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WSTĘP 

 

 

 

 

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego to 

nowa forma 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 kolejna, obok absolutorium, forma 

oceny 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. Nie określa jednak jego formy. Z redakcji 

przepisu wywnioskować można jedynie, iż ma to być forma pisemna. W związku z tym, 

proponowany układ raportu jest zgodny z podziałem organizacyjnym Urzędu. 

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. 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Tło geograficzne 

Gmina Spytkowice leży w zachodniej części województwa małopolskiego oraz 

w północnej części powiatu wadowickiego. Północną granicę gminy stanowi obecne 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 miasta wojewódzkiego 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.  
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Demografia 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku populacja gminy Spytkowice wynosiła 10 288 osób i wzrosła 

o 7 osób, tj. o 0,06% w stosunku do roku 2017. Ludność gminy stanowiła 6,42% ogólnej liczby 

ludności powiatu wadowickiego oraz 0,3% województwa małopolskiego. Gminę 

zamieszkiwało 5282 kobiet oraz 5006 mężczyzn, co stanowi odpowiednio 52,34% i 48,66% 

mieszkańców gminy. Współczynnik feminizacji wyniósł 105, co oznacza, że na 100 mężczyzn 

przypada 105 kobiet. Miniony rok przyniósł nam rekordową w ostatnich latach ilość urodzeń - 

127, najwięcej w Spytkowicach i Bachowicach. To pokazuje, że naszym Mieszkańcom żyje się 

coraz lepiej i częściej podejmują decyzję o powiększeniu rodziny. Mimo zwiększonej liczby 

zgonów, w gminie zanotowaliśmy dodatni przyrost naturalny - wyniósł 16 osób. W 2018 roku 

mieszkańcy gminy Spytkowice zawarli 134 związki małżeńskie. 
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 Rok Województwo 

małopolskie 

Powiat 

wadowicki 

Gmina 

Spytkowice 

Liczba ludności 2018 3 400 577 160 130 10 288 

Gęstość zaludnienia 

(os./km2) 

2018 224 248 200 

Liczba kobiet  

na 100 mężczyzn 

2018 106 104 105 

Przyrost naturalny  

na 1 tys. mieszkańców 

2018 1,59 0,92 1,56 

 

Tabela 1. Wybrane wskaźniki demograficzne dla województwa małopolskiego, powiatu wadowickiego i gminy 

Spytkowice. 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

Zgodnie z danymi opracowanymi przez Główny Urząd Statystyczny w 2018 roku statystyczny 

mieszkaniec Polski miał przeciętnie prawie 41 lat. Dla mężczyzn parametr ten wyniósł niewiele 

ponad 39 lat, natomiast dla kobiet to prawie 43 lata. Mieszkańcy wsi są młodsi od 

mieszkających w miastach, ich średni wiek to 39 lat, w miastach o 3 lata więcej. Podobnie 

sytuacja wygląda w gminie Spytkowice, gdzie średni wiek mieszkańca wynosi niewiele ponad 

39 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. W gminie Spytkowice od kilku lat 

tendencja jest odwrotna, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. W tabeli poniżej 

przedstawiamy jak prezentujemy się na tle województwa małopolskiego i powiatu 

wadowickiego. 

 Województwo 

Małopolskie 

Powiat wadowicki Gmina Spytkowice 

0-14 lat 16,02% 16,64% 17,05% 

15-64 lat 67,38% 68,00% 70,12% 

65+ lat 16,60% 15,36% 12,83% 

 
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 - Anna Przejczowska 

Skarbnik Gminy - Alina Antosz 

 

W 2018 roku Wójt Gminy wydał 44 zarządzenia, 23 upoważnień oraz 

4 pełnomocnictwa. Ponadto odbył ok. 1200 spotkań z Mieszkańcami, w tym 419 po 

wcześniejszym umówieniu. Wójt Gminy przedstawił 141 projektów uchwał pod obrady Rady 

Gminy oraz złożył 71 informacji 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 



11 

 

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 korespondencji, która wpłynęła do Urzędu Gminy                                   12 885, 

• Liczba korespondencji wysłanej za pośrednictwem:    

Poczty Polskiej                                                                                                  4 479,  

gońców                                3 364, 

• Obsługa poczty elektronicznej i poczty ePuap                     12 655,          

w tym: 

przychodzącej                  10 547,  

wychodzącej                                                                                                            2 108, 

• Liczba ogłoszeń wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy                        100,  

• Udział Wójta i pracowników w szkoleniach                                                                40. 

 

W minionym roku liczba pracowników zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu 

Gminy przedstawiała się następująco: 

Lp. Rok Liczba zatrudnionych osób 

 

Administracja Obsługa Staże Prace           

interwencyjne                           

i roboty publiczne 

 

Prace 

społecznie 

użyteczne 

1 2018 25 1 10 30 5 
 

Tabela 3. Zestawienie wielkości zatrudnienia w Urzędzie Gminy w 2018 roku. 

 

W ramach programów organizowanych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 

w Wadowicach zawarto umowy w ramach prac interwencyjnych (20), robót publicznych (10), 

staży (10), prac społecznie użytecznych (5) oraz nawiązano współpracę z PCPR Wadowice  

w ramach porozumień dotyczących  staży ze środków PEFRON  dla osób niepełnosprawnych 

posiadających renty socjalne. Od 3 lat współpracujemy z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji  

w Krakowie jak  również z Fundacją Tarnowskiego w zakresie organizowania staży dla osób 

niepełnosprawnych wykluczonych ze społeczeństwa.  
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Zakres prac wykonanych przez pracowników zatrudnionych przy współpracy                                        

z Powiatowym Urzędem Pracy osiągnął wartość około 1 040 000,00 zł z czego koszty 

zatrudnienia wyniosły 516 000,00 zł a refundacja z PUP 300 000,00 zł. Pracownicy 

wykonywali prace estetyzacyjne na terenie gminy, wykaszali trawy przy drogach gminnych 

i rolniczych oraz w rowach przydrożnych i melioracyjnych dwa razy w ciągu roku,  

a w koniecznych przypadkach wykonywano dodatkowe koszenie. Równocześnie pobierano 

rowy udrażniano przepusty. Prowadzono obcinki drzew, karczowano zakrzaczenia, czyszczono 

korytka, kraty, studzienki, układano rury odwadniające, płyty wzmacniające i korytka. 

Zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci, umyto wiaty przystankowe. Posiłkowano się 

pracownikami interwencyjnymi w dostarczaniu przesyłek pocztowych na terenie Gminy, co 

przyniosło wymierne oszczędności, część pracowników została oddelegowana do jednostek 

organizacyjnych Gminy zgodnie z potrzebami: 

a) Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w: Spytkowicach, Ryczowie i Bachowicach, 

b) Szkoły Podstawowej w Miejscu, 

c) Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej, 

d) Gminnej Biblioteki Publicznej, 

e) Zakładu Usług Komunalnych. 

Pracownicy byli także oddelegowani 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 wpłynęło na poprawę 

wizerunku gminy. W ciągu całego okresu zawarto 36 umów zleceń na krótkoterminowe prace. 

 

        Referat wydał 34 zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, w tym w ramach 

prowadzonego archiwum akt pracowników po byłej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 

i Ludowego Klubu Sportowego. Na bieżąco wydawano świadectwa pracy po ustaniu 

zatrudnienia, w tym odpisów świadectw pracy w liczbie 45. 

  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 
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zainteresowaniem, najczęściej z zakresu spraw alimentacyjnych, spadkowych i majątkowych. 

Radca Prawny udzielił w okresie ostatniego roku 273 porad prawnych dla Mieszkańców gminy.  

 

Zarządzanie Kryzysowe, Obrona Cywilna  

i działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 

1. Zarządzanie kryzysowe: 

W sytuacjach kryzysowych Wójt każdorazowo zwoływał w trybie nadzwyczajnym do 

działania Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego celem niesienia pomocy Mieszkańcom. 

W minionym roku GZZK został zwołany dwukrotnie w związku z pojawieniem się zagrożenia 

tj.: 

- 19 stycznia 2018 r. - silne wiatry - Orkan „Fryderyk”, 

- 16 października 2018 r. – ujawniono miejsce składowania odpadów o nieznanym składzie                            

w beczkach metalowych i plastikowych  w Spytkowicach przy ul. Wadowickiej. 

  

W trakcie prowadzenia działań ratowniczych wydano Mieszkańcom niezbędne 

materiały celem wykonania niezbędnych zabezpieczeń. 

 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego odbył 2 planowane posiedzenia oraz 2 

zwołane w trybie nadzwyczajnym przez Wójta, po wystąpieniu zagrożeń na terenie Gminy. 

 

2. 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. 

 

 

3. 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 2018 przed Komisją stanęło 75 osób. 
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4. Archiwum zakładowe: 

 

W 2018 roku przyjęto w zasób archiwalny niżej wymienione ilości dokumentacji do 

archiwum zakładowego Urzędu Gminy tj.: 

 - dokumenty KAT. „A” -  0,40 mb. 

 - dokumenty KAT. „B”  - 5,12 mb. 

Dokonano również brakowania 33,90 mb. dokumentacji, dla której minęły okresy jej 

przechowywania w archiwum zakładowym, po wcześniejszym przeprowadzeniu Ekspertyzy 

przez Archiwum Państwowe i uzyskaniu zgody na jej zniszczenie. 

 

5. Ochotnicze Straże Pożarne: 

 

       W Gminie działa 5 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj.: 

• OSP Spytkowice, włączona w 2004 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego 

(KSRG), 

• OSP Bachowice,  włączona w 2007 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego 

(KSRG),  

• OSP Ryczów, 

• OSP Miejsce, 

• OSP Półwieś. 

 

Liczba wyjazdów wszystkich OSP do działań ratowniczych: 129 

 

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 blisko 140 tysięcy złotych. 

 

OGÓŁEM WYDATKI ZA 2018 ROK: 

 

• OSP SPYTKOWICE   25.307,76zł 

• OSP BACHOWICE   39.591,99zł 

• OSP RYCZÓW         15.643,55zł 

• OSP MIEJSCE            17.700,56zł 

• OSP PÓŁWIEŚ   12.065,44zł 

• ZARZĄD GMINNY OSP  27.983,01zł 

RAZEM    138.292,31zł 
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Wójt Gminy a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Spytkowicach zwoływał posiedzenia Zarządu, 

zorganizował Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze, jak również Gminne Ćwiczenia 

Pożarnicze w ramach utrzymania gotowości bojowej OSP.  

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

W 2018 roku na terenie gminy Spytkowice działało 38 organizacji społecznych. 32 z nich swoją 

siedzibę ma w gminie Spytkowice, natomiast 6 organizacji znajduje się poza terenem gminy, 

jednak realizują działania na rzecz naszych Mieszkańców. Poniżej prezentuję wykaz tych 

organizacji.   

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy:  

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 Rodzina Kolpinga w Bachowicach. 

7. Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" w Spytkowicach. 

8. Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi. 

9. Towarzystwo Miłośników Ziemi Spytkowickiej. 

10. Związek Emerytów i Rencistów w Spytkowicach. 

11. Polski Związek Wędkarski Koło PZW w Spytkowicach. 

12. Koło Łowieckie HUBERT. 

13. Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowicach. 

14. Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach. 

15. Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie. 

16. Ochotnicza Straż Pożarna w Miejscu. 

17. Ochotnicza Straż Pożarna w Półwsi. 

18. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Odział Zator– Sekcja Bachowice. 

19. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Alwernia – Sekcja 

Spytkowice. 

20. Polskie Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Oddział Zator -Sekcja Spytkowice. 

21. Fundacja Pałac w Ryczowie. 

22. Towarzystwo Przyjaciół Ryczowskiej Orkiestry Dętej. 
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23. Stowarzyszenie Głosy Miłosierdzia. 

24. Amatorski Klub Aktywnych SPYTAKTIV. 

25. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bachowicach. 

26. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Ryczowie. 

27. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach.  

 

Wykaz organizacji pozarządowych spoza terenu Gminy, które zostały dofinansowane 

w roku 2018 w związku z realizacją zadań na rzecz Mieszkańców Gminy Spytkowice:  

1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej. 

2. Międzyszkolny Klub Kajakowy. 

3. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych. 

4. Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 

5. Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "VICTORIA". 

6. Klub Motocyklowy GREY WOLVERS. 

 

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. 

