ponad 2,5 tys. tytułów.

Działalność kulturalno-oświatowa w 2021 r.
W bibliotekach, z uwagi na ograniczenia działalności instytucji kultury spowodowane
pandemią koronawirusa, prowadzono w ograniczonym zakresie stałe formy działalności
kulturalnej związane z popularyzacją czytelnictwa oraz wystawy, wystawki rocznicowe
i zalecające (199), kontynuowano akcje czytelnicze: Ferie z Książką, Narodowe Czytanie i Noc
Bibliotek. Ogółem w 46 formach uczestniczyło 788 osób.
Działalność kulturalna w 2021 r.
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Ogółem

Wykaz większych działań w GBP:
W GBP w Spytkowicach zorganizowano:
✓ „Noc

Bibliotek”

śmiesznie,

a

-

Trochę historycznie,

trochę

strasznie,

czyli

trochę

VII edycja

ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod hasłem
„Czytanie

wzmacnia”,

w programie:

warsztaty

czerpania papieru prowadzone przez firmę „Kalander”
z Gliwic oraz liczne gry i konkurencje drużynowe pod
hasłem „W świecie baśni”, rozdanie uczestnikom
dyplomów i znaczków Nocy Bibliotek oraz projekcja
filmu "Operacja Człowiek w czerni" w reż. Grethe BøeWaal (norweska ekranizacja powieści Jørna Liera
Horsta, jednej z 17 tomów cyklu przygód młodocianych
detektywów) - październik;
Nasza Biblioteka otrzymała nagrodę w postaci książek
i dyplomu
wyróżnienia

z

wyrazami
w

konkursie

uznania
Nocy

za zdobycie
Bibliotek’2021

i Platona za zorganizowanie wyjątkowego wydarzenia
w czasie akcji - październik;
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✓ „Narodowe Czytanie – „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej” 10.
jubileuszowa ogólnopolska akcja wspólnego narodowego czytania największych dzieł
literatury polskiej, ogłoszona przez prezydenta Andrzeja Dudę. W trakcie wspólnego
czytania tekstu z podziałem na role zaprezentowano plakaty i zdjęcia adaptacji
filmowych i teatralnych „Moralności pani Dulskiej”. Dla uczczenia poległych w walce
o wolność Ojczyzny, nie tylko w czasie kampanii wrześniowej, zaśpiewano trzy pieśni
żołnierskie: „Serce w plecaku”, „Piechota” i „Wojenko, wojenko” – wrzesień;
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✓ Finisaż wystawy grafik Wiktora Skóry z Wrocławia „Jak pies z kotem..” – spotkanie
artystów z całej Polski zrzeszonych w RSTK w Oświęcimiu – wrzesień;

✓ Wystawy (4 ekspozycje) zewnętrzne oraz ze zbiorów własnych, m.in.: „Dolina Karpia
w obiektywie” – styczeń/lipiec, „Jak pies z kotem…” – sierpień/wrzesień, „Malarstwo
Lidii Kubisztal” - prezentacja obrazów olejnych artystki z Bornego Sulinowa – wrzesień/
listopad,

Strona 105 z 167

„Obraz niejedno ma imię” – prezentacja malarstwa artystów zrzeszonych
w Regionalnym Stowarzyszeniu Twórców Kultury „Grupa na Zamku” w Oświęcimiu –
grudzień;

✓ „Projektowanie graficzne z wykorzystanie
aplikacji cyfrowych w ramach projektu „Sieć
na kulturę w regionie oświęcimskim” – cykl
szkoleń komputerowych dla młodzieży –
styczeń.
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Udział w projektach w 2021 r.

✓ Uzyskanie dofinansowania zadania w wysokości 17 909 zł w ramach Programu
Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa
oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości
wydawniczych, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z budżetu państwa. Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych", w 2021 r. Dzięki tej dotacji nasze Biblioteki wzbogaciły
dodatkowo swoje zbiory o 966 woluminów;

✓ Uzyskanie dotacji celowej w wysokości 19 180 zł ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach Programu Instytutu Książki „Kraszewski.
Komputery dla bibliotek”

na

dofinansowanie

zadania:

zakup

komputerów,

oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie
nabycia do 10 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono: 4 komputery All-in-One,
4 słuchawki z mikrofonem, 4 kamery internetowe, 4 jednostki zasilające UPS, 1 projektor,
4 oprogramowania biurowe MS Office 2019 PL, program antywirusowy Bitdefender
GravityZone Business Security dla 15 stanowisk. Koszt ogółem zadania wynosił: 22 785 zł.
z tego 19 180 zł. dofinansowania z Instytutu Książki;

✓ Aktywny udział GBP na przełomie 2020/2021 r. w projekcie „Sieć na Kulturę
w podregionie oświęcimskim” Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz
aktywizacji cyfrowej”. Celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji
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cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez
dostęp do materiałów edukacyjnych i udział w szkoleniach (2 osoby po 40 godzin zajęć –
grudzień 2020), rozwijanie kompetencji
cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18
poprzez

prowadzenie

bezpłatnych

dwutygodniowych szkoleń online z tematu
„Projektowanie graficzne z wykorzystaniem
aplikacji cyfrowych” (2 grupy 10-osobowe
po 31 godzin zajęć – styczeń 2021) oraz
wyposażenie placówek GSIK w sprzęt
niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów. Biblioteka otrzymała 4 laptopy i 2 tablety
o wartości 10 974 zł – luty 2021;

✓ Udział w programie „Wspólne ubezpieczenie Bibliotek Publicznych z terenu
województwa małopolskiego” – uzyskanie poważnych oszczędności w wydatkach
ponoszonych na ubezpieczenia oraz lepszego zakresu ubezpieczeń;
✓ Udział w Małopolskim Programie Regionalnym „KONSERWATOR” – zatrudnienie
1 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie 10.03-09.10.2021 r. w ramach
Programu Regionalnego „Konserwator”, na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem
Pracy w Wadowicach;

✓ Udział w projekcie „Z POWER-em na START”, realizowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego UE i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, Zatrudnienie
1 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie 19.07-18.10.2021 r. na podstawie
umowy ze Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu;
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✓ Zorganizowanie i prowadzenie studenckich praktyk zawodowych dla 1 studenta
w okresie 7-11.06.2021 r., na mocy porozumienia z Małopolską Uczelnią Państwową
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;
✓ Udział w VII. edycji ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod hasłem „Czytanie wzmacnia”;

✓ Udział w 10. jubileuszowej ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie – „Moralność pani
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej” ogłoszonej przez prezydenta Andrzeja Dudę;

✓ Aktywne

uczestnictwo

w

nowej

edycji

ogólnopolskiej akcji Instytutu Książki „Mała
Książka – Wielki Człowiek” – 142 dzieci
z roczników 2014-2017;

✓ Uczestnictwo w portalu usług bibliotecznych w.bibliotece.pl do przeglądania katalogów
polskich bibliotek, wyszukiwania i wypożyczania zbiorów przez przeglądarki www,
poznawania ocen i recenzji oraz powiadamiania o wydarzeniach w bibliotekach;
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✓ Udział

w

ibukowym

Konsorcjum

Bibliotek

Publicznych,

Małopolskich

umożliwiającym czytelnikom dostęp do
zasobu

ponad

3,2

tys.

e-booków

oferowanych przez PWN SA na platformie
– czytelni internetowej IBUK LIBRA;
✓ Udział w "Konsorcjum małopolskich bibliotek - usługa
Legimi" - wypożyczalnia książek elektronicznych oferująca
dostęp na zasadzie abonamentu do ponad 70.000 tytułów
najlepszych autorów;
✓ Udostępnienie czytelnikom z katalogu biblioteki, w ramach systemu bibliotecznego Sowa
SQL, bezpłatnego zasobu 2,5 tys. Wolnych Lektur.

Remonty i zakupy wyposażenia 2021 r.
W 2021 r. w GBP w Spytkowicach pomalowano klatkę schodową, korytarze, salę wystawową
i Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Koszt wykonanych prac remontowych wyniósł 2 500,67 zł.
W styczniu, dzięki udziałowi w projekcie „Sieć na Kulturę” GBP otrzymała sprzęt komputerowy
o wartości 10 974 zł (4 laptopy i 2 tablety). W listopadzie w ramach Programu Instytutu Książki
„Kraszewski.

Komputery

dla

Bibliotek”

zakupiono

sprzęt

komputerowy

wraz

z oprogramowaniem (m.in. 4 komputery All in One) o wartości 22 785 zł. Koszty automatyzacji
w 2021 r. wyniosły – 40 417,34 zł – opłaty za: sprzęt komputerowy, licencje Microsoft Office
i program antywirusowy, domenę, aktualizacje programów komputerowych, opłatę
abonamentową i hostingową programu bibliotecznego Sowa, usługi informatyczne.

Dotacje z budżetu gminy w 2021 r.
W 2021 roku na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano z budżetu gminy
kwotę w wysokości 450 000 zł.
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V.

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc oparta jest
na realizacji zadań zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych gminie,
które są finansowane ze środków budżetu państwa oraz budżetu gminy.
Zadania własne Gminy
1. Zadania własne Gminy obejmują pomoc w formie:
1) Zasiłków celowych - 103 rodziny, tj. 237 osób w rodzinach, 154 świadczenia;
2) Ponoszenia kosztów za pobyt w DPS - 15 osób, 147 świadczeń;
3) Usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu ich zamieszkania:
28 osób, 2490 świadczeń;
4) posiłków dla osób w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych: 32 osoby, 4156
świadczeń.
2. Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa:
1) Zasiłki stałe - 26 osób, 266 świadczeń;
2) Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób samotnie gospodarujących
pobierających zasiłki stałe z tytułu wieku lub niepełnosprawności: 21 osób,
217 świadczeń;
3) Zasiłki okresowe - 45 osób, 217 świadczeń;
4) Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
Pomocą w ramach Programu objęte zostało 145 osób, w tym:
a) w formie posiłku w stołówkach szkolnych dzieci i młodzież - 38 osób,
2379 świadczeń,
b) w formie posiłku osoby starsze - 10 osób, 821 świadczeń;
c)

w formie zasiłku celowego na zakup żywności - 93 osoby w rodzinie,
644 świadczenia.
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W ramach programu pomoc stanowią posiłki dla dzieci i młodzieży w stołówkach
szkolnych, przedszkolach i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zasiłki celowe
na zakup żywności.
5) Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z przeznaczeniem na zakup
podręczników oraz przyborów szkolnych - 37 uczniów, 37 świadczeń.
3. Zadania zlecone gminom - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu zamieszkania: 1 rodzina, 194 świadczenia.

Nakłady finansowe na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Rodzaj zasiłku

Zasiłki celowe
Zasiłki okresowe
Zasiłki stałe
Zasiłki i posiłki
programu „Pomoc
państwa w zakresie
dożywiania”
Odpłatność za pobyt
dzieci w placówkach
opiekuńczo
-wychowawczych
rodzin zastępczych
Odpłatność za pobyt
w Domach Pomocy
Społecznej
Odpłatność za pobyt
w Domu dla Bezdomnych
Składki zdrowotne
opłacane od
wypłaconych
zasiłków stałych

Nakłady
finansowe
ogólnie

Środki własne
Gminy

Dofinansowanie
z budżetu państwa
lub środki zlecone

92 725,76 zł
49 288,50 zł
129 534,59 zł
119 478,77 zł

92 725,76 zł
13 287,50 zł
56 298,77 zł

36 001,00 zł
129 534,59 zł
63 180,00 zł

43 958,00 zł

43 958,00 zł

-

437 613,61 zł

437 613,61 zł

-

3 853,27 zł

3 853,27 zł

-

11 397,97 zł

-

11 397,97 zł
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Składki zdrowotne
opłacane od
wypłaconych
świadczeń
pielęgnacyjnych,
zasiłków dla
opiekunów oraz
specjalnych zasiłków
opiekuńczych
Składki emerytalnorentowe opłacane od
wypłaconych
świadczeń
pielęgnacyjnych,
zasiłków dla
opiekunów
oraz specjalnych
zasiłków opiekuńczych
Specjalistyczne usługi
opiekuńcze

44 392,73 zł

-

44 392,73 zł

172 078,77 zł

-

172 078,77 zł

19 400,00 zł

-

19 400,00 zł

Stypendia szkolne

26 409,01 zł

2 640,91 zł

23 768,10 zł

Świadczenia pieniężne
z okazji „Dnia Chorego”
Odwiedziny
przedświąteczne
Świadczenia pieniężne
z okazji jubileuszu
małżeństwa
Wydatki bieżące
związane z
działalnością
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Koszty
wynagrodzeń
Asystent Rodziny

28 000,00 zł

28 000,00 zł

-

61 329,12 zł

61 329,12 zł

-

25 000,00 zł

25 000,00 zł

-

153 910,43 zł

153 910,43 zł

-

993 413,70 zł

727 654,34 zł

265 759,36 zł

39 853,50 zł

38 353,50 zł

1 500,00 zł

539,78 zł

-

539,78 zł

10 353,00 zł

-

10 353,00 zł

35 362,82 zł

35 362,82 zł

-

20 000,00 zł

4 000,00 zł

16 000,00 zł

Program Karta Dużej
Rodziny
Program „Wspieraj
Seniora”
Pomoc żywnościowa
Program Rozwój Pomocy
Społecznej

Tabela 22. Nakłady finansowe na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
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Realizacja pracy socjalnej polegająca na poradnictwie dla rodzin niezaradnych życiowo
W celu realizacji działalności socjalnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje
ze szkołami, ośrodkami zdrowia, policją, sądem, kuratorami zawodowymi, Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Poradnią
Odwykową w Andrychowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Kościołem Katolickim,
organizacjami pozarządowymi. Dużym zainteresowaniem na terenie naszej Gminy cieszy się
pomoc w formie usług opiekuńczych. Jest ona świadczeniem obligatoryjnym dla osób
samotnych, które ze względu na wiek lub chorobę wymagają pomocy ze strony innych osób
w czynnościach życia codziennego, tj. zakupach, sprzątaniu, załatwianiu spraw osobistych
czy pielęgnacji. Usługi te mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy
innych osób, a rodzina nie jest w stanie takiej pomocy udzielić. Coraz więcej osób korzysta
również z pomocy z formie posiłków dla osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub
niepełnosprawnych.

Pomoc żywnościowa z Banków Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach wydaje skierowania do otrzymania
pomocy żywnościowej z Banków Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym. Pomoc w ramach POPŻ jest kierowana w szczególności do tych osób i rodzin,
które z uwagi na niskie dochody oraz trudną sytuację życiową (zgodnie z art. 7 ustawy
o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów w odniesieniu do procentowej wartości
odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie) nie mogą zapewnić
sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków). Pomoc dla osób
najbardziej potrzebujących udzielana jest w postaci artykułów spożywczych. W ramach
w/w Programu z terenu Gminy Spytkowice z pomocy żywnościowej skorzystało
35 rodzin (119 osób).
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Odwiedziny świąteczne osób starszych i samotnych
W dniach 13-17 grudnia 2021 r., jak co roku,
Gminnego

Ośrodka

w Spytkowicach,

Pomocy

Społecznej

zorganizował

odwiedziny

świąteczne osób starszych powyżej 85. roku życia
oraz

osób

pozostających

samotnie
w

trudnej

zamieszkujących,
sytuacji

życiowej.

Odwiedzinami tymi objęto 208 osób. Wszystkim
złożono życzenia i wręczono paczkę świąteczną.
W 2021 roku wójt gminy Mariusz Krystian wraz
z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszką Michałek-Śmieszkowicz odwiedzili również 12
seniorów z terenu całej gminy oraz 4 pensjonariuszy Domów
Pomocy Społecznej w Wadowicach pochodzących z naszej
gminy.
Za każdym razem odwiedziny te przynoszą naszym
seniorom wiele wzruszeń oraz radości, czują się docenieni
przez władze samorządowe w tym szczególnym okresie.

Światowy Dzień Chorego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach przy współpracy z Urzędem Gminy
włączył się w obchody Światowego Dnia Chorego. Pracownicy socjalni odwiedzili 56 osób
niesamodzielnych oraz obłożnie chorych z terenu gminy Spytkowice, aby okazać wsparcie
i jednorazowe świadczenie pieniężne.

Strona 115 z 167

Zadania zlecone
1. Świadczenia rodzinne.
Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniami
rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny,
specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zapomoga wypłacana przez gminy,
na podstawie art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych, jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie.
W 2021 roku z różnego rodzaju świadczeń rodzinnych skorzystało 1 420 rodzin.
Na podstawie złożonych wniosków wydano 2 004 decyzje, w tym 70 decyzji odmownych.
Poniżej w tabeli został przedstawiony szczegółowy wykaz świadczeń rodzinnych wypłacanych
w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci „Program 500+”, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za Życiem” oraz Programu „Dobry Start 300+”.
Lp.

Rodzaj świadczenia

Liczba osób
w tym dzieci,
którym
przyznano
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
wypłaconych
świadczeń

1.

Zasiłek rodzinny

613

5833

648 294,91 zł

2.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

29

29

26 490,35 zł

3.

29

239

92 193,76 zł

9

78

15 214,00 zł

30

278

28 938,36 zł

349

349

32 836,40 zł

134

869

57 814,21 zł

109

1072

94 487,85 zł

9.

Dodatek z tytułu opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego
Dodatek z tytułu samotnego
wychowywania dziecka
Dodatek z tytułu kształcenia i
rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego
Dodatek z tytułu podjęcia nauki
w szkole poza miejscem
zamieszkania
Dodatek z tytułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej
Zasiłek pielęgnacyjny

207

2349

503 530,36 zł

10.

Świadczenie pielęgnacyjne

55

614

1 198 110,22 zł

4.
5.

6.
7.

8.
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11.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

6

51

31 620,00 zł

12.

Zasiłek dla opiekuna

7

62

38 440,00 zł

13.

77

77

77 000,00 zł

26

26

26 000,00 zł

15.

Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka
Świadczenie pieniężne wypłacane
przez gminę z tytułu urodzenia
dziecka
Program Rodzina 500+

2240

24647

16.

Świadczenia rodzicielskie

41

288

17.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
„Za Życiem”
RAZEM

2

2

5509

39492

14.

12 219 626,32 zł
268 195,10 zł
8 000,00 zł
15 366 791,84 zł

Tabela 23. Wyszczególnienie przyznanych świadczeń rodzinnych.

2. Realizacja zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów oraz działań wobec dłużników alimentacyjnych:
1) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, gdy dziecko nie otrzymuje
należnych mu alimentów od rodzica. Aby otrzymać świadczenia z funduszu, należy
spełnić wymagania określone w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego brany jest pod uwagę dochód rodziny. W przeliczeniu na osobę
w rodzinie nie może przekraczać kwoty 900 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej

świadczenia z

funduszu

alimentacyjnego

pobierało

17

rodzin.

W tym okresie wydano 19 decyzji przyznających świadczenia z funduszu
alimentacyjnego. Ogółem wypłacono kwotę: 153 201,00 zł.
2) Działania wobec dłużników alimentacyjnych
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu gminie, w której zamieszkuje
wierzyciel/ka, należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu
alimentacyjnego osobie uprawnionej wraz z ustawowymi odsetkami.
Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego
podejmuje działania wobec dłużników przewidziane w ustawie z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, które polegają na:
Strona 117 z 167

a) przekazaniu komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na skuteczność
prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz
oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego;
b) zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo
jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako
bezrobotny;
c) informowaniu właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji
zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
d) wszczęciu

postępowania

dotyczącego

uznania

dłużnika

alimentacyjnego

za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
e) wydaniu decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się
od zobowiązań alimentacyjnych i skierowaniu wniosku do starosty o zatrzymanie
prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego oraz złożeniu wniosku o ściganie
za przestępstwo.

Na terenie Gminy zamieszkuje 16 dłużników alimentacyjnych. W 2021 roku uzyskano
zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego w wysokości 84 211,53 zł, w tym:
- kwota przekazana na dochody budżetu państwa: 59 839,75 zł,
- dochody własne Gminy: 24 371,78 zł.

Realizacja działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Spytkowice
Nr 348/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. celem realizacji działań określonych w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Działa on w oparciu o Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2025. Powołany został Uchwałą
Nr VI/53/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w rodzinie w Gminie
Spytkowice na lata 2015-2025.
Zasadniczym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest
zwiększanie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy
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w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci oraz poprawa skuteczności
działań osób zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy.
Realizatorami Programu są:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach;
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3) Posterunek Policji w Spytkowicach;
4) Sąd Rejonowy w Wadowicach;
5) Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach;
6) Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach;
7) Placówki Oświatowe z terenu gminy Spytkowice;
8) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Spytkowicach;
9) Organizacje pozarządowe.
Do głównych zadań Zespołu należą:
1) Diagnozowanie problemu;
2) Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) Podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach;
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3) Posterunku Policji w Spytkowicach;
4) Oświaty;
5) Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach;
6) Organizacji pozarządowych.

Podczas spotkań członkowie Zespołu wymieniają uwagi, spostrzeżenia nt. zjawiska
przemocy w rodzinie. Ponadto rozpowszechniają w środowisku lokalnym informacje
o podmiotach świadczących usługi na rzecz osób i rodzin doświadczających przemocy
w rodzinie oraz osób stosujących przemoc. W celu przezwyciężenia problemów związanych
z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach tworzone są grupy
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robocze. W skład grupy roboczej do pracy z rodziną wchodzą przedstawiciele różnych instytucji
–

w

każdym

przypadku

pracownicy

Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

i Policji, a także, w zależności od potrzeb, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, kuratorzy sądowi i pedagodzy szkolni.
Pracownicy

wszystkich

służb

zaangażowanych

w

realizację

zadań

związanych

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz ochroną ofiar przed przemocą, systematycznie
uczestniczą w szkoleniach dotyczących w/w tematyki.
W ramach pracy podejmowanej w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, świadczona jest - przez pracowników
socjalnych - pomoc indywidualna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
oraz dla osób stosujących przemoc. Działania prowadzone są przez wsparcie emocjonalne,
edukację, poradnictwo, wspieranie zmian życiowych, prowadzenie działań zmierzających
do zatrzymania przemocy. Pracownicy prowadzący pracę z osobami doznającymi przemocy
w rodzinie współpracują z Sądem, Policją, Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych i Oświatą.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2021 podejmował szereg działań
wspierających, które kierowane były do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych. Działania te miały na celu przywrócenie rodzinie zdolności
do właściwego funkcjonowania, a co za tym idzie, zapewnienia dzieciom odpowiednich
warunków do opieki i harmonijnego rozwoju. Ośrodek zatrudnia również asystenta rodziny,
który prowadzi pracę z rodziną.
Niebieskie
Karty

17

Ilość osób, które skorzystały
z pomocy psychologa
w Punkcie InformacyjnoKonsultacyjnym
w Spytkowicach
35

Ilość osób, które skorzystały
z pomocy FENIKS - Ośrodek
Interwencji Kryzysowej
i Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Radoczy
32

Tabela 24. Efekty działań Zespołu Interdyscyplinarnego.

Realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2025 przyczyniła się
w szczególności do zwiększenia dostępności pomocy dla osób dotkniętych przemocą oraz
podniesieniem świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
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2. Gminny Zespół Szkół
Do podstawowych zadań Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach należy:
1) Opracowywanie projektów uregulowań wewnętrznych jednostek obsługiwanych
dotyczących rachunkowości;
2) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3) Prowadzenie

sprawozdawczości

budżetowej,

sprawozdawczości

finansowej,

sprawozdawczości statystycznej oraz przekazywanie sprawozdań odpowiednim
jednostkom;
4) Prowadzenie

obsługi kadrowo-płacowej

oraz finansowo-księgowej jednostek

obsługiwanych, ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach;
5) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego;
6) Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
7) Dokonywanie wstępnej akceptacji dokumentów księgowych pod względem zgodności
z przepisami ustawy o finansach publicznych;
8) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników
jednostek obsługiwanych;
9) Rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych;
10) Współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania
sprawozdań rzeczowo-finansowych i statystycznych, przygotowywania projektów
planów finansowych jednostek oraz w określonych sytuacjach planów finansowych
dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, wraz projektami zmian tych
planów.

Najistotniejszym źródłem finansowania wydatków przeznaczonych na realizację zadań
oświatowych jest subwencja oświatowa. Subwencja to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc
finansowa, udzielana przez państwo ze środków budżetowych różnym podmiotom w celu
wsparcia ich działalności. Wysokość otrzymanej subwencji przez Gminę Spytkowice w roku
2021 stanowiła kwotę 9 863 138,00 zł. Aby w pełni pokryć wszystkie wydatki w tym zakresie,
Gmina Spytkowice dopłaciła do oświaty 5 837 934,20 zł ze środków własnych.
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Przedszkola i oddziały przedszkolne
Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym
2020/2021 uczęszczało łącznie 381 dzieci, w tym 272 dzieci w wieku 3-5 lat oraz 109 dzieci
6-letnich, objętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. W roku szkolnym
2021/2022 uczęszcza 387 dzieci, w tym 265 dzieci w wieku 3-5 lat i 122 dzieci w wieku 6 lat.
Zestawienie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z liczbą
dzieci i oddziałów w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 przedstawia tabela nr 27.
Nazwa placówki

Liczba dzieci
ogółem
W tym
6-letnich
Rok szkolny 2020/2021
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach 142
43
Przedszkole
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie 102
31
Przedszkole
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach 80
26
Przedszkole
Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach 36
6
Przedszkole
Szkoła Podstawowa w Miejscu - oddział „0”
21
3
RAZEM
381
109
Rok szkolny 2021/2022
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach 117
42
Przedszkole
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie 107
30
Przedszkole
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach 82
29
Przedszkole
Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach 47
12
Przedszkole
Szkoła Podstawowa w Miejscu - oddział „0”
34
9
RAZEM
387
122

Liczba oddziałów
ogółem
W tym
„0”
6

2

5

2

4

2

2

1

3
20

1
8

5

2

5

2

4

2

2

1

1
17

1
8

Tabela 25. Liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021
i 2021/2022.

Szkoły podstawowe i gimnazjum
W roku szkolnym 2020/2021 do szkół podstawowych uczęszczało 870 uczniów, a w roku
szkolnym 2021/2022 880 uczniów. Zestawienie szkół podstawowych wraz z oddziałami
gimnazjalnymi oraz liczbą uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022
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przedstawiono w tabeli nr 28.
Nazwa placówki

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Średnia liczba
uczniów
w oddziale

Rok szkolny 2020/2021
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach

366

17

21,53

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie

245

16

15,31

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach

222

12

18,50

Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach

22

2

11

Szkoła Podstawowa w Miejscu

15

3

5

870

50

17,4

RAZEM

Rok szkolny 2021/2022
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach

380

17

22,35

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie

243

15

16,20

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach

229

12

19,08

Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach

16

2

8

Szkoła Podstawowa w Miejscu

12

3

4

880

49

17,96

RAZEM

Tabela 26. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022.

Kadra nauczycielska
Stan zatrudnienia nauczycieli według wymiaru zatrudnienia oraz stopnia awansu
zawodowego przedstawiają tabele nr 29 i 30. Wszyscy nauczyciele posiadają przygotowanie
pedagogiczne.
Nazwa placówki

Liczba zatrudnionych nauczycieli
W tym

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Spytkowicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Ryczowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bachowicach
Szkoła Podstawowa nr 2
w Spytkowicach
Szkoła Podstawowa w Miejscu

Rok szkolny

Ogółem

2020/2021
2021/2022
2020/2021
2021/2022
2020/2021
2021/2022
2020/2021
2021/2022
2020/2021

46
46
45
42
37
34
9
9
11
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w pełnym
wymiarze
40
42
34
31
31
29
6
6
6

w niepełnym
wymiarze
6
4
11
11
6
5
3
3
5

Liczba
etatów
44,10
45,33
39,92
37,60
32,65
34,33
6,96
6,96
8,62

RAZEM

2021/2022
2020/2021
2021/2022

10
148
141

5
117
113

5
31
28

8,56
132,25
132,78

Tabela 27. Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 - według
wymiaru zatrudnienia.

Nazwa placówki

Liczba zatrudnionych nauczycieli
W tym

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Spytkowicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Ryczowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bachowicach
Szkoła Podstawowa nr 2
w Spytkowicach
Szkoła Podstawowa w Miejscu
RAZEM

Rok szkolny

Ogółem

2020/2021
2021/2022
2020/2021
2021/2022
2020/2021
2021/2022
2020/2021
2021/2022
2020/2021
2021/2022
2020/2021
2021/2022

46
46
45
42
37
34
9
9
11
10
148
141

D*

M*

K*

S*

27
27
26
29
29
25
4
4
7
6
93
91

8
12
10
6
3
2
2
3
0
1
23
24

9
5
7
5
5
5
2
1
2
3
25
19

2
2
2
2
0
2
1
1
2
0
7
7

Tabela 28. Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 - według stopnia
awansu zawodowego.
LEGENDA:
D - Dyplomowani,
M - Mianowani,
K - Kontraktowi,
S - Stażyści.

Wyniki egzaminów po klasie VIII
Na koniec roku szkolnego 2020/2021 do egzaminu sprawdzającego przystąpiło 98 uczniów
klas VIII. W części z języka polskiego osiągnęli oni średnio 61% punktów, w części
matematycznej uzyskali średnio 50,3% punktów, a średnia liczba punktów z języka obcego
wyniosła 61,3% (język angielski). Szczegółowe dane znajdują się poniżej.
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Nazwa placówki

Język polski

Matematyka

Język obcy

Rok szkolny 2020/2021
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach

54%

41%

51%

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie

70%

55%

68%

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach

59%

55%

65%

Średnia w gminie Spytkowice

60%

48%

60%

Średnia w powiecie wadowickim

63%

52%

66%

Średnia w województwie małopolskim

64%

52%

69%

Średnia w kraju

60%

44%

66%

Tabela 29. Wyniki egzaminów po klasie VIII w roku szkolnym 2020/2021.

Zrealizowane programy:
Program stypendialny dla uczniów zdolnych w roku 2021
W celu motywacyjnego wspierania wszechstronnego rozwoju uzdolnionej młodzieży
w Gminie Spytkowice, został utworzony Gminny Program Stypendialny. Szczegółowe zasady
udzielania stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych oraz gimnazjów
zostały podjęte Uchwałą Nr XLVI/367/14 Rady Gminy Spytkowice z dnia 11 listopada 2014 r.
1) W roku szkolnym 2020/2021 wypłacono 3 600,00 zł za najlepsze wyniki z egzaminu
ósmoklasisty, co przekłada się na wypłatę stypendiów dla 5 uczniów;
2) Stypendia naukowe, sportowe i artystyczne wypłacono 19 uczniom, w kwocie
5 200,00 zł.

Program „Aktywna tablica”
W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” realizowanego w latach 2021-2024
szkoły mogą zakupić specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program jest dofinansowany w wysokości 80%. W roku
2021 skorzystały z programu 2 placówki:
✓ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - całkowita kwota programu wyniosła
43 750,00 zł, w tym dotacja 35 000,00 zł,
✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - całkowita kwota programu wyniosła
43 750,00 zł, w tym dotacja 35 000,00 zł.
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 20212025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie
roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia
społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. W roku 2021 program został
zrealizowany przez:
✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie – całkowita kwota 15 000,00 zł, w tym dotacja
12 000,00 zł,
✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach – całkowita kwota 15 000,00 zł, w tym
dotacja 12 000,00 zł.
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3. Gminny Zakład Usług Wodnych
Zadaniem własnym gminy jest zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.
Gmina Spytkowice realizuje to zadanie za pośrednictwem Samorządowego Zakładu
Budżetowego pn.: Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach. Przedmiotem działalności
Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie
zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług:
1) Wodociągów i zaopatrzenia w wodę:
a) Produkcji i sprzedaży wody;
b) Eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu i usuwania awarii urządzeń
wodociągowych oraz ich przyłączy.
2) Kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych:
a) Odbioru, oczyszczania i odprowadzania ścieków;
b) Eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu i usuwania awarii urządzeń
kanalizacyjnych oraz ich przyłączy.

Zaopatrzenie w wodę odbiorców realizowane jest przez wodociąg grupowy „Spytkowice”,
który zaopatruje w wodę sołectwa: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Ryczów i Półwieś
oraz wodociąg „Bachowice”, który zaopatruje sołectwo Bachowice, część miejscowości
Spytkowice i część miejscowości Ryczów.
Wodociąg grupowy „Spytkowice” jest zasilany w wodę z dwóch ujęć wód podziemnych,
tj. ujęcie Spytkowice-Kępki i ujęcie Spytkowice Dolne. Wodociąg „Bachowice” jest zasilany
przez źródła w Bachowicach.
Odbiór

i

oczyszczanie

ścieków

realizowane

jest

przez

dwie

oczyszczalnie

mechaniczno-biologiczne w Bachowicach i Spytkowicach.
Od dnia 12 czerwca 2021 roku, na terenie Gminy Spytkowice obowiązują nowe taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzone
Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 maja 2021 roku, znak KR.RZT.70.40.2021.
Szczegóły znajdują się stronie internetowej Gminnego Zakładu Usług Wodnych
w Spytkowicach.
W roku 2021 Zakład wykonał szereg prac związanych z dostarczaniem wody odpowiedniej
jakości w sposób ciągły i niezawodny, a każda zgłaszana awaria została natychmiast usuwana.
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Działania związane z realizacją zadań szczegółowo przedstawiają się następująco:

WODOCIĄGI
W zakresie zaopatrzenia w wodę Zakład eksploatuje trzy ujęcia wody, z których siecią
wodociągową o łącznej długości ok. 89,1 km dostarcza wodę do 2957 odbiorców.
Jakość wody z eksploatowanych ujęć odpowiada warunkom stawianym wodzie
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podanym w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia.
Wodociąg

jest

pod

bieżącym

monitoringiem

Powiatowej

Stacji

Sanitarno

-Epidemiologicznej w Wadowicach, polegającym na częstych i szczegółowych badaniach
mikrobiologicznych fizykochemicznych, potwierdzających przydatność wody do spożycia.
Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę wykonał następujące prace:
1) W ramach środków finansowych przeznaczonych na modernizację i odtwarzanie środków
trwałych wymieniono i zamontowano:
a) zasuwy
b) hydranty

17 szt.,
9 szt.,

c) przyłącza wody

478 mb.,

d) sieć wodociągowa

167 mb;