 

W 2018 roku Wójt Gminy nawiązał współpracę z 18 organizacjami społecznymi w formie 

finansowej oraz pozafinansowej. Wartość dofinansowania dla organizacji wyniosła w ubiegłym 

roku ponad 274 tysiące 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. 
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Rozwój, Promocja i Strategia Gminy 
 

Do zadań Stanowiska ds. Rozwoju, Promocji i Strategii Gminy należy w szczególności:  

1.   Pozyskiwania środków pomocowych:  

a. sporządzanie wniosków, rozeznanie i uzgadnianie możliwości pozyskania środków 

pozabudżetowych w formie dotacji i pożyczek, 

b. sporządzanie wniosków o rozliczenie inwestycji współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych, 

2.   Prowadzenie spraw związanych z promocją gminy:  

a. organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących Gminę,  

b. działanie w zakresie współpracy z partnerskimi gminami krajowymi i zagranicznymi,  

3. Przygotowanie, opracowywanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych, 

strategicznych i rozwojowych gminy oraz sołectw wchodzących w skład gminy. 

4.    Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 

a. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków, 

b. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, 

c. przygotowywanie gminnego programu ochrony zabytków, 

d. prowadzenie rejestru wniosków o dofinansowanie i rejestru udzielonych dotacji oraz 

udzielanie informacji w sprawie wniosków o udzielenie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków.  

  

W ramach realizacji działań związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych na 

realizację inwestycji gminnych, w roku 2018 złożono 4 wnioski o dofinansowanie na łączną 

kwotę dofinansowania 1 803 959,03 zł. W poniższej tabeli ujęto złożone wnioski 

o dofinansowanie z podziałem wartości i  źródła finansowania.     

Zestawienie wniosków o dofinansowanie złożonych w roku 2018 

Lp. Tytuł wniosku 
Miejsce 

realizacji 

Wartość Instytucja 

pośrednicząca 

w pozyskaniu 

środków 

Program 
Całkowita 

Dofinansowa-

nia 

1 
Lokalny Animator 

Sportu 
Bachowice 19 800,00zł 9 900,00zł 

Fundacja 

Orły Sportu 

Fundusz 

Rozwoju 

Kultury 

Fizycznej 
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2 

Modernizacja i 

remont 

pomieszczeń 

Wiejskiego Domu 

Kultury w 

Spytkowicach 

Spytkowice 980 043,55zł 500 000,00zł 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego 

Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich  

na lata 2014-

2020 

 

3 

Ograniczenie 

niskiej emisji w 

Gminie 

Spytkowice 

poprzez wymianę 

starych źródeł 

ciepła na nowe, 

ekologiczne kotły 

Gmina 

Spytkowice 
593 000,00zł 296 500,00zł 

Wojewódzki 

Fundusz 

Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki 

Wodnej w 

Krakowie 

Środki 

Funduszu – 

Program 

Ograniczeni

a Niskiej 

Emisji  

4 

Ograniczenie 

niskiej emisji w 

Gminie 

Spytkowice 

Gmina 

Spytkowice 

1 020 200,63

zł 
997 559,03zł 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województ

wa 

Małopolskie

go na lata 

2014-2020 

RAZEM 
2 613 044,18

zł 

1 803 959,03

zł 
  

Tabela 4. Zestawienie wniosków o dofinansowanie złożonych w roku 2018. 

 

 

W ramach realizacji zadań związanych z rozliczaniem środków pochodzących ze 

źródeł zewnętrznych w 2018 roku złożono 14 wnioski o płatność (końcową lub częściową) na 

łączną kwotę 3 908 370,49 zł.  

 

Zestawienie wniosków o płatność złożonych w roku 2018 

Lp. Tytuł wniosku 
Miejsce 

realizacji 

Wartość Instytucja 

pośredni-

cząca w 

pozyskaniu 

środków 

Program 
Całkowita 

Dofinansowa-

nia 

1 

Opracowanie 

Gminnego 

Programu 

Rewitalizacji 

Gminy Spytkowice 

na lata 2016 – 2022 

Gmina 

Spytkowice 
50 620,00zł 45 558,00zł 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Małopolskie

go 

Program 

Operacyjn

y Pomoc 

Techniczn

a 2014-

2020 

2 

Przebudowa dróg 

gminnych w 

miejscowościach 

Spytkowice 

Ryczów 
492 977,41zł 313 681,00zł 

 

Urząd 

Marszałkow

Program 

Rozwoju 
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Spytkowice i 

Ryczów na terenie 

gminy Spytkowice 

ski 

Województ

wa 

Małopolskie

go 

Obszarów 

Wiejskich  

na lata 2014-

2020 

3 

Cyfrowe usługi 

publiczne w 

Gminie Spytkowice 

Gmina 

Spytkowice 
959 295,94 zł 651 609,91 zł 

 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Małopolskie

go 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województw

a 

Małopolskie

go na lata 

2014 - 2020 

4 

Poprawa dostępu 

do transportu 

kolejowego na 

terenie gminy 

Spytkowice 

poprzez budowę 

infrastruktury dla 

obsługi podróżnych 

Spytkowice, 

Ryczów 
10 460,00zł 4445,50zł1 

 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Małopolskie

go 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województw

a 

Małopolskie

go na lata 

2014 - 2020 

5 

Poprawa jakości 

powietrza i 

ograniczenie niskiej 

emisji na terenie 

Gminy Spytkowice  

(kotły gazowe i na 

biomasę) 

Gmina 

Spytkowice 
356 075,85 302 664,48zł2 

 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Małopolskie

go 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województw

a 

Małopolskie

go na lata 

2014 - 2020 

6 

Poprawa jakości 

powietrza i 

ograniczenie niskiej 

emisji na terenie 

Gminy Spytkowice  

(kotły węglowe) 

Gmina 

Spytkowice 
239 663,50zł 238 632,99zł3 

 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Małopolskie

go 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województw

a 

Małopolskie

go na lata 

2014 - 2020 

7 

Kompleksowa 

termomodernizacja 

budynków 

użyteczności 

publicznej – 

Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w 

Spytkowice, 

Bachowice, 

Ryczów 

10 819 409,2

3zł 

2 351 778,61

zł4 

 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województw

a 

Małopolskie

                                                           
1Kwota dotyczy wniosku o płatność częściową.  
2Suma kwot wydatków całkowitych i dofinansowania z czterech wniosków o płatność za 2018 rok.  
3Suma kwot wydatków całkowitych i dofinansowania z pięciu wniosków o płatność za 2018 rok.  
4Kwota dotyczy wniosku o płatność częściową. 
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Spytkowicach, 

Bachowicach i 

Ryczowie wraz z 

ich remontem, 

przebudową, 

nadbudową i 

rozbudową 

Małopolskie

go 

go na lata 

2014 - 2020 

RAZEM 
12 928 501,9

3zł 

3 908 370,49

zł 
  

Tabela 5. Zestawienie wniosków o płatność złożonych w roku 2018. 
 

 Ponadto w ramach stanowiska prowadzone były działania związane z bieżącą realizacją 

poniżej wskazanych wniosków o dofinansowanie: 

1. Poprawa dostępu do transportu kolejowego na terenie gminy Spytkowice poprzez 

budowę infrastruktury dla obsługi podróżnych. 

2. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach, Bachowicach i Ryczowie wraz z ich 

remontem, przebudową, nadbudową i rozbudową. 

3. Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Spytkowice  

(kotły gazowe i na biomasę). 

4. Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Spytkowice  

(kotły węglowe). 

5. Zwiększamy atrakcyjność pogranicza. 

6. Modernizacja i remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach. 

7. Przebudowa pomieszczeń w budynku infrastruktury kulturalno-turystyczno-

rekreacyjnej w miejscowości Ryczów. 

8. Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z montażem 

instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Spytkowice. 

9. Rozbudowa i przebudowa istniejącej strefy rekreacyjnej w celu utworzenia Centrum 

Rekreacyjnego. 

 

W ramach realizacji działań związanych z prowadzeniem spraw 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. 
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 Gmina owocnie realizuje współpracę partnerską z francuską gminą Naours, o czym 

świadczą wizyty delegacji partnerów z Francji na terenie naszej gminy oraz wyjazdy dzieci 

i młodzieży do naszych partnerów, podczas których prezentowane są walory obu gmin. 

 Ponadto kontynuowana jest współpraca z gminą Spytkowice z powiatu nowotarskiego 

oraz słowacką gminą Divinka, z którą realizujemy wspólny projekt w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja. W ramach tej współpracy gościliśmy dzieci        

i młodzieży ze słowackiej gminy na obchodach Gminnego Dnia Dziecka oraz delegacje z obu 

partnerskich gmin na Dożynkach Gminnych. 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, 

Pełnomocnik ds.  Ochrony Informacji Niejawnych, 

Informatyk 

Stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Informatyk związane jest przede 

wszystkim z obsługą informatyczną urzędu gminy jak również z ochroną danych osobowych. 

Informatyk odpowiedzialne 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. Jeżeli chodzi 

o ochronę danych osobowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji dba o przestrzeganie 

zasad zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych. Do podstawowych zadań ABI oraz 

Informatyka należy: 

• ochrona danych osobowych, 

• obsługa strony internetowej gminy, 

• obsługa Biuletynu Informacji Publicznej, 

• naprawy bieżące sprzętu komputerowego, 

• administrowanie siecią lokalną, 

• wdrażanie nowych systemów informatycznych. 

 

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. 
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Od 1 stycznia 2018 r. zapewniono Mieszkańcom możliwość wnoszenia opłat za 

czynności urzędowe z wykorzystaniem kart płatniczych oraz telefonów (smartfonów) co 

stało się bardzo 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. Do dnia 31.12.2018 r. przyjęto 194 opłaty z wykorzystaniem 

karty płatniczej.  

 

Urząd Stanu Cywilnego 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz na stanowisku 

dowodów osobistych i ewidencji ludności wykonano następujące zadania: 

 

Rodzaj sprawy Ilość wykonanych spraw  

w 2018 roku 

Sporządzanie aktów stanu cywilnego 127 

Czynności materialno-techniczne nieskutkujące 

sporządzaniem odpisów 

31 

Wydawanie odpisów  

aktów stanu cywilnego 

878 

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie 

oświadczeń 

120 

Sporządzanie wzmianek dodatkowych  

w aktach stanu cywilnego 

117 

Sporządzanie przypisów  

w aktach stanu cywilnego 

600 

Migracja aktów do RSC 2138 

Wydawanie decyzji  

w sprawie imion i nazwisk 

2 

Zameldowanie, wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu na 

pobyt czasowy, stały, zgłoszenia powrotu z pobytu 

czasowego 

209 

Usuwanie niezgodności 1240 

Decyzje  

w sprawach meldunkowych 

3 

Nadawanie numeru Pesel 14 

Udostępnianie danych z ewidencji ludności dowodów 

osobistych. 

97 
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Zaświadczenia 263 

Wydawanie dowodów osobistych  1078 

Przyjmowanie zgłoszeń  

o utracie dowodów osobistych. 

88 

Unieważnianie  

dowodów osobistych. 

141 

Tabela 6. Ilość wykonanych spraw w 2018 roku. 

Corocznie Wójt Gminy dokonuje uroczystego wręczenia „Medali za „Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie” nadawanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie. Jubilaci 

otrzymują listy gratulacyjne oraz kwiaty i upominki rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy. 

Uroczystości organizowane są przy udziale Gminnego Ośrodka Kultury oraz poprzedzone 

przygotowaniem i złożeniem wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 

dokumentacji o nadanie odznaczeń.  

Jubileusz Liczba par 

50-lecie 17 par 

60-lecie 11 par 

65-lecie 3 pary 

Tabela 7. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego w 2018 roku. 

W 2018 roku dwie Mieszkanki naszej gminy dożyły sędziwego wieku 100 lat oraz jedna 

103 lat. W imieniu władz samorządowych dostojnym Jubilatkom życzenia błogosławieństwa 

Bożego, zdrowia i wszelkiej pomyślności, a także wyrazy uznania oraz najwyższego szacunku 

przekazał Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu 

Cywilnego. Jubilatkom obchodzącym 100-lecie urodzin Wójt odczytał również listy 

gratulacyjne podpisane przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Wojewodę 

Małopolskiego Piotra Ćwika. 

 

W ramach obsługi i bieżącej aktualizacji stałego rejestru wyborców: 

• sporządzono 18 decyzji dotyczących dopisania osoby niebędącej naszym Mieszkańcem 

do rejestru wyborców, 

• sporządzono 6 kompletów list wyborczych dla Obwodowych Komisji Wyborczych na 

wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wyborów wójta 

Spytkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. 
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ZESTAWIENIE LICZBY MIESZKAŃCOW  

W SOŁECTWACH GMINY SPYTKOWICE wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 

 

SOŁECTWO Liczba ludności 

BACHOWICE 2356 

LIPOWA 75 

MIEJSCE 668 

PÓŁWIEŚ 538 

RYCZÓW 2643 

SPYTKOWICE 4008 

RAZEM 10288 

Tabela 8. Zestawienie liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. 
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2. Informacje finansowo-podatkowe - Referat Finansowo-Podatkowy 

Dochody i wydatki Gminy 

Dochody gminy Spytkowice: 

41 593 527,65 zł 

Rodzaj dochodu Kwota 

Dotacje 14 667 536,41 zł 

Dochody własne 14 133 747,24 zł 

Subwencje 12 792 244,00 zł 

Tabela 9. Struktura dochodów gminy Spytkowice w roku 2018. 

 

Wydatki gminy Spytkowice: 

52 931 454,77 zł 
 

Lp. Rodzaj wydatku Kwota 

1. Inwestycje 19 511 313,15 zł 

2. Oświata i wychowanie 13 281 677,91 zł 

3. Pomoc społeczna 12 183 339,40 zł 

4. Administracja 3 846 995,68 zł 

5. Rolnictwo i ochrona środowiska 1 457 284,21 zł 
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6. Kultura i sport 1 177 089,18 zł 

7. Gospodarka komunalna 645 663,03 zł 

8. Ochrona zdrowia 170 071,75 zł 

9. Bezpieczeństwo 142 178,84 zł 

10. Pozostałe 515 841,65 zł 

Tabela 10. Struktura wydatków gminy Spytkowice w roku 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
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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. 

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.  
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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 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.  

10. Referat wydaje zezwolenia na detaliczną i gastronomiczną sprzedaż napojów 

alkoholowych i prowadzi nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń alkoholowych, prowadzi rejestry wydanych zezwoleń i bieżącą 

analizę wykorzystania limitu sprzedaży napojów alkoholowych oraz współpracuje  

z instytucjami i organami w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Działalność Referatu w liczbach: 

1. W zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości: 

1) Liczba podatników: 4 483, 

2) Wydano: 4 117 decyzji ustalających wymiar podatku, 241 decyzji w sprawie 

sprostowania podatku, 3 decyzje z tytułu nabycia gruntów, 1 decyzję w sprawie ulgi 

inwestycyjnej, 

3) Przyjęto i opracowano 28 wniosków o umorzenie podatku, 

4) Wprowadzono 90 deklaracji lub korekt deklaracji, 

5) Dokonano zaewidencjonowania 732 otrzymanych zmian geodezyjnych, 

6) Wysłano 79 tytułów wykonawczych, 

7) Sporządzono 281 upomnień, 

8) Wydano 153 zaświadczenia lub informacje podatkowe, 

9) Wydano 151 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego. 
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2. Wykonane dochody: 

Rok Spytkowice Ryczów Bachowice Miejsce Półwieś Lipowa 

Podatek od nieruchomości (w zł) 

2018 448 156,04 206 043,92 191 173,91 42 600,37 28 812,99 4 567,73 

Podatek rolny (w zł) 

2018 188 570,09 124 093,53 171 194,45 28 989,99 33 335,19 5 858,67 

Podatek leśny (w zł) 

2018 747,27 1 021,10 2 254,66 19,00 895,62 0,00 

Podatek od środków transportowych (w zł) 

2018 323 098,15 

Tabela 11. Wysokość dochodów podatkowych z podziałem na sołectwa. 

3. W zakresie podatku od środków transportowych: 

1) Wprowadzono 87 deklaracji lub korekt deklaracji.  

2) Przyjęto i opracowano 4 wnioski o umorzenie podatku. 

3) Wysłano 4 tytuły wykonawcze. 

4) Sporządzono 26 upomnień. 

4. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej: 

1) Dokonano 323 wpisów do centralnej ewidencji. 

2) Wydano 15 zaświadczeń. 

3) Prowadzono ewidencję 50 form działalności regulowanej (koncesja, licencja, 

zezwolenia).   

5. Wydano 91 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym zezwolenia 

jednorazowe, decyzje o likwidacji punktu alkoholowego, postanowienia GKRPA).   

6. Rozliczono 42 dotacje z tytułu pożytku publicznego.   

7. Wprowadzono 389 deklaracji lub korekt deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. Wysłano 366 upomnień i 13 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

9. Sporządzono/wydano faktury z tytułu czynszu: 

1)  dzierżawy/użytkowania wieczystego: 91, 

2)  najmu lokali użytkowych: 420. 
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3. Rolnictwo, geodezja i ochrona środowiska 

Referat rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska zajmuje się:  

• 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,  

• przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,  

• prowadzeniem spraw związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości będących 

mieniem komunalnym gminy (reprezentowanie gminy przed sądami i wojewodą),  

• ewidencją gruntów będących mieniem komunalnym gminy,  

• aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,  

• nadzorem robót geodezyjnych,  

• prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości, 

• nadawaniem numerów porządkowych nieruchomości (budynków),  

• wydawaniem postanowień prostujących Akty Własności Ziemi,  

• wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,  

• opieką nad bezdomnymi zwierzętami,  

• edukacją ekologiczną,  

• rozpatrywaniem sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruncie,  

• wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 

przedsięwzięcia,  

• 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),  

• dofinansowaniem usuwania odpadów zawierających azbest,  

• nadzorem nad utrzymaniem czystości w gminie oraz prowadzeniem spraw z tym 

związanych,  

• prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, zwalczanie skutków 

powodzi i klęsk żywiołowych w rolnictwie,  

• wydawaniem opinii do koncesji,  

• prowadzenie całości spraw z zakresu gospodarki zasobami lokali mieszkalnych 

i użytkowych gminy, ustalanie czynszów za w/w lokale, wynajem lokali, 
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• sprawdzanie i opisywanie faktur za zużycie: gazu, energii, wody, odprowadzanie 

ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych, 

• sprawdzanie i opisywanie faktur za zużycie mediów w budynkach komunalnych. 

 

Gmina Spytkowice dysponuje prawem własności do nieruchomości gruntowych  

o ogólnej powierzchni 215,7383 ha, w tym:  

 

Lp. Grunty oddane w: Powierzchnia 

1   dzierżawę 12,5033 ha 

2   użyczenie 31,3101 ha 

3   użytkowanie wieczyste 1,9274 ha 

4   trwały zarząd 30,4522 ha 

Tabela 12. Powierzchnia gruntów przekazana do władania innym podmiotom. 

 

Roboty geodezyjne: 

W roku 2018 wykonano geodezyjną regulację: na podstawie art. 73 – ul. Kulowskiej (Półwieś), 

dokończenie prac geodezyjnych związanych z przejęciem przysiółka Wiśnicz, wznowienie 

granic działek (Ryczów, Spytkowice), podział działek (Spytkowice, Bachowice). Koszt w/w 

prac wynosi  – 62 295,00 zł.  

Przeprowadzono 29 postępowań podziałowych zakończonych decyzją i 25 postępowań 

zakończonych postanowieniem oraz wszczęto 1 postępowanie rozgraniczeniowe. 

 

Sprzedaż:   

W roku 2018 w drodze przetargu sprzedano 4 działki budowlane w Spytkowicach  

i 4 działki budowlane w Ryczowie. Ze sprzedaży uzyskano kwotę w wysokości  

– 315 131,00 zł (brutto). 

 

Gmina posiada  do sprzedaży działki budowlane: w Spytkowicach przy ulicy Polnej 

i Nad Kanałem, w Ryczowie przy ulicy Słonecznej, Brzozowej, Jutrzenki, Siennej i Zielonej. 

 

Nabycie i zamiana nieruchomości: 

W roku 2018 Gmina Spytkowice nabyła w drodze zamiany grunt przy  

cmentarzu w Ryczowie o powierzchni 0,0175 ha.  



32 

 

Gmina Spytkowice nabyła od osoby fizycznej  działkę przy szkole w Spytkowicach o pow. 

0,0259 ha  za 12 194,00 zł. 

 

Gmina Spytkowice nabyła od Skarbu Państwa udział wynoszący ½ części we własności 

nieruchomości nr 2691/1, 2691/2, 2691/4 o pow. 0,1503 ha położonych w Ryczowie 

stanowiących drogę dojazdową do budynków.  

Gmina Spytkowice nabyła od osób fizycznych udział wynoszący 3/64 części we własności 

nieruchomości nr 738/56 o  pow. 0,0456 ha położonej w Spytkowicach za cenę  921,00 zł. 

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 

Sprzedaż  działki o pow. 0,5082 ha na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego za 

cenę 123 000,00 zł brutto. 

 

Nadanie numerów domów: 

W roku 2018 zostały nadane 23 numery porządkowe:  

Lp. Sołectwo Liczba nowych numerów 

porządkowych 

1. Bachowice 12 

2. Spytkowice 5 

3. Ryczów 5 

4. Półwieś 1 

5. Miejsce 0 

6. Lipowa 0 

Tabela 13. Liczba nadanych nowych numerów porządkowych. 

 

Na terenie Gminy na dzień 31.12.2018 roku znajdowało się 2 746 budynków.  

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem od stycznia 2013 roku numeracja budynków 

prowadzona jest  systemem elektronicznym.  

 

Prowadzenie oznakowania ulic: 

W 2018 roku zostały zamontowane tablice uliczne 

kończące nowe oznakowanie miejscowości 

Spytkowice - za kwotę 49 623,12 zł (brutto). 
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Prostowanie Aktów Własności Ziemi (AWZ): 

Gmina Spytkowice dokonuje w drodze postanowienia sprostowań zapisów w aktach własności 

ziemi, w których zostały popełnione oczywiste omyłki i tak 2018 roku zostały sprostowane  

3 AWZ. 

   

Decyzje zezwalające na wycinkę drzew: 

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody zmieniła przepisy dotyczące wycinki drzew. Osoby 

fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki gminie, jeżeli wnioskowane drzewa przekraczają 

obwody dla poszczególnych gatunków wymienionych w ustawie o ochronie przyrody.  

W 2018 r. do Gminy wpłynęło 130 zgłoszeń a wydano 7 decyzji. Ponadto Gmina Spytkowice 

złożyła 3 wnioski o wydanie decyzji zezwalających na wycięcie drzew. Przeprowadzono 

również 1 postępowanie dotyczące nielegalnej wycinki. 

W związku z wydanymi decyzjami na wycięcie drzew oraz przycięcia gałęzi Gmina poniosła 

koszty w wysokości 8 308,80 zł. Ponadto na terenie Gminy Spytkowice został 

zagospodarowany teren i nasadzono drzewa – całkowity koszt to 11 094,22 zł. 

 

Decyzje środowiskowe: 

W oparciu o złożone wnioski przez inwestorów w 2018 roku zostały wydane 

3 decyzje. 

 

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 2018 roku z 70 

nieruchomości zostały odebrane 197,36 tony na kwotę 56 697,59 zł. 

 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami: 

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt do obowiązków Gminy należy opieka nad bezdomnymi 

zwierzętami. W 2018 roku odebrano 6 bezdomnych psów, co kosztowało gminny budżet 

12 000 zł.  
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Gospodarka odpadami: 

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice funkcjonuje 

prawidłowo. System ten działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i oparty jest o akty 

normatywne różnego szczebla.  

 

Uchwałą Nr XLIV/346/14 z dnia 24 września 2014 r. Rada Gminy Spytkowice postanowiła 

o odbieraniu  z dniem 1 stycznia 2015 r. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Miesięczna opłata 

stanowiła iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej 

w odrębnej uchwale Rady Gminy Spytkowice. Ilość pojemników na odpady oraz ich 

pojemność ustalona została na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Wzór deklaracji został 

określony w odrębnej uchwale Rady Gminy Spytkowice.  

Tak więc odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

i właścicieli niezamieszkałych oraz ich zagospodarowanie  do 31 grudnia 2016 r. realizowany 

był przez Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 57. Po tym okresie, 

ze względu na zmianę przepisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne zmuszone zostały do podpisania umowy z przedsiębiorcą posiadająca 

zezwolenie Wójta Gminy Spytkowice na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Spytkowice. 

Dzięki temu, że nadal działalność w zakresie odbierania i transportu odpadów z terenów 

zamieszkałych prowadzi Zakład Usług Komunalnych: 

1. Utrzymujemy jedną z najniższej opłaty w województwie małopolskim, 

2. Zachowano istniejące miejsca pracy, 

3. Pozostają na szczeblu gminy opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów, a tym 

samym pieniądze naszych Mieszkańców nie są transferowane za granicę przez 

międzynarodowe korporacje, 

4. Zapewniamy spokój i rzetelność w realizacji tego zadania. 

 

Na terenie Gminy Spytkowice zorganizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Spytkowicach przy ul. 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, 
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odpady budowlane i remontowe, przeterminowane leki. PSZOK czynny jest przez cały rok 

w dni robocze od godz. 7.00-15.00. 

Prowadzony przez Gminę Spytkowice sposób prowadzenia gospodarki odpadami spełnił 

założenia określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

rozporządzeniach. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Gminy są obowiązane osiągnąć 

do dnia 31 grudnia 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo.  

Gmina Spytkowice osiągnęła poziom w roku 2018 – 41% - czyli  przekroczyliśmy normę jaką 

musimy wypełnić do 2019 roku. Gmina Spytkowice osiągnęła w 2018 r. 30% poziom 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem do 16 lipca 2020 r. dopuszczalny 

poziom wynosi 35% - czyli osiągnęliśmy lepszy wskaźnik niż obowiązujący na 2020 rok. 