2) W ramach własnych środków finansowych przeznaczonych na inwestycje:
a) Zakończono budowę i oddano do użytkowania 696 mb. sieci wodociągowej PE DN 110
przy ul. Dębowej i ul. Herbowej w Bachowicach,
b) Wykonano system płynnej regulacji agregatu pompowego na ujęciu wody
w Bachowicach,
c)

Rozbudowano 28 mb. sieci wodociągowej w miejscowości Spytkowice.
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W 2021 roku zakończono budowę
dwóch zbiorników wyrównawczych na
wodę pitną zlokalizowanych w Ryczowie.
Inwestycja, o której mowa powyżej,
polegała na budowie dwóch zbiorników
o łącznej pojemności prawie 1100 m3
wraz z rurociągami technologicznymi,
hydrofornią, zbiornikiem na zrzuty wody
i deszczówkę, ogrodzeniem, kanalizacją deszczową, a także wszelkimi niezbędnymi
instalacjami. Ponadto wykonano utwardzenie drogi dojazdowej z kostki brukowej, chodnik
oraz oświetlenie. W ramach realizacji zadania zamontowano także specjalny system
sterowania, pozwalający na zdalną obsługę poszczególnych urządzeń.
Całkowita wartość inwestycji to kwota 1,5 miliona złotych. Na realizację zadania gmina
Spytkowice pozyskała ponad 850 tysięcy złotych dofinansowania zewnętrznego. Środki te
pochodzą z funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, a wielkość pozyskanego dofinansowania to ponad 50% całej operacji.
Jednocześnie jest to maksymalna kwota, jaką mogła otrzymać nasza gmina, biorąc pod uwagę
planowaną wielkość poniesionych kosztów. Inwestycja została odebrana 18 marca 2021 roku.
Co warte pokreślenia, zbiorniki posłużą nie tylko Mieszkańcom Ryczowa, ale także trzech
innych sołectw: Półwsi, Bachowic i Spytkowic.

KANALIZACJA
Zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane jest poprzez obsługę dwóch oczyszczalni
ścieków. Ścieki są odbierane i oczyszczane od 796 dostawców poprzez sieć kanalizacji
sanitarnej o łącznej długości ok. 31,4 km oraz 14 pompowni ścieków.
Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków wykonał następujące prace:
1) Wymieniono studzienkę kanalizacji sanitarnej DN 400/200 w Spytkowicach;
2) Na obszarze objętym rozbudową kanalizacji sanitarnej – ETAP I i II w Spytkowicach,
wybudowano 95 mb. kanalizacji sanitarnej rozgałęźnej wraz ze studzienkami;
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3) Celem usprawnienia odbioru nieczystości
ciekłych oraz pozostałych prac związanych
z działalnością Zakładu zakupiono fabrycznie
nowy ciągnik rolniczy CASE IH FORMALL 75A
o wartości ponad 170 tysięcy złotych;
4) Usunięto 38 awarii urządzeń kanalizacyjnych;
5) Dokonano odbioru technicznego 7 przyłączy
kanalizacji sanitarnej, a z nowymi dostawcami ścieków spisano umowy o zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
6) Wykonano 169 usług z zakresu opróżniania szamb i transportu nieczystości ciekłych
na oczyszczalnię w Spytkowicach;

W dalszym ciągu ze środków budżetowych gminy realizowane jest zadanie inwestycyjne
pn. "Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice poprzez rozbudowę,
przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Spytkowicach, budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Bachowice, Ryczów i Półwieś
oraz likwidację oczyszczalni ścieków w Bachowicach”. Przedmiotem zadania jest wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej na kompleksową rozbudowę gospodarki ściekowej na
terenie Gminy Spytkowice wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę oraz
pełnienie nadzoru autorskiego do czasu zakończenia realizacji robót budowlanych objętych
dokumentacją projektową.
Z całego zakresu zrealizowane zostały następujące elementy:
1) Uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na rozbiórkę dla zadania pn. „Likwidacja
istniejącej oczyszczalni ścieków w Bachowicach o przepustowości Qśr.d = 34 m3/d.”;
2) Uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Budowa,
rozbudowa, przebudowa i modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
ścieków w miejscowości Spytkowice do przepustowości Qśr.d.=1 300 m3/d”;
3) Uzyskano prawomocne decyzje pozwolenia na budowę dla:
✓ etapu Ia obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnotłocznym w części sołectwa Spytkowice - odcinek od istniejącej studni
na wysokości posesji ul. Zamkowa (przed Wiaduktem Kolejowym) do Alei
Kasztanowej włącznie,
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✓ etapu Ib obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnotłocznym - odcinek Spytkowice, ul. Starowiślna - włączenie od projektowanej
studni na wysokości posesji Aleja Kasztanowa wraz z całym obszarem sołectwa
Miejsce,
✓ obszaru przekroczeń drogi krajowej nr 44 (odcinek relacji Zator - Skawina)
obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym
w miejscowościach: Spytkowice, Ryczów i Półwieś,
✓ obszaru przekroczeń przez tereny zamknięte PKP obejmującego budowę
kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym w miejscowościach
Miejsce, Spytkowice i Ryczów;
4) Do Starostwa Powiatowego zostało złożone zgłoszenie budowy robót budowlanych
dla etapu II obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnotłocznym dla całego obszaru sołectw Lipowa, Półwieś i Ryczów oraz przysiółka
Wróblówki.

Dla pozostałego zakresu projektowego budowy kanalizacji sanitarnej obejmującego
obszar sołectwa Bachowice i nie skanalizowanej części sołectwa Spytkowice trwa procedura
związana z zatwierdzeniem projektu i uzyskaniem stosownych pozwoleń.
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4. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach jest samodzielnym zakładem
realizującym świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Zakład działa
na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, innych powszechnie obowiązujących
przepisów prawa oraz postanowień statutu GZOZ w Spytkowicach.
Strukturę Zakładu tworzą następujące komórki organizacyjne prowadzące działalność
medyczną i administracyjno-gospodarczą:
1) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach, ul. Szkolna 1;
2) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bachowicach, ul. Górki 5;
3) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ryczowie, ul. Parkowa 11;
4) Poradnia Stomatologiczna w Spytkowicach, ul. Szkolna 1;
5) Poradnia Stomatologiczna w Bachowicach, ul. Górki 5;
6) Poradnia Stomatologiczna w Ryczowie, ul. Parkowa 11;
7) Poradnia dla Dzieci w Spytkowicach, ul. Szkolna 3;
8) Poradnia dla Kobiet (ginekologiczno-położnicza) w Spytkowicach, ul. Szkolna 1;
9) Gabinet (Pracownia) Fizjoterapii w Spytkowicach, ul. Szkolna 3;
10) Gabinet Położnej Środowiskowej - Rodzinnej w Ryczowie, ul. Parkowa 11;
11) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej w Spytkowicach, ul. Szkolna 3;
12) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej w Bachowicach, ul. Górki 5;
13) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej w Ryczowie, ul. Parkowa 11;
14) Gabinet medycyny szkolnej w Spytkowicach, ul. Szkolna 3;
15) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni dla kobiet w Spytkowicach, ul. Szkolna 1;
16) Obsługa administracyjno-gospodarcza w Spytkowicach, ul. Szkolna 1.

Zasadniczym celem Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej na rzecz ludności
zamieszkałej stale lub czasowo na obszarze działania Zakładu oraz na rzecz osób, które
zadeklarowały chęć korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie gminy Spytkowice.
Do podstawowych zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, jak również inne działania
medyczne wynikające z procesu leczenia, a w szczególności:
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1) Udzielanie porad lekarskich w ramach zgłaszalności i porad w domu chorego,
2) Dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności rejonu oraz określenia potrzeb w zakresie ich
zaspokajania,
3) Objęcie opieką zapobiegawczą populacji wieku rozwojowego, kobiet w ciąży, porodu
i połogu oraz chorych wymagających opieki medycznej,
4) Prowadzenie czynnego poradnictwa,
5) Orzekanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy,
6) Prowadzenie nadzoru sanitarnego, zapobiegawczego i szerzenie oświaty zdrowotnej,
w szczególności prowadzenie obligatoryjnych szczepień ochronnych,
7) Organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych (klęski żywiołowe,
katastrofy, epidemie).

Główny zakres działania Zakładu związany jest ze świadczeniem podstawowej opieki
zdrowotnej, leczeniem ogólnostomatologicznym, ambulatoryjną opieką specjalistyczną oraz
fizjoterapią. W tym zakresie udzielono porad, objęto opieką lub wykonano zabiegi:
1. Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej:
1) Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 39 762 porady;
2) Gabinet położnej środowiskowej rodzinnej odbył 2 111 wizyt patronażowych;
3) Gabinet medycyny szkolnej wykonał 1 861 badań przesiewowych oraz zabiegów,
których celem jest przeciwdziałanie próchnicy zębów (profilaktyka fluorkowa);
4) Gabinet pielęgniarki

środowiskowej – rodzinnej oraz gabinet pielęgniarki

zabiegowej wykonał 24 887 zabiegów, w tym: świadczenia profilaktyczne (badanie
poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego), diagnostyczne, iniekcje i zabiegi.
2. Poradnie Stomatologiczne:
1) Lekarze stomatologii ogólnej przyjęli 6 892 pacjentów, w tym wykonano:
lakierowanie, usuwanie zębów, leczenie kanałowe, usuwanie kamienia nazębnego.
3. Poradnia dla Kobiet (ginekologiczno-położnicza):
1) Lekarze Ginekolodzy przyjęli 2 307 pacjentek, w tym wykonano: program badań
profilaktycznych w zakresie zapobiegania i zwalczania raka szyjki macicy.
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4. Dział / pracownia fizjoterapii:
1) Wykonał 28 652 zabiegi, w tym: masaż leczniczy, światłolecznictwo, elektroterapia
(jonoforeza,

diadynamik,

interdyn,

tens),

magnetoterapia,

laseroterapia,

ultradźwięki, kinezyterapia.

Powyższe działania Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach realizował przy
udziale 34 zatrudnionych pracowników. Szczegółowy stan zatrudnienia GZOZ przedstawia się
następująco:
Lekarze

9

Pielęgniarki i położne

12

Fizjoterapeuci

3

Asystentki stomatologiczne

2

Rejestratorki medyczne

4

Pracownicy administracyjni i sprzątaczki

4

Tabela 30. Stan zatrudnienia w GZOZ Spytkowice.

W 2021 roku Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach realizował szczepienia
ochronne, szczepienia przeciw grypie oraz szczepienia przeciw COVID19. W 2021 roku
wykonano 421 szczepień ochronnych oraz 169 szczepień przeciwko grypie. Poziom
zaszczepienia Mieszkańców Gminy Spytkowice pełną dawką szczepionki przeciw COVID19
wynosi 52,5%. Przynajmniej jedną dawką zaszczepionych jest 5528 osób, natomiast w pełni
zaszczepionych jest 5413 osób. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, personel
medyczny nadal korzysta z maseczek, rękawiczek i środków dezynfekcyjnych mających na celu
przeciwdziałanie koronawirusowi. Punkt szczepień przeciwko COVID19 działa nadal.
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VI.

INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH REALIZOWANYCH STRATEGIACH,
PROGRAMACH I PROJEKTACH
Strategia Gminy Spytkowice
Podstawową ideą kierującą procesem opracowywania Strategii Rozwoju Gminy

Spytkowice była potrzeba stworzenia kompleksowego dokumentu wyznaczającego cele,
kierunki i sposoby działania, będącego reakcją na otoczenie w sytuacji szybko zachodzących
zmian. Kluczowe było także opracowanie wskazanego dokumentu przy udziale społeczności
lokalnej. Strategia zawiera zintegrowane, strategiczne działania zaplanowane do realizacji
na obszarze Gminy w latach 2017 – 2026. U podstaw opracowania Strategii leżała potrzeba
stworzenia dokumentu spójnego z podobnymi dokumentami strategicznymi obowiązującymi
na wyższych szczeblach podziału terytorialnego. Tworzenie Strategii Rozwoju wpisuje się
w dokumenty strategiczne zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Można do nich
zaliczyć:
•

Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą
do 2030 r.);

•

Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020;

•

Strategię Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2015-2020.