 

Ponadto w ramach nadzoru nad utrzymaniem czystości i porzadku w gminie realizowane są 

zadania: 

1. Opróżnianie koszy zamontowanych w miejscach użyteczności publicznej – koszt  

22 878,72 zł. 

2. Utrzymanie czystości i porzadku na terenie placu targowego – koszt 3 658,41 zł.  

3. Likwidacja dzikich wysypisk – koszt 23 897,59 zł. 

4. Pozimowe sprzatanie w sołectwach - koszt 5 616,00 zł, 

5. Wykaszanie gruntów gminnych – koszt 3 904,43 zł. 

 

Nielegalne składowanie/magazynowanie odpadów na terenie Gminy Spytkowice: 

W związku z ujawnieniem 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 na usunięcie wszystkich odpadów zgodnie 

z przepisami obowiązującego prawa w tym zakresie, w ten sposób, że odpady należy 

niezwłocznie przekazać do uprawnionego odbiorcy. 

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 rozpoznania temu organowi. 
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Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Spytkowice na lata 2018 –2021 

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 – 2025: 

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska został opracowany Program 

Ochrony Środowiska dla Gminy Spytkowice na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2022 – 2025 – koszt 5 500 zł. 

 

Gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy, wynajem lokali: 

Do końca 2018 roku Gmina Spytkowice zawarła umowy: 

1. najmu - lokale użytkowe w ilości 11, 

2. najmu – lokale mieszkalne socjalne w ilości 5, 

3. najmu – lokale mieszkalne komunalne w ilości 6, 

4. użyczenia – w ilości 31, 

5. dostępu do pomieszczenia sanitarnego w ilości 1, 

6. na dostawę gazu do celów grzewczych w ilości 1. 

 

Zabezpieczenie przed powodzią: 

Z wniosku Gminy Spytkowice zostało wszczęte przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Krakowie postępowanie w sprawie niewłaściwego stanu technicznego obiektu 

budowlanego, jakim jest syfon odprowadzający wodę pod Kanałem Małopolskim 

w miejscowości Spytkowice przysiółek Spytkowice – Kępki. W wyniku postępowania 

wyjaśniającego Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał Państwowemu 

Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie do przeprowadzenia 5 – letniej okresowej kontroli 

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego syfonu oraz przedstawieniu tej ekspertyzy 

celem podjęcia dalszych czynności. W związku z powyższym, w grudniu 2018 roku została 

opracowana ekspertyza stanu technicznego syfonu przeprowadzającego wodę pod Kanałem 

Małopolskim. Z przeprowadzonej ekspertyzy został sporządzony protokół, który wykazał wiele 

zaniedbań dot. stanu technicznego syfonu.    

Od 2015 roku toczy się postępowanie w którym Gmina Spytkowice czynnie uczestniczy 

w sprawie „rozbiórki i budowy nowego mostu kolejowego w miejscowości Spytkowice w km 

39,210” (wiadukt kolejowy nad ul. Zamkową w Spytkowicach). Przebudowa w/w mostu wiąże 

się zarówno z bezpieczeństwem powodziowym jak i komunikacyjnym.  

Ponadto w tut. Urzędzie toczy się aktualnie 1 postępowanie administracyjne dotyczące 

naruszenia stosunków wodnych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ze 

szkodą dla nieruchomości położonych w Ryczowie.  
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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 95 opinii, w tym 12 decyzji na lokalizację zjazdu 

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 11 opinii, informacji i zgód. 

3. Projekty zmian organizacji ruchu drogowego: 

Zlecono i opracowano 5 projektów zmiany stałej organizacji ruchu na terenie Gminy 

Spytkowice. W ramach wyżej wymienionych projektów wydano 5 opinii do projektu oraz 

zawiadomień w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu (3). 

4. 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 55 uzgodnień i opinii oraz 17 decyzji z naliczeniem opłat za 

umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za prowadzenie robót w pasie 

drogowym. 

5. Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych w zakresie: oświetlenia 

ulicznego, nadzoru nad dostawcami mediów, dróg gminnych, powiatowych, krajowych, 

budynków komunalnych.  

6. Zlecenia na świadczenie usług komunalnych: 

Wydano 50 zleceń dla Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach na świadczenie usług 

komunalnych zgodnie ze Statutem Zakładu, m.in. na remonty dróg gminnych, budynków 

komunalnych oraz koszenie poboczy i zimowe utrzymanie dróg gminnych. 



38 

 

Wydano również 30 zleceń dla podmiotów zewnętrznych na wykonanie robót i świadczenie 

usług o wartości poniżej 30 tys. Euro.  

7. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji 

celu publicznego: 

Wydano 10 decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym  

8 dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 2 dotyczące zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej. Wydano także 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

8. Postępowania przetargowe: 

Przygotowano dokumentację przetargową, ogłoszono przetarg, wyłoniono Wykonawcę i na 

podstawie zawartych umów wykonano roboty budowalne związane z remontem 

i przebudową dróg gminnych publicznych (ul. Słoneczna, Nadwiślańska, Dębowa, Spokojna 

w miejscowości Ryczów oraz ul. Brzestowa, Nad Kanałem i Słoneczna w miejscowości 

Spytkowice) oraz z przebudową budynku komunalnego przy ul. Parkowej 7 w miejscowości 

Ryczów - łącznie 6 postępowań przetargowych. 

9. Opracowanie dokumentacji projektowych: 

Zlecono opracowanie następujących dokumentacji projektowych: 

• Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Sosienki w Spytkowicach, 

• Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice – Poręba Żegoty 

(ul. Pagory w Spytkowicach), 

• Budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice: ul. Rzemieślnicza  

w Bachowicach, ul. św. Jana w Spytkowicach, ul. Kolejowa w Półwsi, DK44 –  

ul. Krakowska w Ryczowie, ul. Zatorska w Półwsi, 

• Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy istniejącego 

budynku komunalnego WDK Lipowa przy ul. Nadwiślańskiej 12 wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania na potrzeby Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego, 

• Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy 

istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Wiślana w Spytkowicach na 

potrzeby utworzenia żłobka wraz z zapleczem sanitarnym. 

10. Zapytania ofertowe dla zamówień poniżej 30 tys. Euro: 

• Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania – 6, 

• Usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego – 11, 

• Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane – 1, 
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Kompleksowy remont  

i termomodernizacja ZSP w Bachowicach 

Kompleksowy remont  

i termomodernizacja ZSP w Spytkowicach 

Kompleksowy remont  

i termomodernizacja ZSP w Bachowicach 

Kompleksowy remont  

i termomodernizacja ZSP w Bachowicach 

Kompleksowy remont  

i termomodernizacja ZSP w Spytkowicach 

Kompleksowy remont  

i termomodernizacja ZSP w Spytkowicach 

• Roboty budowlane – 4. 

11. Realizacja inwestycji gminnych (poniżej prezentujemy najważniejsze inwestycje 

zrealizowane w 2018 roku): 
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Kompleksowy remont  

i termomodernizacja ZSP w Ryczowie 

Remont ul. Brzestowej w Spytkowicach 

Remont ul. Nadwiślańskiej w Ryczowie 

Remont ul. Słonecznej w Ryczowie 

Kompleksowy remont  

i termomodernizacja ZSP w Ryczowie 

Kompleksowy remont  

i termomodernizacja ZSP w Ryczowie 

Remont ul. Brzestowej w Spytkowicach 

Remont ul. Nadwiślańskiej w Ryczowie 
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Remont ul. Nad Kanałem w Spytkowicach 

Remont ul. Dębowej w Ryczowie 

Przebudowa ul. Spokojnej w Ryczowie 

Budowa chodnika przy ul. Słonecznej  

w Spytkowicach 

Opracowanie projektu budowy oświetlenia 

przejść dla pieszych w ciągu DK 44 

Remont ul. Nad Kanałem w Spytkowicach 

Remont ul. Dębowej w Ryczowie 

Przebudowa ul. Spokojnej w Ryczowie 
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Remont budynku Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

Remont budynku Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

Opracowanie dokumentacji projektowej 

przebudowy SP nr 2 celem utworzenia żłobka Naprawa Orlika w Bachowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z przeprowadzonymi zmianami w Regulaminie organizacyjnym Urzędu 

Gminy w Spytkowicach, w 2018 roku rozpoczęto proces stopniowego wygaszania 

Referatu Inwestycyjno-Technicznego, którego większość zadań przejął Referat 

Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji. Od 1 kwietnia 2019 roku, zgodnie ze 

strukturą organizacyjną Urzędu Gminy, jedyną funkcjonującą jednostką pozostał 

Referat PPRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

III. 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. W ramach działalności GOK prowadzona jest edukacja kulturalna 

dzieci i młodzieży z terenu całej gminy na zasadzie uczestnictwa w sekcjach, kołach 

zainteresowań oraz imprezach kulturalnych organizowanych przez GOK cyklicznie bądź też 

okolicznościowo. 

 

Mając na celu aktywizację środowiska i zachęcenie mieszkańców do uczestnictwa  

w życiu kulturalnym zorganizowano szereg imprez prezentujących różne formy artystyczne 

przeznaczone dla zróżnicowanego grona odbiorców. Imprezy te cieszą się bardzo dużą 

popularnością. Korzysta z nich liczne grono odbiorców. W 2018 roku były to: 

 

Nazwa Liczba imprez 

konkursy plastyczne, recytatorskie, wokalne, 

wiedzy, fotograficzne, turnieje, zawody 

11 

wycieczki 5 

warsztaty 11 

imprezy artystyczne, rekreacyjne, 

okolicznościowe, przedstawienia 

15 

festiwale, przeglądy, koncerty, recitale 7 

udział oraz współudział w imprezach, 

festiwalach, przeglądach, konkursach, 

turniejach, zawodach organizowanych przez 

inne placówki (promocja gminy) 

6 

RAZEM 55 

Tabela 14. Liczba imprez zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. 

 

  Rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną i prowadzenie przez 

to edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane jest m.in. poprzez 

prowadzenie kół zainteresowań i zespołów artystycznych tj.:  
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Nazwa 2018 
(rok szkolny 2017/2018) 

2018 
(rok szkolny 2018/2019) 

 

indywidualna nauka gry 

na instrumentach 

30 osób 26 osób 

zespoły taneczne, balet  10 grup 

(140 osób) 

7 grup 

(96 osób) 

zajęcia aerobiku 2 grupy 

(18 osób) 

 

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

zajęcia wokalne 2 grupy 

(31 osób) 

2 grupy 

(30 osób) 

język angielski 

 

4 grupy 

(35 osób) 

5 grup 

(48 osób) 

laboratorium małego 

naukowca 

 

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

1 grupa 

(8 osób) 

robotyka 1 grupa 

(12 osób) 

1 grupa 

(18 osób) 

klub krasnala 

 

23 osoby 12 osób 

zajęcia teatralne 

 

23 osoby 10 osób 

RAZEM 312 osób 248 osób 

Tabela 15. Liczba uczestników kół zainteresowań i zespołów artystycznych. 

 Dzieci z rodzin wielodzietnych korzystały z 50% zniżki od obowiązujących opłat, 

które przysługują im w związku z posiadaniem karty rodziny 3+. Kwota zwolnień wynosi 

9 051,00 zł. Z zajęć edukacyjno-rozwijających skorzystała w 2018 roku następująca ilość osób: 

 

Nazwa 

 

2018 
(rok szkolny 2017/2018 ) 

ilość osób 

2018 
(rok szkolny 2018/2019 do 

końca grudnia) 

ilość osób 

indywidualna nauka 

gry na instrumentach 

7 osób 6 osób 

zespoły taneczne, balet  

 

41 osób 20 osób 

język angielski 

 

12 osób 9 osób 

laboratorium małego 

naukowca 

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

robotyka 

 

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

klub krasnala ------------ ------------- 

teatralne ------------ 2 osoby 

RAZEM 60 osób 37 osób 

Tabela 16. Liczba uczestników zajęć edukacyjno-rozwijających. 
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 Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach sprawuje pieczę nad świetlicami 

wiejskimi w sołectwach gminy tj. Spytkowice, Bachowice, Miejsce, Ryczów, Półwieś. 

Świetlice te działają w okresie ferii i wakacji. Jedyną świetlicą działająca w trakcie całego roku 

jest świetlica w Miejscu. Realizujemy tam zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat, które mogą 

miło i pożytecznie spędzić czas, rozwijając przy tym swoje różne pasje i zainteresowania. 

Świetlice są wyposażone w gry dydaktyczne, układanki doskonalące logiczne myślenie, 

spostrzegawczość i pamięć. Cały czas uzupełniane jest wyposażenie, obecnie można także 

korzystać z komputera oraz Internetu. Świetlica ma służyć jako ciekawe wypełnienie czasu 

wolnego. Prowadzone są tam różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, spotkania, konkursy. 

W zajęciach w poszczególnych świetlicach korzystała w przeciągu roku następująca liczba 

dzieci: 

 

Świetlica 2018 

Spytkowice ok. 20 osób   

Miejsce ok. 30 osób 

Ryczów ok. 37 osób 

Półwieś ok. 30 osób 

Bachowice ok. 35 osób 

Tabela 17. Liczba uczestników zajęć w świetlicach wiejskich. 

 

 W strukturach Gminnego 

Ośrodka Kultury działa Gminna 

Orkiestra Dęta. W 2018 roku na 

próby uczęszczało 25 członków. 

Orkiestra koncertuje na terenie 

gminy podczas imprez  

i zebrań strażackich, uroczystości 

religijnych i szkolnych, Dożynek 

Gminnych oraz reprezentuje gminę 

poza granicami kraju. Ponadto 

Kapelmistrz prowadzi naukę gry na instrumentach dętych. W 2018 roku uczyło się 15 dzieci. 
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Jesteśmy również wydawcą czasopisma „Obserwator 

Gminny”, którego w 2018 roku ukazały się 4 numery 

(nakład 9000 egzemplarzy). Przekazywane jest on 

Mieszkańcom naszej gminy do skrzynek pocztowych. 

 

 

W trakcie całego roku GOK współpracuje z organizacjami społecznymi z terenu gminy 

realizując z nimi we współpracy różnego rodzaju imprezy. 

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach posiada w użyczeniu sale 

widowiskowe oraz świetlice wiejskie. W pomieszczeniach tych prowadzona jest statutowa 

działalność GOK, a także udostępniane były one mieszkańcom na różnego rodzaju spotkania, 

zebrania, narady, szkolenia rolnicze, sesje RG oraz pokazy i kiermasze. Ponadto pomieszczenia 

GOK wynajmowano na uroczystości rodzinne i towarzyskie:  

Pomieszczenia 

(wynajem i udostępnienie) 

Ilość 

sala WDK Spytkowice 45 

sala DS Bachowice 33 

sala WDK Ryczów 32 

świetlica wiejska Półwieś 4 

świetlica wiejska Spytkowice 5 

świetlica wiejska Ryczów - 

świetlica wiejska Bachowice - 

Tabela 18. Ilość wynajmu sal widowiskowych oraz świetlic wiejskich. 

 

Gminny Ośrodek Kultury jest najemcą Muzeum Regionalnego w Bachowicach. 

Ekspozycja w sali muzealnej dostępna jest dla zwiedzających w każdą niedzielę, natomiast na 

sali wielofunkcyjnej organizowane są raz w miesiącu „Kulturalne Piątki”, które cieszą się dużą 

popularnością. Udostępniana jest również na organizację szkoleń, spotkań, konferencji. 

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury: 

1)   z budżetu gminy w 2018 roku zostały przekazane środki w wysokości: 490 000 zł 

2) uzyskano dochody własne w 2018 roku (wynajęcie kuchni i sal widowiskowych, świetlic 

wiejskich, opłata za zajęcia, ksero, obsługa sesji i komisji, darowizny), które wyniosły:  

111 966,72 zł 

3) wpłynęły darowizny w wysokości: 2 700,00 zł 



47 

 

4) uzyskano dofinansowanie ze Stowarzyszenia Dolina Karpia w ramach poddziałąnia 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację grantu: "Tajemnice tradycji 

– zorganizowanie cyklu spotkań muzycznych i warsztatowych będących promocją 

dziedzictwa kulturowego i regionalnego" w wysokości: 6 989,00 zł. 
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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. Program działalności bibliotek 

to połączenie tradycyjnych sposobów wykorzystania ich zasobów ze stopniowym wdrażaniem 

nowych form, realizowanych w placówkach bibliotecznych poprzez m.in. gromadzenie, 

opracowanie i systematyczne wzbogacanie zbiorów książkowych oraz ich wypożyczanie, 

organizowanie imprez propagujących czytelnictwo, organizację wystaw tematycznych, 

działalność wydawniczą, wprowadzanie nowych form działalności, umożliwianie korzystania 

z kursów e-learningowych oraz prowadzenie strony internetowej i udostępnianie on-line 

elektronicznej bazy wspólnej zbiorów bibliotek. 

 

Stan czytelnictwa i zbiorów w 2018 r. 

Czytelnicy zarejestrowani               1 882       

Odwiedziny    60 171     

w wypożyczalni   13 113      

w czytelni         722      

w czytelni Internetowej             1 020      

imprezy kulturalne     2 736      

wejścia na stronę Internetową GBP   41 759     

Facebook, Google+, sesje IbukLibra                        821      

 

Wypożyczenia zbiorów ogółem 33 334    

udostępnianie na miejscu    2 019   

udostępnianie na zewnątrz    31 024     

otwarcia IbukLibra        291   

Ilość udzielonych informacji             2 039      
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Tabela 19. Ruch czytelniczy w 2018 roku.  

 

Tabela 20. Wykorzystanie zbiorów w 2018 roku. 

 

 

Zbiory biblioteczne – stan i uzupełnianie 2018 r. 

Stan zbiorów bibliotek w dn. 31.12.2018 r. łącznie – 73 555 o wartości: 715 930,88 zł.  

w tym: Księgozbiory – 71 842 woluminów o wartości 684 692,88 zł. 

  Roczniki czasopism – 511 wol. – 15 746,03 zł. 

  Zbiory specjalne (w tym elektroniczne) – 1 202 jedn. inw. o wartości 15 491,97 zł. 

 

 

 

Placówka 

Wypożyczalnia 

+ 

sesje 

IbukLibra 

 

Czytelnia 

Imprezy 

kulturalno-

oświatowe 

Strona 

Internetowa 

GBP oraz    

Facebook,           

Google+  

 

 

Razem 

 

Liczba odwiedzin 

Liczba 

odwiedzin 

Liczba odwiedzin 

korzystających          

z Internetu 

Liczba 

uczestniczących             

w imprezach 

Liczba wejść + 

publicznych 

rekomendacji 

GBP 

Spytkowice 

+ Oddział           

dla DiMG 

7436 

232 

 

314 

 

815 

 

2023 

 

42348 

 

53168 

Filia w 

Bachowicach 
2811 97 36 86 - 3030 

Filia w 

Ryczowie 
2866 311 169 627 - 3973 

Ogółem 13345 722 1020 2736 42348 60171 

 

 

Placówka 

Wypożyczalnia Czytelnia  

 

Razem 

 

Liczba  

udzielonych 

informacji, 

 w tym wejść 

do katalogu 

online 

Liczba  

wypożyczeń 

książek    

+ otwarć 

Ibuk Libra                   

Liczba 

wypożyczeń 

czasopism 

bieżących 

i roczn. 

czasopism 

Liczba 

wypożyczeń, 

zbiorów 

elektron.            

i audiowiz. 

 

Liczba  

udostępn. 

książek              

Liczba 

udostępn. 

czasopism 

bieżących i 

roczn. 

czasopism 

Liczba 

udostępn. 

zbiorów 

audiowiz.                    

i elektron. 

GBP 

Spytkowice 

+ ODiMG     

 

16656 

291 

 

272 

 

172 

 

 

227 

 

642 

 

373 

 

18633 

 

1.725 

3.395 

Filia                         

w 

Bachowicach 

6546 327 7 156 39 7 7082 164 

Filia                          

w Ryczowie 

6817 221 6 464 42 69 7619 150 

Ogółem: 30310 820 185 847 723 449 33334 5434 
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Zakup nowości wydawniczych w 2018 r. 

GBP w Spytkowicach, Filia w Bachowicach i Filia w Ryczowie pozyskały łącznie: 1 874 

zbiory biblioteczne o wartości 41 201,77 zł, w tym: 

1. zakupiono 1 716 zbiorów za kwotę 37 621,37 zł.: 

• ze środków własnych Biblioteki – 27 675,57 zł. – 1 267 egz. (1 239 książek o wart.  

26 866,88 zł. i 28 zbiorów audiowizualnych o wartości 808,69 zł) 

• ze środków Biblioteki Narodowej - 442 wol. książek – 9 590 zł. 

2. pozyskano zbiory ze środków pozabudżetowych: 

• dary od czytelników i instytucji oraz ekwiwalenty – 158 egz. o wartości 3 580,40zł. 

 

Placówka Zakup  budżet Zakup MKiDN Dary Ekwiwalenty Razem 
Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość 

GBP w 

Spytkowicach 

647 

28 

15265,99 

808,69 

235 

11 

5035,60 

267,47 

60 

10 

2171,29 

400,00 

7 150,40 959 

39 

23023,28 

1076,16 

Filia w 

Bachowicach 

296 

 

5331,19 

 

88 2023,16 43 

5 

1155,50 

200,00 

12 203,00 444 

 

8.912,85 

 

Filia w 

Ryczowie 

296 

 

5461,01 

 

119 2263,77 12 

5 

264,70 

200,00 

0 0,00 432 

 

8189,48 

 

Razem 

książki: 

Razem 

audio.: 

1239 

28 

26866,88 

808,69 

442 

11 

9590,00 

267,47 

115 

20 

3065,00 

800,00 

19 353,40 1835 

39 

40125,61  

1076,16 

Ogółem: 1267 27675,57 476 9480,00 135 3185,00 23 395,40 1874 41201,77 

Tabela 21. Zakup nowości wydawniczych. 

 

 

 
Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Wartość 

1. Księgozbiory łącznie:  

w tym: 

wolumin 71842 684 692,88 

Księgozbiór GBP w Spytkowicach  wolumin 36493 361 336,91 

Księgozbiór Filia w Bachowicach  wolumin 18318 165 167,50 

Księgozbiór Filia w Ryczowie wolumin 17031 158 188,47 

2. Roczniki czasopism : wolumin 511 15 746,03 

3. Zbiory specjalne GBP w  Spytkowicach szt.  860  2 339,05 

4. Dokumenty audiowizualne łącznie: szt. 292 7 417,34 

5. Dokumenty elektroniczne łącznie: szt. 50 5 735,58 

                                                             Razem pozycje 1-5:                     73555 715 930,88 
Tabela 22. Stan zbiorów GBP w Spytkowicach oraz Filii w Bachowicach i w Ryczowie w dn. 31.12.2018 r. 

Biblioteki posiadają również zbiory dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku – 

stan na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 727 wol. książek oraz 208 audiobooków. Czytelnicy mają 

również możliwość bezpłatnego korzystania z kilku tysięcy e-booków. 

 

 

 



51 

 

Prenumerata prasy: 

W 2018 r. zaprenumerowano dla bibliotek łącznie 19 tytułów czasopism (34 egz.) o wartości 

2 924,46 zł. 

Zakup dostępu do zasobu e-book: 

Wykupiono dla czytelników dostęp do zasobu e-booków oferowanych przez PWN SA - 

platforma IBUK LIBRA w ramach Konsorcjum Małopolskich Bibliotek Publicznych:  

2018 r. - 2 253 tytuły o wartości 800,00 zł. 

Dostęp do zasobu Wolne Lektury: 

W ramach systemu bibliotecznego Sowa czytelnicy otrzymali bezpośredni dostęp z katalogu 

biblioteki do bezpłatnego zasobu Wolnych Lektur – 2 546 tytułów. 

Indywidualne kursy językowe online „Funpakiet dla Bibliotek” (angielski, niemiecki, 

francuski, włoski, hiszpański) dla 60 czytelników. 

 

Działalność kulturalno-oświatowa w 2018 r. 

W bibliotekach prowadzono stałe formy działalności kulturalnej, związane z popularyzacją 

czytelnictwa: spotkania autorskie, konkursy recytatorskie, wiedzy i rysunkowe, zajęcia 

plastyczno – techniczne, lekcje biblioteczne, wystawki rocznicowe i zalecające, kontynuowano 

akcje czytelnicze, zawierające ofertę imprez kulturalno-rozrywkowych: w lipcu i sierpniu 

„Wakacje w Bibliotece”, w styczniu „Ferie z Książką”. Ogółem w 153 formach 

uczestniczyło 2 737 osób. 