Planując rozwój Gminy Spytkowice należy uwzględnić, że zaspokajanie potrzeb
mieszkańców, rozwijanie infrastruktury technicznej i społecznej oraz rozwój gospodarczy
warunkowany jest wieloma czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Strategia Rozwoju to
scenariusz osiągania celów, do których dąży wspólnota samorządowa. To pozwala
transformować sytuację obecną na projektowaną w Strategii. Pozyskane dane ilościowe
i jakościowe oraz rezultaty osiągnięte podczas spotkań warsztatowo-konsultacyjnych
pozwoliły na wypracowanie celów strategicznych, a także przypisanych im celów operacyjnych
i zadań realizacyjnych. Wskazane elementy wyznaczają charakter rozwoju i sposoby dążenia
do osiągnięcia zakładanej misji i wizji Gminy Spytkowice.

Gminny Program Rewitalizacji
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Spytkowice jest dokumentem planistycznym
o charakterze operacyjnym, określającym działania w sferach: społecznej, gospodarczej,
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technicznej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Celem programu jest
wyprowadzenie ze stanu kryzysu wyznaczonych w diagnozie obszarów zdegradowanych
w gminie oraz stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy Spytkowice.
Diagnozę oraz program rewitalizacji przygotowano w oparciu o:
•

Ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1023 z późn. zm.);

•

Wytyczne

Ministerstwa

Infrastruktury

i

Rozwoju

w

zakresie

rewitalizacji

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015 r;
•

Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2022;

•

Regulamin prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa
małopolskiego (wprowadzonego Uchwałą nr 480/16 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą nr 1380/16 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 15 września 2016 r. oraz Uchwałą nr 1718/16 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 22 listopada 2016 r.).

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym przez interesariuszy rewitalizacji na
podstawie

gminnego

programu

rewitalizacji,

w

sposób

kompleksowy

poprzez

skoncentrowane terytorialnie działania na rzecz lokalnej społeczności.
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1023 z późn. zm.) rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych. Jest on prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez
zintegrowane i skoncentrowane terytorialnie działania na rzecz lokalnej społeczności,
przestrzeni oraz gospodarki. Działania te mają być realizowane przez interesariuszy
rewitalizacji zgodnie z zapisami GPR.
To ludzie, ich problemy, potrzeby i oczekiwania stanowią oś przewodnią całego procesu
rewitalizacji, dlatego istotne znaczenie ma przeprowadzenie diagnozy czynników i zjawisk
kryzysowych i wyznaczenie na jej podstawie obszarów zdegradowanych. Na tych obszarach
występuje koncentracja negatywnych zjawisk i problemów w sferze społecznej oraz
dodatkowo w jednej z pozostałych sfer: gospodarczej, środowiskowej, technicznej
i przestrzenno-funkcjonalnej.
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W Gminie Spytkowice obszary zdegradowane pokrywają się z obszarami dwóch sołectw:
Spytkowic oraz Półwsi. Na ich terenie władze gmina będzie prowadziła działania
rewitalizacyjne z udziałem interesariuszy procesu.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami
Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Spytkowice (GPOnZ) jest
problematyka

ochrony

dziedzictwa

kulturowego

gminy

Spytkowice.

Opracowanie

sporządzono zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) oraz z wytycznymi Narodowego Instytutu
Dziedzictwa. GPOnZ sporządzany jest przez Wójta, następnie po uzyskaniu opinii
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostaje przyjęty przez Radę Gminy. GPOnZ
ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Sporządza się go
na okres 4 lat, natomiast co 2 lata Wójt przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania
GPOnZ.
GPOnZ

gminy

na podejmowanie

Spytkowice

stanowi element

zaplanowanych

działań

polityki

dotyczących

samorządowej.
inicjowania,

Pozwala

wspierania,

koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz
upowszechniania i promowania dziedzictwa kultury. Jako materiał bazowy może być
wykorzystywany przez środowiska badawcze i naukowe, właścicieli i posiadaczy obiektów
zabytkowych oraz osoby zainteresowane kulturą i dziedzictwem kultury. Opracowanie służy
rozwojowi gminy przez dążenie do poprawy stanu zachowania zabytków, eksponowania
walorów krajobrazu kulturowego, wykorzystania zabytków na potrzeby społeczne,
gospodarcze i edukacyjne.
W GPOnZ wskazano działania skierowane na poprawę stanu zabytków, ich adaptację
i rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców i turystów. Dokument
uwzględnia uwarunkowania prawne, zewnętrzne oraz wewnętrzne w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego. Wskazane w nim kierunki działania tzw. priorytety szczegółowo
opisują zakres oraz cel danego zamierzenia. Głównymi kierunkami powyższych celów jest
ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego gminy, będącego elementem
rozwoju gospodarczo - społecznego oraz promocja dziedzictwa kulturowego i edukacja służąca
budowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców gminy Spytkowice. Realizacja celów
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zawartych w programie poprawi w lokalnej społeczności świadomość wspólnoty kulturowej,
wzmocni lokalne wartości oraz wspólne korzenie.
W 2021 roku w ramach realizacji Programu Gmina Spytkowice wykonała kompleksową
renowację 6 przydrożnych kapliczek tj.:
• kapliczki słupowej z żeliwnym krzyżem w Bachowicach. Kapliczka ta jest jednym
z najstarszych zabytków sakralnych w miejscowości Bachowice. Napis umieszczony na
tablicy znajdującej się na kapliczce głosi: „Na chwałę Bogu Fundatorowie Wojciech
i Rozalia Szewczykowie Rok 1882”. Domniemywać można więc, że kapliczka powstała
ponad 100 lat temu, co jeszcze bardziej podkreśla jej wartość historyczną związaną
z regionem. Wartość prac wyniosła blisko 50 tysięcy złotych. W ramach konkursu
Kapliczki Małopolski 2021 gmina Spytkowice otrzymała 10 000 zł dofinansowania na
renowację kapliczki;
• 5

kapliczek

zlokalizowanych

w

Spytkowicach,

Ryczowie

i

Bachowicach.

Przeprowadzone prace konserwatorskie polegały m.in. na demontażu poszczególnych
części kapliczek oraz usunięciu z obiektów zanieczyszczeń wtórnych. Następnie
oczyszczono kamień, a ubytki uzupełniono. Następnym etapem było uzupełnienie
rzeźb i detali architektonicznych na podstawie zachowanych form oraz scalenie
kolorystyczne. Na zakończenie kapliczki zostały pokryte odpowiednimi środkami
zabezpieczającymi oraz ponownie zamontowane. Wszelkie prace wykonała firma
Katanga

Pana

Wiktora

Kwapisiewicza

z

Suchedniowa.

Renowacja

została

przeprowadzona na przełomie lat 2021-2022 i kosztowała blisko 200 tysięcy złotych.
Inwestycja była dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A PolskaSłowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa.
Gmina Spytkowice prowadzi stały monitoring możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych na działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego. W przypadku
możliwości pozyskania środków składane są wnioski o dofinansowanie.

Program Ochrony Środowiska
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Spytkowice na lata 2018-2021 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2022-2025 został przyjęty Uchwałą nr XL/355/18 Rady Gminy Spytkowice
z dnia 27 czerwca 2018 roku. Cele i kierunki interwencji oraz zadania Programu Ochrony
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Środowiska wynikają ze zdefiniowanych zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów
interwencji i przedstawiają się następująco:
Lp.
1.

Obszar interwencji
Ochrona
klimatu
powietrza

2.

Zagrożenie hałasem

i

jakości

Cele/kierunki interwencji
Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej
emisji oraz wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych
źródeł energii.
Kierunki interwencji:
1. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii
z odnawialnych źródeł - budynki i infrastruktura publiczna:
• Modernizacja budynków użyteczności publicznej
(termomodernizacja, instalacja OZE, wymiana źródła
c.o. i c.w.u., wymiana oświetlenia).
• Modernizacja oświetlenia ulicznego.
2. Ograniczenie zużycia energii - transport:
• Rozwój sieci komunikacji rowerowej (budowa,
remont i oznakowanie ścieżek rowerowych),
• Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną
emisję zanieczyszczeń (remonty i poprawa stanu
nawierzchni dróg).
3. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii
z odnawialnych źródeł - budownictwo mieszkaniowe:
• Wymiana niskosprawnych pieców węglowych na
ekologiczne,
• Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii,
• Termomodernizacja budynków mieszkalnych.
4. Ograniczenie zużycia energii - sektor działalności
gospodarczej:
• Termomodernizacja
budynków,
instalacja
odnawialnych źródeł energii, wymiana źródła c.o.
i c.w.u.,
• Poprawa efektywności energetycznej urządzeń,
technologii i pojazdów.
5. Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne:
• Edukacja i informacja o niskiej emisji /kampanie
informacyjne i promocyjne,
• Wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych
w Urzędzie Gminy i jednostkach,
• Planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ochrony
powietrza.
Cel: Planowanie przestrzenne kształtujące właściwy klimat
akustyczny oraz stosowanie zabezpieczeń akustycznych dla
terenów mieszkalnych.
Kierunki interwencji:
1. Wprowadzanie do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych
dla poszczególnych terenów.
2. Kontynuowanie kontroli hałasu do środowiska z obiektów
działalności gospodarczej.
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3.

Pola elektromagnetyczne

4.

Gospodarowanie wodami

Cel:
Minimalizacja
oddziaływania
promieniowania
niejonizującego.
Kierunki interwencji:
1. Rozmieszczanie nowych instalacji zgodnie z wymaganymi
strefami ochronnymi.
2. Udział społeczeństwa w uzgadnianiu niskokonfliktowych
lokalizacji nowych źródeł pól elektromagnetycznych.
Cele: Gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią,
suszą i deficytem wody,
Minimalizacja ryzyka powodziowego,
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami
wodnymi - Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód,
Kierunki interwencji:
1. Działania lokalne poprawiające stan wód powierzchniowych
i podziemnych:
• Ograniczanie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł
rozproszonych:
zanieczyszczeń
z
terenów
zurbanizowanych i przemysłowych, w tym spływów
powierzchniowych
zanieczyszczonych
ścieków
opadowych do wód podziemnych,
• Działania edukacyjne dla rolników w zakresie
właściwego stosowania nawozów sztucznych,
naturalnych, środków ochrony roślin w celu
przeciwdziałania
zanieczyszczenia
środowiska
biogenami.
2. Działanie na rzecz zabezpieczenia gminy przed powodzią
i suszą hydrologiczną:
• Właściwe zagospodarowanie terenów zagrożonych
powodzią i suszą hydrologiczną z uwzględnieniem
wymagań dotyczących oceny zagrożenia tymi
zdarzeniami,
• Sukcesywne prowadzenie prac konserwacyjnych
i modernizacyjnych w obrębie urządzeń wodnych
(głównie konserwacja rowów, śluz wałowych,
naprawa
i
modernizacja
wałów
przeciwpowodziowych),
• Wdrożenie
ochrony
naturalnych
terenów
zalewowych,
• Wyznaczenie i wprowadzenie do planów
zagospodarowania przestrzennego wytycznych z map
zagrożenia i ryzyka powodziowego lub innych
branżowych dokumentów w tym zakresie,
propagowanie całkowitego
zakazu
realizacji
inwestycji
budowlanych
niezwiązanych
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym na tych
obszarach,
• Współdziałanie z administracją rządową i sąsiednimi
samorządami w celu realizacji kompleksowego
systemu ochrony przed powodzią.
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5.