W GBP w Spytkowicach zorganizowano m.in.: 

➢ Cykle konkursów czytelniczych i plastycznych w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży – 

styczeń/grudzień, m.in.: „Józef Piłsudski – bohater Narodowy” – konkurs wiedzy 

historycznej – czerwiec; 

➢ Lekcje biblioteczne i prezentacje multimedialne, m.in.: „Reprinty i druki XIX i XX 

wieczne oraz wydawnictwa jubileuszowe na 100 lecie Odzyskania Niepodległości” oraz 

„Gmina Spytkowice na starej fotografii” – maj - czerwiec; 

➢ „Komputer dla 40 +” – 4 indywidualne kursy komputerowe – styczeń/grudzień; 

➢ Indywidualne kursy językowe online „Funpakiet dla Bibliotek” (angielski, niemiecki, 

francuski, włoski, hiszpański) dla czytelników – marzec/grudzień; 

➢ Spotkanie autorskie (XXXIII) – w GBP gościł Arkadiusz Niemirski - kwiecień,  

➢ „Noc Bibliotek” - czwarta edycja ogólnopolskiej, wieczorno-nocnej imprezy pod nazwą: 



52 

 

"RzeczpospoCzyta", w programie m.in.: prezentacja multimedialna: "Zamek 

w Spytkowicach na przestrzeni wieków" przygotowana przez spytkowicki oddział 

Archiwum Narodowego w Krakowie, gra terenowa „Poszukiwacze przeszłości”, gra 

pamięciowa - memory „Królowie Polski”, projekcja polskiego filmu przygodowego pt.: 

"Tarapaty" oraz plastyczny kolaż grupowy „Polska za 100 lat” – czerwiec, 

➢ „Narodowe Czytanie” ogólnopolska akcja ogłoszona przez prezydenta Andrzeja Dudę 

w roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, słuchaniu tekstów 

literatury, w tym „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, towarzyszyło wspólne śpiewanie 

pieśni patriotycznych – wrzesień, 

➢ Wernisaże wystaw, wykłady i prezentacje multimedialne: „Muzyka wokół nas” Marii 

Anny Dudek, „Muzyka w życiu Wojciecha Weissa” Anji Weiss, recital saksofonowy 

Dominiki Stańko - maj             

➢ Spektakle teatralne - „Na końcu świata… Przygody Misia i Kacpra Pirata”  – luty, 

„Każda mądra głowa zna magiczne słowa”- maj,  

➢ Wakacje w bibliotece: „Baw się, zagraj w grę – granie w mega wielką grę „Chińczyka”, 

„Magia iluzji” – występy magika, pokazy magiczne, „Biblioteka za 100 lat” – plastyczny kolaż 

grupowy, „Kuchnia pełna cudów” – poznanie tajników pieczenia w cukierni „Maja”, wspólne 

wypieki, degustacja, „Śladem uciekającego” – gra terenowa – podchody, „Ahoj, przygodo” – 

wieczór z harcerzami, opowieści, piosenki, zawody, zabawy i ognisko z kiełbaskami,  

➢ Projekt pn.: „Dolina Karpia fleszem pisana – promocja dziedzictwa kulturowego 

rybołówstwa i lokalnej akwakultury wśród mieszkańców i gości Gminy Spytkowice 

i Doliny Karpia, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”– 

spotkanie promocyjne albumu „Gmina Spytkowice na starej fotografii – By czas nie 

zaćmił pamięci”  z prezentacjami multimedialnymi, wystawą „Dolina Karpia 

w obiektywie”, połączone z degustacją potraw lokalnych i regionalnych – listopad; 

➢ Wystawy (13 ekspozycji), wernisaże i finisaże zewnętrzne oraz ze zbiorów własnych, 

m.in.: „Wydawnictwa podziemne z czasów PRL – u” – styczeń, „Razem Spontanicznie 

Tworzymy Kulturę” wystawa malarstwa artystów „Grupy na Zamku” w Oświęcimiu – 

luty-kwiecień; „Wolna Ukochana Ojczyzna” – wystawa malarstwa RSTK „Grupa na 

Zamku” w Oświęcimiu – maj/sierpień,  „Zamek Spytkowicki na przestrzeni wieków” – 

wystawa prac konkursowych – wrzesień/październik, „Dolina Karpia w obiektywie” – 

listopad/grudzień, „Akwarele, pastele, oleje malarstwo na porcelanie”- prace Sylwii 

Prażmowskiej-Kulig –grudzień. 
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W Filii w Ryczowie zorganizowano m.in.: 

➢ Konkursy wiedzy i plastyczne – dla dzieci i młodzieży – styczeń/grudzień; 

➢ Lekcje biblioteczne i wycieczki do Filii - przedszkolaki z Przedszkola „Promyczek” 

i uczniowie ZSP w Ryczowie – styczeń/grudzień; 

➢ 100 flag na 100-lecie odzyskania niepodległości” impreza plenerowa z KGW i OSP- lipiec; 

➢ Spektakl profilaktyczno-edukacyjny - Teatr MASKA z Krakowa pt.: „Każda mądra 

głowa zna magiczne słowa”- maj; 

 

W Filii w Bachowicach zorganizowano m.in.: 

➢ Konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne i spotkania z książką – dla dzieci i młodzieży – 

czerwiec – listopad. 

 

Prezentacja większych wydarzeń zorganizowanych w 2018 r. 

 

➢ Cykle konkursów czytelniczych i plastycznych w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, 

w Filii w Bachowicach i Filii w Ryczowie – 

styczeń-grudzień; 

➢ Cztery profilaktyczno-edukacyjne 

spektakle teatralne dla dzieci – artyści 

krakowskiego Teatru Edukacji i Profilaktyki 

„Maska”:  „Na końcu świata… Przygody Misia 

i Kacpra Pirata” – luty, „Każda mądra głowa zna 

magiczne słowa” – maj, „Opowieści z teczki 

Profesora Książeczki”- lipiec. 
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➢ Ogólnopolska Akcja Noc Bibliotek 2018 pod hasłem: "RzeczpospoCzyta". W roku 

stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę akcji w naszej Bibliotece pt.: „Poszukiwacze 

przeszłości", towarzyszyła wystawa: „Wolna Ukochana Ojczyzna – 100 lat niepodległości” 

przygotowana pod 

patronatem Wójta Gminy 

Spytkowice przez 

Regionalne Stowarzyszenie 

Twórców Kultury „Grupa 

na Zamku” w Oświęcimiu 

i GBP w Spytkowicach. 

Atrakcje Nocy Bibliotek: 

gra terenowa pt.: 

"Spytkowice na starej 

fotografii", prezentacja multimedialna przygotowana przez spytkowicką ekspozyturę 

Archiwum Narodowego w Krakowie pt.: „Zamek w Spytkowicach na przestrzeni wieków”, 

czytanie fragmentów książki "800 lat Spytkowic", gra pamięciowa – memory: "Poczet królów 

Polski", wykonanie kolaży pt.: „Polska za 100 lat”. wyświetlenie polskiego filmu 

przygodowego pt.: „Tarapaty” – czerwiec. 

➢ Indywidualne szkolenia komputerowe 50+ - marzec. 

➢ Indywidualne językowe kursy e-learningowe (5 kursów dla 60 osób) – 

marzec/listopad. 

➢ Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim – kwiecień. 

➢ Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki dla dzieci  

i młodzieży, w tym pt.: „Reprinty  

i druki XIX i XX -wieczne oraz 

wydawnictwa jubileuszowe na 100 

lecie Odzyskania Niepodległości”- 

czerwiec/ lipiec. 

➢ Współpraca z biblioteką ZSP 

w Spytkowicach: „Józef Piłsudski – 

bohater Narodowy” – konkurs wiedzy 

historycznej – czerwiec.   
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➢ Akcja „Wakacje w Bibliotece”: „Baw się, zagraj w mega wielką grę Chińczyka”, 

„Magia iluzji” – pokazy magiczne, „Biblioteka za 100 lat” – plastyczny kolaż grupowy, 

„Kuchnia pełna cudów” – poznanie tajników pieczenia w cukierni „Maja”, „Śladem 

uciekającego” – gra terenowa, „Ahoj, przygodo” – wieczór z harcerzami, opowieści, piosenki, 

zawody, zabawy i ognisko z kiełbaskami – lipiec/sierpień. 

➢ „100 flag na 100-lecie 

Odzyskania Niepodległości” – 

piknik patriotyczny dla dzieci 

zorganizowany w Ryczowie 

przez Koło Gospodyń 

Wiejskich, Ochotniczą Straż 

Pożarną i Filię biblioteczną – 

lipiec. 

 

➢ Udział w akcji Narodowe Czytanie 

„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz 

tekstów z „Antologii Niepodległości”, 

ogłoszonej przez Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę  

w roku obchodów stulecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości, połączone 

ze śpiewaniem pieśni patriotycznych – 

8.09.2018 r. w GBP w Spytkowicach; 

➢ Wystawy wewnętrzne: „Razem Spontanicznie Tworzymy Kulturę” i „Wolna 

Ukochana Ojczyzna – 100 lat Odzyskania Niepodległości – 1918-2018” (obrazy  

i wydawnictwa jubileuszowe) – wystawy poplenerowe udostępnione przez Regionalne 

Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa na Zamku” w Oświęcimiu (2 ekspozycje) – 

luty/lipiec; „Zamek spytkowicki na przestrzeni dziejów” wystawa prac z konkursu ogłoszonego 

przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Spytkowickiej – sierpień/wrzesień. 
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➢ Realizacja projektu pn.: "Dolina Karpia fleszem pisana - promocja dziedzictwa 

kulturowego rybołówstwa i lokalnej akwakultury wśród mieszkańców i gości Gminy 

Spytkowice i Doliny Karpia", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo 

i Morze”, w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 

społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, 

objętego Programem operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Całkowity koszt realizacji projektu 

wyniósł: 45 101,22 zł. Czas realizacji projektu od sierpnia do grudnia 2018 r.  Projekt składał  

się ze spotkania promocyjnego albumu „Gmina Spytkowice na starej fotografii – By czas nie 

zaćmił pamięci” z prezentacjami multimedialnymi, wystawy „Dolina Karpia w obiektywie”, 

połączonej z degustacją potraw lokalnych i regionalnych. 

• Wydanie publikacji „Gmina Spytkowice na 

starej fotografii”, które poprzedziło: zebranie 

archiwalnych fotografii z terenu Gminy Spytkowice, 

przygotowanie i opracowanie z udziałem około 100 osób 

(w tym seniorów), udzielających informacji na temat osób, 

miejsc, czasu i wydarzeń utrwalonych na zdjęciach. 

Fotografie zostały wybrane przez zespół autorów oraz 

tematycznie uporządkowane i opisane w następujących 

rozdziałach: Ślady historii, Życie codzienne, Życie 

kulturalne, Życie religijne, Wokół sakramentów, 

Edukacja. Publikacja ma formę albumu, prezentującego na 

archiwalnych fotografiach tematykę społeczno-kulturalno 

- historyczną terenu gminy Spytkowice;  
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• zebranie współczesnych fotografii 

ukazujących walory krajoznawczo-

przyrodnicze i atrakcje turystyczne terenów 

rybackich na obszarze Doliny Karpia oraz 

przygotowanie i druk 30 plakatów 

wystawowych pt.: "Dolina Karpia  

w obiektywie"; 

 

• zorganizowanie ogólnodostępnego i bezpłatnego spotkania, z udziałem około 80 

osób, składającego się z: wernisażu i prezentacji wystawy „Dolina Karpia w obiektywie”, 

prelekcji i prezentacji multimedialnej o tematyce społeczno - kulturalno - historycznej terenu 

Doliny Karpia, cateringu potraw z ryb i innych produktów lokalnych; 

 

 



58 

 

 

Udział w projektach w 2018 r. 

 

➢ Udział w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 

Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych", na dofinansowanie 

ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na zakup nowości 

wydawniczych. 

➢ 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 akcji „Paczka literacka”, organizowanej przez Wydawnictwo Agora oraz 

Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Paczki zawierające łącznie 66 książek 

i 6 audiobooków otrzymały trzy biblioteki publiczne w naszej gminie. 

➢ Udział w Małopolskim Programie Regionalnym „KONSERWATOR” – 

zatrudnienie na staż 1 osoby bezrobotnej. 

 

Remonty i zakup wyposażenia: 

1. W ramach środków własnych GBP na bieżąco uzupełniano wyposażenie placówek 

bibliotecznych w niezbędne do codziennej działalności oprogramowania i sprzęty. Na 

automatyzację przeznaczono – 17 506,00 zł. – opłaty za: domenę, VPN Client, czytniki i kody 

kreskowe do identyfikacji zbiorów oraz karty biblioteczne dla czytelników, firewall, usługi 

informatyczne, programy: księgowo-płacowy i antywirusowy wraz z aktualizacjami na serwer 

i 19 stanowisk komputerowych oraz opłatę aktywacyjną i abonamentową programu 

bibliotecznego Sowa firmy Sokrates–Software z Poznania, umożliwiający korzystanie: 

z jednego katalogu centralnego wszystkich zbiorów GBP i Filii, ze wspólnej bazy czytelników 

oraz uczestnictwo w portalu w.bibliotece.pl. 

2. W ramach kompleksowego remontu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Bachowicach w latach 2017-2018 prowadzonego przez Gminę Spytkowice, Filia 

w Bachowicach pracuje obecnie w zmodernizowanym lokalu. 

3. W budynku GBP w Spytkowicach przeprowadzono modernizację kotłowni 

i wymianę pieca centralnego ogrzewania za kwotę 23 000 zł. Dokonano remontu części 

instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku GBP oraz lamp oświetleniowych za zewnątrz 

budynku GBP. 
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Pozyskane środki pozabudżetowe 2018 r. 

 

Lp. Źródło pozyskania 

środków 

Kwota w zł Przeznaczenie środków 

1 

Minister Kultury 

i Dziedzictwa 

Narodowego 

9 590,00 

Program Wieloletni MKiDN „Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych” 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa – dofinansowanie zadań. 

 

Dotacje z budżetu gminy 2018 r. 

Na działalność  Gminnej  Biblioteki  Publicznej przekazano z budżetu gminy kwotę 

w wysokości: 

Rok 2018 

Kwota w zł 
425 000 
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IV. 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 

3. Zadania własne Gminy obejmują pomoc w formie: 

1) Zasiłki celowe - 98 rodzin, tj. 216 osoby w rodzinie, 126 świadczeń. 

2) Ponoszenie kosztów za pobyt w DPS - 10 osób, 94 świadczenia.  

3) Usługi opiekuńcze świadczone dla osób starszych w miejscu ich zamieszkania: 17 osób, 

1238 świadczeń.   

 

4. Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa: 

1) Zasiłki stałe - 19 osób, 212 świadczeń. 

2) Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób samotnie gospodarujących 

pobierających zasiłki stałe z tytułu wieku lub niepełnosprawności: 18 osób, 181 

świadczeń.  

3) Zasiłki okresowe - 35 osób, 181 świadczeń. 

4) Rządowy Program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  

Pomocą w ramach rządowego programu objętych zostało 97 osób, w tym: 

• w formie posiłku w stołówkach szkolnych dzieci i młodzież - 74 osoby, 7692 

świadczenia,  

• w formie zasiłku celowego na zakup żywności - 23 osoby  

w rodzinie, 90 świadczeń. 

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 - 103 uczniów, 1030 świadczeń. 
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Nakłady finansowe na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Rodzaj zasiłku Nakłady 

finansowe 

ogólnie 

Środki własne 

Gminy 

Dofinansowanie 

z budżetu 

państwa do 

zadań własnych 

Zasiłki celowe 65 712,54 zł 65 712,54 zł - 

Zasiłki okresowe 34 622,00 zł 8 122,00 zł 26 500,00 zł 

Zasiłki stałe 115 379,75 zł - 115 379,75 zł 

Zasiłki i posiłki 

programu „Pomoc 

państwa w zakresie 

dożywiania” 

53 689,55 zł 27 443,99 zł 26 245,56 zł 

Odpłatność za pobyt 

dzieci w placówkach 

opiekuńczo 

-wychowawczych  

rodzin zastępczych 

57 795,57 zł 57 795,57 zł - 

Odpłatność za pobyt 

w Domach Pomocy 

Społecznej 

 

208 754,01 zł 208 754,01 zł - 

Odpłatność za pobyt w 

 Domu dla Bezdomnych 

10 395,00 zł 10 395,00 zł - 

Składki zdrowotne 

opłacane od 

wypłaconych 

zasiłków stałych 

10 092,62 zł - 10 092,62  zł 

Składki zdrowotne 

opłacane od 

wypłaconych 

świadczeń 

pielęgnacyjnych, 

zasiłków dla 

opiekunów oraz 

specjalnych zasiłków 

opiekuńczych 

22 134,41 zł - 22 134,41 zł. 

Składki emerytalno- 

rentowe opłacane od 

wypłaconych 

świadczeń 

pielęgnacyjnych, 

zasiłków dla 

opiekunów  

oraz specjalnych 

zasiłków opiekuńczych 

135 859,83  zł - 135 859,83 zł 

Stypendia szkolne. 43 542,70 zł 8 708,54 zł 34 834,16 zł 
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Odwiedziny chorych z 

okazji „Dnia Chorego” 

6 960,75 zł 6 960,75 zł - 

Odwiedziny 

przedświąteczne 

15 281,99 zł 15 281,99 zł - 

Wydatki bieżące 

związane z 

działalnością 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

97 704,75 zł 79 895,45 zł 17 809,30zł. 

Koszty  

wynagrodzeń: 

(kierownik, księgowy, 

pracownicy socjalni 

inspektor ds.  

świadczeń 

rodzinnych, 

inspektor ds. funduszu 

alimentacyjnego, UOP 

św. wychowawczych 

640 168,85 zł 388 976,89 zł 251 191.96 zł 

Umowy zlecenia: opiekun, 

goniec. 

6 347,40 zł 2 424,90 zł 3 922,50 

Program  OPIEKA 75 + 1 960,18 zł - 1 960,18 zł 

Program: 

”Karta Dużej Rodziny” 

411,13  zł - 411,13 zł 

Projekt ,,Nowy model 

funkcjonowania 

GOPS w Spytkowicach” 

252 263,88 zł - 39 655,88 zł 

212 608,00 zł (EFS) 

Tabela 23. Nakłady finansowe na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

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. Coraz większym 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.  
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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  

8 rodzin (24 osób). W roku 2018 w/w rodziny otrzymały ogółem 1 200 kg żywności.   

 

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 2018 roku z różnego rodzaju świadczeń rodzinnych skorzystało 933 rodziny. Na 

podstawie złożonych wniosków wydano 2504 decyzje, w tym 98 decyzji odmownych. 

Poniżej w tabeli przedstawiam 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+”. 

 

 

 

http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{/
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Lp. Rodzaj świadczenia 
Liczba osób 

w tym dzieci, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

1. Zasiłek rodzinny 2325 16398 3 186 561,19 zł 

2. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 38 38 37 074,51 zł 

3. Dodatek z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania  

z urlopu wychowawczego 

55 458 162 231,06 zł 

4. Dodatek z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka 

20 206 38 244,26 zł 

5. Dodatek z tytułu kształcenia i  

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

45 449 47 437,42 zł 

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 

szkolnego 

374 463 44 170,20 zł 

7. Dodatek z tytułu podjęcia nauki     

w szkole poza miejscem 

zamieszkania 

146 920 62 655,67 zł 

8. Dodatek z tytułu wychowywania 

dziecka w rodzinie wielodzietnej 

174 1220 110 939,43 zł 

9. Zasiłek pielęgnacyjny 223 2412 381 353,00 zł 

10. Świadczenie pielęgnacyjne 44 457 672 464,00 zł 

11. Specjalny zasiłek opiekuńczy 19 154 80 494,14 zł 

12. Zasiłek dla opiekuna 17 176 92 414,10 zł 

13. Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 

100 100 100 000,00 zł 

14. Świadczenie pieniężne wypłacane 

przez gminę z tytułu urodzenia 

dziecka 

23 24 24 000,00  zł 

15. Świadczenia wychowawcze  500+ 1322 14090 7 121 117,66 zł 

16. Świadczenia rodzicielskie   50 313 285 904,50 zł 

17. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin 

,,Za Życiem” 

1 1 4 000,00 zł 

19. Realizacja  rządowego Programu 

,,Dobry Start 300+” 

925 1.329 398 700,00 zł 

 RAZEM 5363 92716 12 849 761,14 zł 

Tabela 24. Wyszczególnienie przyznanych świadczeń rodzinnych. 
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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 725 zł. Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie 

wyższej niż 500 zł. W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierały średnio  

23 rodziny. W tym okresie wydano 28 decyzji przyznające świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego. Ogółem wypłacono kwotę: 150 050,00 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: 

• przekazaniu komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na skuteczność 

prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz 

oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego, 

• zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo 

jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako 

bezrobotny, 

• informowaniu właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji 

zawodowej dłużnika alimentacyjnego, 

• wszczęciu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego  

za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 

• wydaniu decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się  

od zobowiązań alimentacyjnych i skierowaniu wniosku do starosty o zatrzymanie 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego oraz złożeniu wniosku o ściganie  

za przestępstwo.  

 

Na terenie Gminy zamieszkuje 22 dłużników alimentacyjnych. W roku 2018 wydano 

2 decyzje o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

uzyskano zwroty od dłużników alimentacyjnych  z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego w wysokości 77 484,94 zł, w tym: 

- kwota przekazana na dochody budżetu państwa: 63 496,18 zł, 

- dochody własne Gminy: 13 988,76 zł. 

 

Realizacja działalności Zespołu Interdyscyplinarnego 

 Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Spytkowice  

Nr 54/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 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  

w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci oraz poprawa 

skuteczności działań osób zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy. 

Realizatorami Programu są: 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach, 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• Posterunek Policji w Spytkowicach, 

• Sąd Rejonowy w Wadowicach, 

• Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach, 

• Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach, 

• Placówki Oświatowe z terenu gminy Spytkowice, 

• Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Spytkowicach. 
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Do głównych zadań Zespołu należą: 

• diagnozowanie problemu, 

• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających  

na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

• podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,  

• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

• Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, 

• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• Posterunku Policji w Spytkowicach, 

• Oświaty, 

• Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach. 

 

 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 

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 sadowi 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.    

 Przeprowadzono również szereg działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 

poprzez prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych, promujących zdrowy tryb 

życia, z uwzględnieniem pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych. Organizowane były 

też pikniki, festyny, które stanowią ważny element działań profilaktycznych kierowanych do 

dzieci, młodzieży i rodziców. 

 W ramach pracy podejmowanej w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,  świadczona jest - przez pracowników 
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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 2018 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. 

 

Lp. Rok Niebieskie  

Karty 

 

Ilość osób, które skorzystały 

z pomocy psychologa w 

Punkcie Informacyjno-

Konsultacyjnym w  

Spytkowicach 

Ilość osób, które skorzystały z 

pomocy FENIKS - Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej i 

Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w  Radoczy 

1. 2018 20 78 35 

Tabela 25. Efekty działań Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

Przemoc w rodzinie  bardzo często jest związana  z nadużywaniem  alkoholu. Na  terenie Gminy  

Spytkowice  90 % przypadków  stwierdzenie przemocy w rodzinie, sprawca przemocy  był pod 

wpływem alkoholu. 
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2.  Gminny Zespół Szkół 

Do podstawowych zadań Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach należy: 

1. Obsługa administracyjno-kadrowa i finansowo-księgowa szkół i przedszkoli. 

2. Obsługa finansowa - organizowanie wypłat wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych 

o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. 

3. Prace statystyczne oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie 

realizowanych zadań. 

4. Opracowywanie planów finansowych Gminnego Zespołu Szkół oraz jednostek 

oświatowych. 

5. Przygotowanie na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli dokumentów w zakresie 

zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników obsługi. 

 

Subwencja to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana przez państwo ze 

środków budżetowych różnym podmiotom w celu wsparcia ich działalności. Dlatego też 

subwencja oświatowa stanowi najistotniejsze źródło finansowania wydatków przeznaczonych 

na realizację zadań oświatowych, a wysokość otrzymanej subwencji przez Gminę Spytkowice 

w roku 2018 stanowiła kwotę - 9 369 906,00 zł. 

 

Kwota, jaką gmina dopłaciła do oświaty w 2018 roku: 

3 327 381,05 zł 

 

Liczba uczniów w latach szkolnych: 

2017/2018 - 1267 

2018/2019  -  1306 

 

Środki przeznaczone na inwestycje i remonty: 

• ZSP Spytkowice - kompleksowy remont i przebudowa obiektu wraz  

z termomodernizacją - 6 584 213,37 zł 

• ZSP Ryczów - kompleksowy remont i przebudowa obiektu wraz z termomodernizacją 

- 5 588 982,00 zł 

• ZSP Bachowice - kompleksowy remont i przebudowa obiektu wraz  

z termomodernizacją - 1 280 009,58 zł 

• ZSP Bachowice – prace remontowe na ORLIK-u – 24 950,47 zł 
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• ZSP Bachowice – remont systemu monitoringu – 7 000,00 zł 

• ZSP Spytkowice – remont systemu alarmowego – 2 034,79 zł 

• SP w Miejscu – prace remontowe w salach lekcyjnych, wykonanie posadzki  –  

12 311,88 zł 

• SP w Miejscu – naprawy placu zabaw  - 2 152,50 zł 

• SP w Miejscu – zakup sprzętu komputerowego do pracowni – 25 890,03 zł 

 

Zrealizowane programy: 

Program stypendialny dla uczniów zdolnych w roku 2018. 

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. 

• w roku szkolnym 2017/2018 wypłacono 24 500,00 zł, co przekłada się na wypłatę 

stypendiów dla 49 uczniów. 

• Stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla 17 uczniów w kwocie 4 300,00 zł, 

zostały wręczone na uroczystej sesji w dniu 11 listopada 2018 r.  