Gospodarka wodnościekowa

6.

Zasoby geologiczne

7.

Gleby

8.

Gospodarka odpadami
i zapobieganie powstawaniu
odpadów

9.

Zasoby przyrodnicze

Cel: Wyposażenie terenu gminy w infrastrukturę wodnokanalizacyjną.
Kierunki interwencji:
1. Działania związane z projektem Rozwiązanie gospodarki
ściekowej na terenie Gminy Spytkowice poprzez rozbudowę,
przebudowę
i
modernizację
oczyszczalni
ścieków
w Spytkowicach; budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Bachowice,
Ryczów i Półwieś oraz likwidację oczyszczalni ścieków w
Bachowicach.
Cel: Racjonalna gospodarka zasobami kopalin ze złóż.
Kierunki interwencji:
1.
Uwzględnianie
w
Planach
zagospodarowania
przestrzennego wszystkich złóż w granicach ich
udokumentowania wraz z zapisami o ochronie ich obszarów
przed trwałym zainwestowaniem.
2. Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wyrobisk.
Cel: Zapewnienie właściwego sposobu użytkowania
powierzchni ziemi, zapobieganie degradacji gleb,
powierzchni ziemi oraz właściwe gospodarowanie gruntami.
Kierunki interwencji:
1. Zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni
ziemi.
2. Rozwój monitoringu gleb.
3. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy
w zakresie właściwego użytkowania gruntów i gleb.
4. Identyfikacja i monitoring osuwisk.
Cel: Racjonalna gospodarka odpadami wytworzonymi
w mieście zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
Kierunki interwencji:
1. Osiągnięcie poziomów recyklingu surowców oraz
ograniczenia ilości składowania odpadów ulegających
biodegradacji.
2.
Zwiększenie
ilości
odzyskiwanych
odpadów
wielkogabarytowych,
budowlanych,
niebezpiecznych,
opakowaniowych, biodegradowalnych i innych.
3.
Zwiększenie
możliwości
wydzielenia
odpadów
niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.
4. Kontynuacja działań na rzecz demontażu wyrobów
zawierających azbest z budynków mieszkalnych i bezpieczne
usunięcie ich z terenu gminy.
5. Edukacja mieszkańców na temat konieczności segregowania
i właściwego postępowania z odpadami.
6. Edukacja na temat szkodliwości azbestu oraz bezpiecznych
metod usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych.
Cel: Ochrona różnorodności biologicznej, zapobieganie
degradacji ekosystemów w szczególności objętych
przestrzenną formą ochrony, zrównoważona gospodarka
leśna, tworzenie zielonej infrastruktury.
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Kierunki interwencji w zakresie ochrony środowiska
przyrodniczego:
1. Ochrona różnorodności biologicznej oraz zapewnienie
ciągłości istnienia gatunków i stabilności ekosystemów
poprzez zrównoważone użytkowanie jej elementów.
2. Przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników
przyrody.
3. Utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych i gatunków flory, fauny.
4. Uwzględnienie terenów chronionych i zasad ich ochrony
w planowaniu przestrzennym.
5. Popularyzacja idei ochrony przyrody.
Kierunki interwencji w zakresie ochrony lasów i zieleni
urządzonej:
1. Zachowanie i zwiększenie terenów leśnych oraz innych
terenów zielonych (parki, boiska, obszary zieleni na terenach
gminnych, zieleń przydrożna, zieleń gminna).
2. Zrównoważona gospodarka leśna.
3. Stworzenie warunków ochrony korytarzy leśnych.
10.
Zagrożenie poważnymi awariami
Cel: Zmniejszenie zagrożenia dla mieszkańców i środowiska z
powodu transportu materiałów niebezpiecznych oraz
gazociągów
Kierunki interwencji:
1. Wspieranie i stałe ulepszanie współpracy organów i służb
ratownictwa biorących udział w przeciwdziałaniu bądź
usuwaniu skutków poważnych awarii i zagrożeń naturalnych.
2. Minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków awarii
dla ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego, działalności
gospodarczej
Tabela 31. Cele i kierunki interwencji oraz zadania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Spytkowice.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Spytkowice ma przyczynić się do osiągnięcia
celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
•

redukcji emisji gazów cieplarnianych;

•

zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

•

redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej;

•

a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano
przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są
Plany (naprawcze) ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.
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W 2021 roku stan realizacji projektów dotyczących poprawy jakości powietrza
i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Spytkowice przedstawiał się następująco:
•

kotły gazowe i na biomasę – wymieniono i zrefundowano wydatki związane
z wymianą 10 kotłów.

Ponadto w ubiegłym roku Mieszkańcy złożyli 76 wniosków o dofinansowanie z Programu
"Czyste Powietrze". W ramach dofinansowania z Programu "Czyste Powietrze" wymieniono:
•

36 pieców gazowych,

•

2 pompy ciepła,

•

1 piec elektryczny,

•

2 kotły na biomasę,

•

założone dwie instalacje fotowoltaiczne.

Program “Stop Smog”
Od października 2021 roku gmina Spytkowice realizuje program „Stop Smog”. W ramach
programu pozyskaliśmy blisko 700 tysięcy złotych na wymianę bądź likwidację
nieekologicznych źródeł ciepła i przeprowadzenie termomodernizacji w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych. 28 października 2021 roku stosowną umowę w tym zakresie
podpisał w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie wójt gminy Mariusz Krystian.
Skorzystanie z programu pozwoli ograniczyć emisję zanieczyszczeń i poprawić jakość powietrza
oraz poprawić efektywność energetyczną budynków poprzez realizację przedsięwzięć
niskoemisyjnych. Program skierowany jest do najmniej zamożnych gospodarstw domowych,
gdzie zamieszkują osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych. W celu
utrzymania efektów zrealizowanych działań gmina zapewni beneficjentowi także dostęp do
usług doradztwa energetycznego.
Warunkiem skorzystania z pomocy będzie złożenie wniosku w formie papierowej w Urzędzie
Gminy, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poczty polskiej oraz zawarcie przez
beneficjenta umowy określającej w szczególności: zakres i rodzaj przedsięwzięcia
niskoemisyjnego, adres budynku mieszkalnego, termin i koszty realizacji inwestycji, a także
obowiązki gminy i beneficjenta. Podpisanie umowy będzie podstawą do rozpoczęcia prac.
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Program Współpracy Gminy Spytkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Priorytetowym zadaniem samorządu gminnego jest służenie mieszkańcom w sposób
najskuteczniejszy w ramach posiadanych środków. Działalność organizacji pozarządowych jest
przejawem aktywności różnych środowisk społeczności lokalnej. Ważne jest zatem
prowadzenie przez Gminę aktywnej współpracy w organizacjami pozarządowymi, która może
przynieść wiele korzyści społecznych. Wyrazem dążenia władz samorządowych Gminy
Spytkowice do szerokiej współpracy z organizacjami podejmującymi działania na rzecz
społeczności lokalnej jest Program Współpracy Gminy Spytkowice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczy
realizacji zadań publicznych określonych w tejże ustawie, w zakresie odpowiadającym
zadaniom Gminy. Program stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy i jest efektem
współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych, uczestniczących w konsultacjach
indywidualnych i grupowych.
Zgodnie z ustawą organizacją pozarządową są osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
w tym fundacje i stowarzyszenia niebędące jednostkami sektora finansów publicznych
w rozumieniu

ustawy

z

dnia

27

sierpnia

2009

r.

o

finansach

publicznych

lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego
będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi. Organizacje te nie działają
w celu osiągnięcia zysku. Ustawa ta wyjaśnia również, że działalność pożytku publicznego
może być prowadzona także przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające
na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
spółdzielnie socjalne oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby
sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), które nie działają w celu osiągnięcia zysku
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oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku
do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Tylko w ubiegłym roku, w ramach Programu, ze wsparcia gminy Spytkowice skorzystało
25 organizacji, które otrzymały dotację na łączną kwotę 348,5 tysiąca złotych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Spytkowice
Samorząd obowiązany jest do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia
spożycia napojów alkoholowych, a także do inicjowania przedsięwzięć prowadzących
do zmiany w zakresie sposobu spożywania napojów alkoholowych poprzez tworzenie
warunków sprzyjających realizacji potrzeb, wspieranie organizacji społecznych propagujących
zdrowy styl życia, ograniczenie dostępności alkoholu, ochrony młodych ludzi przed
spożywaniem alkoholu, prowadzeniem działalności wychowawczej i edukacyjnej w szkołach
oraz pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na Gminę
obowiązek prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów
alkoholowych, zmiany nawyków i tradycji związanych z piciem alkoholu, przeciwdziałaniu
przemocy związanej z alkoholem.
Cytowana ustawa umożliwia tworzenie spójnego systemu prowadzenia lokalnej polityki
wobec alkoholu, polegającej na współdziałaniu szeregu instytucji, administracji, służby
zdrowia, oświaty, opieki społecznej, czy policji.
Obecnie podejmowane są wszelkie możliwe działania, aby jeszcze lepiej, skuteczniej
i efektywniej pomagać rodzinom, w których występują problemy alkoholowe. Mając
na względzie

prowadzenie

efektywnej

profilaktyki

antyalkoholowej,

jak

również

dotychczasowe doświadczenia w zakresie przeciwdziałania tymże zjawiskom na terenie gminy
wytyczono podstawowe cele i kierunki działania. Do realizacji tych zadań służy Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który stanowi część Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Spytkowice na lata 2011 – 2020.
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Podstawowe cele i kierunki działania:
1.

Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów
zjawisk, które aktualnie występują.

2.

Zwiększenie dostępności do leczenia odwykowego poprzez kontynuowanie programu
podstawowego

oraz

uruchomienie

grup

wsparcia

dla

osób

uzależnionych

i współuzależnionych w ramach pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.
3.

Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

4.

Zwiększenie

skuteczności

oddziaływań

zapobiegających

powstawaniu

nowych

przypadków uzależnień.
5.

Zmniejszenie degradacji psychofizycznej osób uzależnionych.

6.

Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego (przemocy
i zaniedbań dzieci).

7.

Zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszenia prawa i porządku
publicznego.

8.

Współpraca w zakresie tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

9.

Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.

10. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Gminny Program Pomocy Rodzinie
11 listopada 2018 roku Rada Gminy Spytkowice, na wniosek Wójta Gminy, przyjęła
uchwałę w sprawie Gminnego Programu Pomocy Rodzinie. Jego celem jest długofalowe
działanie samorządu Gminy Spytkowice wspierające Rodzinę odpowiednimi instrumentami
sprzyjającymi do jej powstania, prawidłowego rozwoju i wypełniania przez nią ważnych
społecznie zadań. Program obejmuje osoby w różnym wieku i stanie zdrowia i zakłada m. in.
•

jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia na trzecie i kolejne dziecko
w rodzinie - w 2021 roku wypłacono 26 świadczeń;

•

świadczenie pieniężne dla każdej osoby niesamodzielnej niezależnie od wieku, która
w wyniku utraty niezależności fizycznej lub umysłowej w następstwie wad wrodzonych,
chorób lub urazów, nie może zaspakajać swoich podstawowych potrzeb życiowych
i wymaga stałej opieki osoby drugiej - z pomocy skorzystało 56 osób;
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•

świadczenie pieniężne z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego - w 2021
roku świadczenie otrzymało 25 par;

•

świadczenie pieniężne z okazji jubileuszu setnych i kolejnych urodzin - świadczenie
otrzymała jedna osoba;

•

pomoc rzeczową dla osób, które ukończyły 85. rok życia oraz osób samotnych - w 2021
roku pomoc otrzymało 209 osób;

•

możliwość wypożyczenia sprzętu medycznego przez osoby obłożnie i przewlekle chore,
które nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące
problemy zdrowotne potrzebują systematycznej opieki w warunkach domowych - z tej
formy pomocy skorzystało 13 osób.

Program „Rodzina 500+”
Program rządowy „Rodzina 500+" wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. Jest systemowym
wsparciem rodzin, które ma na celu przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków
związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowywaniem dzieci. Od 1 lipca 2019 r.
świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przyznawane jest na pierwsze i kolejne dziecko
niezależnie od dochodu rodziny. Świadczenie wychowawcze jest zadaniem zleconym z zakresu
administracji rządowej, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Spytkowicach. Wypłata świadczenia i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji
celowej z budżetu państwa. W roku 2021 przyznano 2 240 świadczeń na łączną kwotę
12 219 626,32 zł.

Program „Rozwój Pomocy Społecznej”
W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach przystąpił do Programu
„Rozwój Pomocy Społecznej na rok 2021”. W ramach Programu dofinansowane zostały
zadania polegające na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją
dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarach:
III. Podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania
systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości - zorganizowanie wsparcia
informatycznego;
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IV. Podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do
konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych - zorganizowanie konsultacji i szkoleń
prawnych dla pracowników Ośrodka.

Program „Wspieraj Seniora”
W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach przystąpił
do Programu „Wspieraj Seniora”. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych
produktów dla seniorów, by ze względu na ich bezpieczeństwo, ograniczyć konieczność
wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii.
Z w/w programu mogą skorzystać osoby starsze po 70. roku życia, jednak w szczególnych
przypadkach pomoc może być udzielona osobie młodszej. Szczególne sytuacje oznaczają brak
możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji
rodzinnej i społecznej osoby.
W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej
potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. Osoba wspierająca seniora
może również wykonać czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy
urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od seniora lub udostępnienia
danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest
ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby.

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość
tańszego korzystania z oferty podmiotów m. in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej,
czy rekreacyjnej. Karta Dużej Rodziny wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia
dostęp do dóbr i usług.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz
małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
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Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
•

do 18. roku życia;

•

do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej;

•

bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W Gminie Spytkowice w 2021 roku wpłynęło 45 wniosków o przyznanie Karty Dużej
Rodziny, z tego:
•

26 wniosków złożyły rodziny wielodzietne mające na utrzymaniu co najmniej troje
dzieci;

•

19 wniosków złożyły rodziny wielodzietne składające się wyłącznie z rodziców.

Wydano 186 Kart Dużej Rodziny, z tego:
•

90 kart zostało wydanych dla rodziców/małżonków;

•

96 kart zostało wydanych dla dzieci.

Karta Rodziny 3+ oraz partnerzy programu
Od stycznia 2014 r. Gmina Spytkowice rozpoczęła realizację Programu Karta
Rodziny 3+ obecnie przyjętego Uchwałą Nr XXI/192/20 Rady Gminy Spytkowice z dnia
28 października 2020 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków
życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice.
Program Karta Rodziny 3+ ma na celu zwiększenie dostępności do zajęć edukacyjnorozwijających dla dzieci i młodzieży oraz wspieranie rodzin wielodzietnych. Działania powyższe
są elementem polityki społecznej realizowanej w Gminie Spytkowice, które dają możliwości
wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji takiego modelu rodziny oraz kształtowania
pozytywnego jej wizerunku w szczególności poprzez:
1. Dostęp do zajęć edukacyjno-rozwijających dla dzieci i młodzieży organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach, dzięki zastosowaniu 50% zniżki
od obowiązujących opłat.
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2. Korzystanie ze świadczeń publicznych, przedszkoli wykraczających poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego, mających charakter usług opiekuńczobytowych, dzięki zastosowaniu 50% zniżki od obowiązujących opłat.
3. Korzystanie przez dzieci i młodzież z usług w zakresie małej poligrafii (ksero, wydruk,
fax) świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną
w Spytkowicach, które mają charakter pomocy szkolnych, dzięki zastosowaniu
50% zniżki od obowiązujących opłat.
4. Korzystanie z ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zbierane
w sposób selektywny) na każde trzecie i następne dziecko - 25% zniżki.
5. Korzystanie ze zniżek zaproponowanych przez Przedsiębiorców, którzy zadeklarują chęć
współpracy.
Karta Rodziny 3+ jest wydawana na czas określony nieprzekraczający trzech lat. Okres
ważności karty ustalany jest z uwzględnieniem składu rodziny, wieku dzieci oraz
kontynuowania przez nie nauki.
Do końca 2021 r. liczba rodzin objętych Programem „Karta Rodziny 3+” wyniosła ogółem
188, z czego tylko w 2021 roku nowe wnioski o wydanie Kart złożyło 26 rodzin, w tym:
•

Spytkowice -

14 rodzin (70 kart)

•

Ryczów

3 rodziny (15 kart)

•

Bachowice -

6 rodzin

•

Miejsce

-

2 rodziny (10 kart)

•

Półwieś

-

1 rodzina (4 karty)

•

Lipowa

-

0 rodzin

-

(30 kart)

Kartę Rodziny 3+ otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej, na podstawie złożonego
pisemnego wniosku przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.
Realizację PROGRAMU KARTA RODZINY 3+ wsparło dwunastu Przedsiębiorców, którzy
podpisali porozumienia o współpracy w ramach Programu Karta Rodziny 3+, deklarując swój
udział jako Partnerzy Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie
Gminy Spytkowice.
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PARTNERZY PROGRAMU:
1. Pan

Marcin

Rubiś

- P.P.U.H. ,,Wytwórnia Kasz

RUBI” S.C. z siedzibą

w Spytkowicach, ul. Starowiślna 16:
1) 10% zniżki na towary: kasza jęczmienna, kasza manna, bułka tarta, skrobia
ziemniaczana oraz ponad 100 rodzajów przypraw;
2) 5% zniżki na pozostały asortyment oferowany przez firmę, w tym artykuły
do produkcji wędlin.
2. Pan

Tomasz

Marek

-

„ARCHITOM”

-

Usługi

Projektowe

z

siedzibą

w Spytkowicach, ul. Św. Katarzyny 11:
1) 10 % zniżki na wszystkie usługi i projekty.
3. Pan

Stanisław

Kornaś

-

„Zakład

Usługowo-Produkcyjno-Handlowy”

z siedzibą w Spytkowicach, ul. Jana Pawła II 99:
1) 5% zniżki na: emulsje, lakiery, grunty, gładzie, gipsy, masy szpachlowe;
2) zniżka wg ustaleń na: suche tynki, systemy dociepleń, stal zbrojeniową;
3) 5 - 8% zniżki na: wyroby hutnicze (profil, kątownik, rura, płaskownik itp.);
4) 5 - 10% zniżki na narzędzia budowlane;
5) zniżka wg ustaleń na systemy ogrodzeniowe, elementy ścienne, wyroby betonowe
i brukarskie;
6) 5 - 10% zniżki na elementy do kanalizacji (np. rury, kształtki).
4. Pani Justyna Kubarska - Przedsiębiorca - Sekret Urody. Pracownia KosmetycznoFryzjerska z siedzibą w Bachowicach, ul. Na Wzgórzach 99:
1) 10% zniżki na wszystkie usługi.
5. Pan Józef Jędrocha - Przedsiębiorca - Firma Transportowo-Usługowa JUS - MAR,
AUTO-MOTO, HURT-DETAL z siedzibą w Spytkowicach, ul. Słoneczna 31:
1) 10% zniżki na artykuły motoryzacyjne i akcesoria samochodowe;
2) 10% zniżki na transport osobowy - przewóz osób.
6. Ośrodek Szkolenia Kierowców ''EL''- Byrski z siedzibą w Wadowicach pl. Kościuszki, 34-100 Wadowice:
1) 10% zniżki na kurs dla kandydatów na prawo jazdy kat. B;
2) 10% zniżki na jazdy doszkalające na kat. B.
7. PAN

STANISŁAW

KULIK

-

Przedsiębiorca

w Bachowicach, ul. Ks. Gołby 66 A:
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-

SALON

FIRAN

z

siedzibą

1) 10% zniżki na cały asortyment towarowy.
8. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW'' z siedzibą w Wadowicach,
ul. Olbrychta 13
1) 30% zniżki przy zawarciu umów ubezpieczeń majątkowych pakietowych:
Bezpieczna Rodzina, Bezpieczna Zagroda, Bezpieczny Dom w Budowie,
obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego oraz ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków;
2) 15% zniżki przy zawarciu umów ubezpieczeń komunikacyjnych: Odpowiedzialność
Cywilna posiadaczy pojazdów AC. Zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych
będących posiadaczami samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych
i ciężarowo-osobowych o DMC do 3,5 tony.
9. PANI BEATA GOŁBA Przedsiębiorca - GABINET KOSMETYCZNY "MAKEUP” z siedzibą
w Spytkowicach, ul. Rynek 30:
1) 10% zniżki na wszystkie usługi.
10. GRZEGORZ WIDLARZ, KRZYSZTOF PALMIRSKI - właściciele firmy WadowiceNET
z siedzibą w Wadowicach, aleja M. B. Fatimskiej 39:
1) 10% zniżki na abonament internetowy.
11. PAN JAN KUFEL - Przedsiębiorca - Firma Usługowa BROWAB z siedzibą
w Spytkowicach, ul. Kanada 2:
1) 15% zniżki na usługi podnośnikami koszowymi;
2) 15% zniżki za wynajem zwyżek i podnośników koszowych.
12. PAŃSTWO EMILIA I WIESŁAW BIAŁOŻYT - właściciele Przedsiębiorstwa ProdukcyjnoHandlowo-Usługowego HOTEL MILENA z siedzibą w Milówce, ul. Dworcowa 22:
1) 34% zniżki na pobyt tygodniowy z wyżywieniem.

Informacja na temat programu ,,Karta Rodziny 3+'' oraz wykaz przedsiębiorców znajduje
się na stronie internetowej Urzędu Gminy www.spytkowice.net.pl oraz Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej www.gops.spytkowice.net.pl.
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Program „Maluch+”
W ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 „MALUCH+ 2020”, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Gmina Spytkowice pozyskała w 2021 roku dofinansowanie w wysokości 19 200,00 zł
na funkcjonowanie pierwszego publicznego żłobka „Jak u Mamy” w Spytkowicach.
Celem Programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki
w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci
niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów
opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci
objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na
zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Ustawą z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg powołany został
nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje
na drogach samorządowych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy
instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu
terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej
infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego
funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia
obywateli.
Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie
atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej
stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu
krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się
do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego. W 2021 roku Gmina
Spytkowice realizowała w ramach Funduszu dwa zadania tj.
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• Przebudowa drogi gminnej nr 470247K ul. Brzozowa na odcinku I – w km 0+000 do km
0+414, na odcinku II w km 0+000 do km 0+115 w miejscowości Ryczów, Gmina
Spytkowice,
W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową oraz pobocza, przebudowano
istniejące zjazdy i zabezpieczono istniejącą infrastrukturę techniczną. Zakres robót
przewidywał m.in.: przygotowanie terenu pod inwestycję, roboty ziemne, ułożenie rur
osłonowych, montaż studni rewizyjnych oraz przebudowę zjazdów i przepustów. Następnie
wykonano profilowanie, zagęszczenie i stabilizację podłoża, wykonano podbudowę
z kruszywa, założono krawężniki na ławach betonowych, a także położono nową
nawierzchnię asfaltową. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 800 tysięcy złotych, a prace
wykonała firma DROG-BUD ze Spytkowic. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 505 tysięcy złotych.
• Przebudowa drogi gminnej nr 470260K ul. Szkolna w km 0+000,00 do km 0+267,37
w miejscowości Ryczów, Gmina Spytkowice.
W ramach zadania wymieniono nawierzchnię asfaltową, wybudowano sieć kanalizacji
deszczowej, przebudowano istniejący chodnik oraz dobudowano blisko 200 metrów
nowego. Zakres robót przewidywał m.in.: rozbiórkę istniejącej nawierzchni, rozbiórkę
krawężników, ułożenie rur osłonowych, montaż studzienek ściekowych oraz studni
rewizyjnych. Następnie wykonano profilowanie, zagęszczenie i stabilizację podłoża,
wykonano podbudowę z kruszywa, założono krawężniki na ławach betonowych oraz
wykonano chodnik z kostki brukowej, a także położono nową nawierzchnię asfaltową.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 700 tysięcy złotych, a prace wykonała firma
DROG-BUD ze Spytkowic. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg kwotą 464 tysięcy złotych.
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VII.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GMINNE W OBIEKTYWIE

Jubileusz 103. urodzin p. Anny Wyrwont

Pierwsze Q&A Wójta Gminy Spytkowice

Spotkanie z Wojewodą Małopolskim
Łukaszem Kmitą

Morsowanie w Gminie Spytkowice

Oficjalne otwarcie zbiorników
na wodę pitną w Ryczowie

Odbiór nagrody
„Samorząd Pro Familia”

VIII Spytkowicki Bieg Koleżeński

Odbiór
„Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy”
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NAWJAŻNIEJSZE WYDARZENIA GMINNE W OBIEKTYWIE

Odbiór czeku w ramach konkursu
„Kapliczki Małopolski 2021”

Dziecięcy Wójt Gminy

Lekcja samorządowa z udziałem
uczniów z ZSP Ryczów

Wręczenie czeków
dla organizacji społecznych

Pożegnanie Dyrektora ZSP Bachowice
w związku z przejściem na emeryturę

Wręczenie aktów nadania stopnia
awansu zawodowego

Absolutorium dla Wójta Gminy

Podpisanie umowy na wykonanie
termomodernizacji Urzędu Gminy
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GMINNE W OBIEKTYWIE

Walne zebrania wyborcze OSP

Walne zebrania wyborcze OSP

Walne zebrania wyborcze OSP

Przekazanie ciężkiego samochodu
bojowego jednostce OSP Bachowice

Wręczenie uczniom stypendiów za
najlepsze wyniki na egzaminie ósmoklasisty

Piknik „Spytkowice Pro Familia”

Piknik „Spytkowice Pro Familia”

Wizyta Pani Premier Beaty Szydło podczas
pikniku „Spytkowice Pro Familia”
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GMINNE W OBIEKTYWIE

Spotkanie z zarządem woj. małopolskiego
dot. zrealizowanych inwestycji na terenie
Gminy Spytkowice

Ślubowanie MDP OSP Półwieś

Bieg Dożynkowy 2021

Dożynki 2021

Dożynki 2021

Dożynki 2021

Dożynki 2021

Dożynki 2021
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GMINNE W OBIEKTYWIE

Przekazanie wieńca dożynkowego
Pani Iwonie Gibas - członkowi
zarządu województwa małopolskiego

Zakończenie pierwszego roku
funkcjonowania żłobka

Odbiór drogi gminnej - ul. Wiśnicz

Zjazd Oddziału Gminnego Związku
OSP w Spytkowicach

Powitanie nowego
Dyrektora ZSP Bachowice

Pożegnanie asp. Seweryna Walusa
w związku z awansem zawodowym

Sztafeta rowerowo-biegowa
Spytkowice-Wiedeń

Podpisanie umowy na budowę Centrum
Sportu i Rekreacji w Spytkowicach
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GMINNE W OBIEKTYWIE

Jubileusz długoletniego
pożycia małżeńskiego

Jubileusz długoletniego
pożycia małżeńskiego

Jubileusz długoletniego
pożycia małżeńskiego

Jubileusz długoletniego
pożycia małżeńskiego

Jubileusz 100-lecia OSP Ryczów

Jubileusz 100-lecia OSP Ryczów

Jubileusz 100-lecia OSP Ryczów

Jubileusz 100-lecia OSP Ryczów
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GMINNE W OBIEKTYWIE

Przekazanie albumu „Madonny ziemi
rodzinnej św. Jana Pawła II” podczas spotkania
z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim

Odbiór czeku w ramach projektu
„Cyfrowa Gmina”

Podpisanie umowy w ramach
programu Stop Smog

Podpisanie umowy na renowację
zabytkowych kapliczek

Spotkanie młodzieży z ZSP Ryczów
z Łukaszem Golcem

Szkolenie KRUS nt. zasad bezpiecznej pracy
w gospodarstwie rolnym

Głos Regionów TVP3 Kraków ze Spytkowic
nt. nielegalnego składowiska odpadów

Spotkanie autorskie Huberta Fryca
w Muzeum Regionalnym w Bachowicach
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GMINNE W OBIEKTYWIE

Gminne obchody
Narodowego Święta Niepodległości

Gminne obchody
Narodowego Święta Niepodległości

Gminne obchody
Narodowego Święta Niepodległości

Gminne obchody
Narodowego Święta Niepodległości

Gminne obchody
Narodowego Święta Niepodległości

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Radzimy innym jak to zrobić czyli wizyta
gminy Ogrodzieniec w sprawie organizacji
systemu zbiórki odpadów komunalnych

Przyjęcie Uchwały Budżetowej na 2022 rok
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PODSUMOWANIE

Za nami kolejny rok działalności naszego
samorządu. W trakcie tych dwunastu miesięcy
pracowaliśmy nad tym, aby naszym Mieszkańcom
żyło się lepiej, a gmina mogła być postrzegana
jako nowoczesne i przyjazne miejsce do życia.
W dalszym

ciągu

musieliśmy

się

mierzyć

z pandemią koronawirusa, który wyrządził duże
szkody w wielu aspektach naszego funkcjonowania. Staraliśmy się jednak, aby nie
przeszkodziło nam to w realizacji zamierzeń i planów i z czystym sumieniem mogę powiedzieć,
że to nam się udało.
Rok 2021 przyniósł nam wiele ważnych inwestycji i wydarzeń. Przede wszystkim
zakończyliśmy budowę dwóch zbiorników wyrównawczych na wodę pitną w Ryczowie.
To zadanie o łącznej wartości prawie 1,5 miliona złotych pozwoliło zapewnić wodę pitną
Mieszkańcom Ryczowa, ale także trzech innych sołectw: Półwsi, Bachowic i Spytkowic.
Na uwagę zasługuje także zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Ryczów oraz dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Spytkowicach.
To z całą pewnością pozwoli w sposób bardziej kompleksowy zapewnić bezpieczeństwo
naszym Mieszkańcom. Zainwestowaliśmy również w infrastrukturę drogową. Tym razem
stosowne prace wykonano na ul. Brzozowej i ul. Szkolnej w Ryczowie oraz ul. Wiśnicz
w Miejscu. W 2021 roku przeznaczyliśmy również blisko 600 tysięcy złotych na remont dróg
wewnętrznych i rolniczych, stanowiących dojazd do posesji i pól.
W 2021 roku mogliśmy gościć znamienite osobistości. W lutym odwiedził nas wojewoda
małopolski Łukasz Kmita, z którym miałem przyjemność porozmawiać oraz przedstawić
sukcesy naszego samorządu, a także zaprezentować inwestycje zrealizowane w Gminie
Spytkowice przy współudziale środków pozyskanych z budżetu państwa. Gościliśmy także
wicemarszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółkę oraz członka zarządu
województwa Iwonę Gibas, którzy wzięli udział w uroczystym otwarciu zbiorników na wodę
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pitną w Ryczowie, a także zobaczyli inne, dofinansowane ze środków z budżetu Unii
Europejskiej inwestycje. Odwiedziła nas również posłanka do Parlamentu Europejskiego Beata
Szydło, która podczas pikniku „Spytkowice Pro Familia” przedstawiała naszym Mieszkańcom
założenia wprowadzonego przez Rząd RP programu „Polski Ład”.
Miniony rok to także uzyskanie przez Gminę Spytkowice dwóch prestiżowych nagród
tj. „Samorząd Pro Familia” - wyróżnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz
„Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2021” Te nagrody są symbolicznym uwiecznieniem naszej
ponad dziesięcioletniej pracy w temacie wspierania rodziny oraz pomocy osobom długotrwale
wykluczonym z rynku pracy, a także młodzieży rozpoczynającej swoją aktywność zawodową.
W ubiegłym roku pozyskaliśmy także kolejne środki zewnętrzne niezbędne do realizacji
zaplanowanych przez nas działań. Z radością przyjąłem informację o przyznaniu nam
dofinansowania na budowę Centrum Sportu i Rekreacji w Spytkowicach. Pozyskaliśmy również
blisko 2 miliony złotych na wymianę nieekologicznych kotłów grzewczych. Projekt „Cyfrowa
Gmina” pozwoli nam na utworzenie nowych pracowni komputerowych, a dzięki złożonemu
przez nas wnioskowi w konkursie „Laboratoria Przyszłości”, w naszych szkołach powstaną
nowoczesne pracownie dydaktyczne. Pracujemy również nad budową nowej oczyszczalni
ścieków. W tym zakresie do naszego budżetu wpłynęły 3 miliony złotych z budżetu państwa.
To jednak dopiero początek. Najważniejsze teraz będzie skuteczne zrealizowanych tych
inwestycji oraz ich rozliczenie.
Na połowę 2021 roku przypadła również połowa obecnej kadencji. Z satysfakcją muszę
powiedzieć, że sprawy naszej Gminy idą w dobrym kierunku. Najwięcej trudności mamy z tymi
kwestiami, które bezpośrednio nie leżą w gestii Gminy Spytkowice. Mówię tu zwłaszcza
o wznowieniu połączeń kolejowych na linii nr 94 Kraków - Oświęcim. Patrząc na to wszystko
z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że kluczem do sukcesu jest wsparcie Rady Gminy oraz
stabilizacja i ugruntowanie mojej pozycji jako Wójta, która pozwala pomyślnie realizować
wiele korzystnych dla Mieszkańców spraw, tak na poziomie wojewódzkim, jak
i ogólnopolskim.
Na wielu kartach tego raportu wskazywałem działania, jakie podejmowałem
na różnych polach pracy samorządowej. Bardzo dziękuję wszystkim Mieszkańcom, którzy
w ubiegłym roku włączali się na różne sposoby w życie naszej samorządowej wspólnoty.
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Dziękuję za zainteresowanie, spotkania, rozmowy, akcje społeczne, konstruktywną krytykę,
pracę na rzecz drugiego człowieka i życzliwy uśmiech płynący prosto z serca.
W tym miejscu pragnę podziękować za merytoryczną współpracę także Radnym Rady
Gminy oraz Sołtysom wsi. Każdy z nich wniósł osobisty wkład w rozwój naszej małej Ojczyzny,
dzięki czemu efekty naszej pracy są wyraźnie zauważalne. Szczególne słowa wdzięczności
kieruję w stronę Przewodniczącego Rady Gminy, który tworzył dobry klimat współpracy
i wspierał mnie w wielu trudnych momentach pracy na stanowisku Wójta Gminy.

Wójt Gminy Spytkowice

Mariusz Krystian
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