 

Projekt „Umiem pływać” 

W okresie od 1 marca 2018 r. do 30.06.2018 r. zrealizowany został program nauki 

pływania pn. „Umiem pływać - Małe delfinki". Program powszechnej nauki pływania był 

adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III. Projekt realizowany jest w ramach 

zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży. W tym roku w programie uczestniczyło 

60 uczniów ze szkół z terenu naszej  gminy. Gmina Spytkowice na realizację programu nauki 

pływania otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze  środków Funduszu 

Zajęć Sportowych dla Uczniów. 

 

Ogólna wartość projektu wyniosła: 19 986,70 zł w tym: 

• pomoc finansowa Ministerstwa Sportu i Turystyki: 9 993,35 zł, 

• środki własne gminy: 9 993,35 zł. 

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach 
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sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi 

zajęciami wychowania fizycznego. W ramach projektu przeprowadzono łącznie 20 godzin 

zajęć nauki pływania w okresie od marca 2018 r. do czerwca 2018 r. na Krytej Pływalni 

w Wadowicach przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników. 

 

„Doradca zawodowy” 

Zakończył się pierwszy rok realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego 

w Małopolsce II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych. 

 Ogólna wartość projektu wynosi: 104 166,40 zł w tym: środki własne gminy  

10 146,64 zł. W 2018 roku wysokość dotacji wyniosła 24 173,51 zł, wydatki własne gminy  

2 685,98 zł 

W ramach programu zostały utworzone Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKA) 

w Zespołach Szkolno - Przedszkolnych w: Spytkowicach, Ryczowie oraz Bachowicach. 

Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach SPIneK przyczynia się do 

zapewnienia uczniom pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-

zawodowej a w konsekwencji do podniesienia u uczniów zdolności do podejmowania 

właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji oraz zatrudnienie z zgodnie  

z predyspozycjami i umiejętnościami. 

W roku szkolnym 2017/2018 wsparciem zostało objętych 171 uczniów. W ramach 

realizacji zadania został zakupiony niezbędny sprzęt komputerowy, wyposażenie oraz 

materiały.  

Do zadań realizowanych w SPInKach należy m.in.: 

• prowadzenie poradnictwa dla uczniów w formie warsztatów,  

• indywidualne konsultacje dla uczniów,  

• organizacja spotkań z rodzicami uczniów na temat doradztwa edukacyjno-

zawodowego. 

 

„Aktywne tablice w szkołach” 

W związku z przystąpieniem do programu „Aktywna tablica” Zespoły Szkolno-

Przedszkolne w: Spytkowicach, Ryczowie oraz Bachowicach otrzymały wsparcie finansowe na 

zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.  
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Gmina Spytkowice w roku 2018 na realizację programu otrzymała dofinansowanie 

od Wojewody Małopolskiego. 

Ogólna wartość projektu wynosi: 52 500,00 zł w tym: 

• wsparcie finansowe od Wojewody Małopolskiego: 42 000,00 zł 

• środki własne gminy: 10 500,00 zł. 

Celem programu było umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym pomocy 

dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, 

podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez zmianę sposobu myślenia 

o możliwościach wykorzystania nowych technologii i mających na celu poprawę jakości pracy 

szkół. 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

 Gmina Spytkowice otrzymała dotację celową w wysokości 12 000,00 zł  

z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie książek do 

bibliotek szklonych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego 

wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne  

w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci 

i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Dzięki stosownej umowie z Wojewodą 

Małopolskim, kwota 12 000,00 zł została przeznaczona na zakup książek do Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Ryczowie. Wkład własny wyniósł 3 000,00 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 Gminnego Zakładu Usług 

Wodnych, który został powołany w sierpniu 1991 roku. 

Przedmiotem jego działalności jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności 

publicznej w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług: 

1. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę: 

1) produkcji i sprzedaży wody, 

2) eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu i usuwania awarii 

urządzeń wodociągowych oraz ich przyłączy. 

2. Kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych: 

1) odbioru, oczyszczania i odprowadzania ścieków, 

2) 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 Spytkowic 

i Ryczowa. 

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. 

Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach w ramach swojej działalności                                    

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków wykonał następujące 

prace: 

 

W O D O C I Ą G I 

W zakresie zaopatrzenia w wodę zakład eksploatuje trzy ujęcia wody, z których siecią 

wodociągową o łącznej długości ok. 88 km i przyłączami wody o długości ok. 76 km dostarcza 

wodę do 2880 odbiorców.  

Jakość wody z eksploatowanych ujęć odpowiada warunkom stawianym wodzie 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 
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Wodociąg jest pod bieżącym monitoringiem Powiatowej Stacji Sanitarno                                           

-Epidemiologicznej w Wadowicach, polegającym na częstych i szczegółowych badaniach 

mikrobiologicznych fizykochemicznych, potwierdzających przydatność wody do spożycia. 

 

W ramach środków finansowych na modernizację i odtwarzanie środków trwałych: 

1. Wymieniono i zamontowano: 

     - zasuwy        77 szt. 

     - hydranty        13 szt. 

     - przyłącza wody   1 156 mb. 

     - sieć wodociągowa     251 mb.  

      W roku 2018 zakończono wymianę rur azbestowo-cementowych w Gminie Spytkowice. 

2. Wybudowano 153 mb. nowej sieci wodociągowej. 

3. Usunięto 189 awarii wodociągowych, w ramach których wymieniono 147 mb. rurociągów 

wody pitnej, w tym przyłączy 123 mb.,  sieci 24 mb. 

4. Dokonano legalizacji 361 szt. wodomierzy u odbiorców. 

5. Dokonano odbioru technicznego 26 szt./ 865 mb. przyłączy wody, do których wykonano 

„wpinki” do sieci, zamontowano wodomierze główne oraz spisano umowy o zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę. 

6. Wykonano 69 usług dla odbiorców - budowa przyłączy wody i montaż dodatkowych 

wodomierzy, na które zostały wykonane kosztorysy powykonawcze i wystawione faktury.    

7. W roku 2015  na podstawie zatwierdzonego projektu robót geologicznych, wykonano trzy 

otwory studzienne w m. Bachowice. W styczniu 2016 uzyskano decyzję  zatwierdzającą 

dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby ujęcia wód podziemnych, a w grudniu 

2017 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W miesiącu wrześniu 2018 roku  Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu zostało udzielone pozwolenie wodnoprawne 

na wykonanie zespołu trzech studni zlokalizowanych w miejscowości Bachowice oraz na 

pobór wód podziemnych, ze studni wierconych, ujmujących wodę z utworów 

czwartorzędowych w łącznej ilości 360m3/dobę.                                

8. Kontynuując rozpoznanie zasobów wody, skupiono się również na naturalnych wypływach, 

które mogłyby być punktami poboru poprawiającymi bilans zaopatrzenia sieci 

wodociągowej. W roku 2015 wytypowano perspektywiczny punkt wypływu w rejonie 

Górek Bachowskich. Został wykonany projekt robót geologicznych dla ustalenia zasobów 
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eksploatacyjnych, uzyskując w sierpniu 2016r. decyzję zatwierdzającą prace.                                                   

Po rocznych obserwacjach wykonano dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby 

eksploatacyjne źródła naturalnego, uzyskując decyzję zatwierdzającą w styczniu 2018r.  

W maju 2018 r. został wykonany operat i złożony wniosek o udzielenie pozwolenia 

wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz pobór wód  podziemnych                               

z wypływu naturalnego źródła w ilości średnio dobowej 120 m3/dobę                                            

(procedura trwa nadal).                               

9. W miesiącu kwietniu 2018r zostało przeprowadzone kolejne rozpoznanie zasobów wód 

podziemnych możliwych do zagospodarowania o jakości spełniającej odpowiednie 

normatywy.  

10. Wykonano dwa operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych z otworów 

czwartorzędu ujęciami studziennymi Spytkowice-Kępki i Spytkowice Dolne. 

Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na kontynuację 

poboru wód. 

11.  W celu poprawy jakości świadczonych usług w roku 2018 GZUW wdrożył nową 

technologię pomiaru wody u swoich Odbiorców, oraz nowoczesny odczyt drogą radiową.  

Zastosowana technologia w wodomierzach o konstrukcji objętościowej pozwala na pomiar 

objętości wody w każdej pozycji montażu, a odczyt radiowy polega na wysyłaniu danych                                          

z wodomierza poprzez moduł radiowy montowany bezpośrednio na wodomierzu.                                

Moduł radiowy wysyła sygnał, tak by inkasent mógł odczytać wodomierz z jadącego 

samochodu. System radiowego odczytu został zakupiony wraz z urządzeniem typu tablet. 

Wdrożony system jest zaprojektowany do prostego i ekonomicznego odczytu mobilnego.    

System oprócz wskazań poboru wody służy również do monitoringu wodomierzy i posiada 

dodatkowe funkcje tj. stan wodomierza w chwili odczytu, stan wodomierza na 

zaprogramowaną datę odczytu, wykrywanie wycieków, zatrzymania wodomierza, 

naruszania mechanicznego, naruszania magnetycznego, cofania wody, nadmiernego                                          

i za niskiego przepływu. Powyższe rozwiązania pozwolą reagować pracownikom                                 

na bieżąco, na wszelkie nieprawidłowości zarejestrowane przez urządzenia.                                               

Sukcesem jest również bezbłędny odczyt danych zawsze wtedy, kiedy to potrzebne, bez 

konieczności angażowania w to użytkowników – zakłócania ich spokoju i prywatności. 

    W roku 2018 zakupiono 448 wodomierzy wraz z modułami radiowymi oraz urządzeniami  

     radiowymi do zdalnego odczytu. 
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K A N A L I Z A C J A 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane jest poprzez obsługę dwóch 

oczyszczalni ścieków. Są one odbierane i oczyszczane od 790 dostawców poprzez sieć 

kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok.31 km, 14 pompowni ścieków oraz przyłącza 

kanalizacyjnych o długości ok.16 km.                    

1. Na obszarze objętym rozbudową kanalizacji sanitarnej – ETAP I i II w Spytkowicach, 

wybudowano 144 mb. kanalizacji sanitarnej rozgałęźnej wraz ze studzienkami. 

2. Usunięto 48 szt. awarii urządzeń kanalizacyjnych. 

3. Dokonano odbioru technicznego 6 szt./ 103 mb. przyłączy kanalizacji sanitarnej,                       

do których wykonano 6 „wpinek” do sieci, a z nowymi dostawcami ścieków spisano umowy 

o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

4. Wykonano 4 usługi dla odbiorców (budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej), na które 

zostały wykonane kosztorysy powykonawcze i wystawione faktury. 

5. Od roku 2016 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 o wartości 

2 598 375,00 zł jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na kompleksową 

rozbudowę gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice wraz z uzyskaniem 

niezbędnych pozwoleń na budowę. 

     Realizacja całego zakresu wymaga zaprojektowania następujących elementów: 

1) Rozbudowa, przebudowa i modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Spytkowice do przepustowości Qśr.d.=1 300 m3/d .                                         

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym                                            

w miejscowościach: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Bachowice, Ryczów i Półwieś. 

Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bachowicach o przepustowości  

Qśr.d = 34 m3/d. Montaż systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni 

ścieków. 
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D A N E  O G Ó L N E 

Całkowity majątek zakładu wynosi 15 220 237,00 zł. W roku 2018 wzrósł o kwotę                                                

82 861 zł., na co składają się.: 

• WODOCIĄGI – 66 858 zł, w tym: 

− zakupiono za kwotę 39 784 zł, samochód do radiowego odczytu wodomierzy Fiat 

Panda,                                                       

− wybudowano sieć wodociągową za kwotę 27 074 zł. w miejscowości  Spytkowice,                                   

ul. Wadowicka.   

• KANALIZACJA – 16 003 zł, w tym: 

− wybudowano za kwotę 16 003 zł. sieć kanalizacji sanitarnej rozgałęźnej                                   

w miejscowości Spytkowice - ETAP I i ETAP II. 
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4.   Zakład Usług Komunalnych 

Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach został utworzony na mocy Uchwały Rady 

Gminy Spytkowice z dnia 31.03.2003 r. Podstawowym celem działania Zakładu jest 

zaspokajanie potrzeb komunalnych Gminy, będących jej zadaniami własnymi. Działalność 

Zakładu polega przede wszystkim na: 

• utrzymaniu czystości i porządku poprzez zbiórkę i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych, w tym odbiór odpadów ciekłych, a także segregację i odzysk opadów 

komunalnych, 

• utrzymanie dróg gminnych, ulic, dróg rolniczych, mostów, chodników, przepustów, 

rowów, placów, w tym wykonywanie konserwacji remontów i napraw, 

• prowadzenie administracji cmentarzy komunalnych na terenie Gminy w oparciu 

o obowiązujące przepisy prawne i uchwały Rady Gminy Spytkowice. 

Utrzymanie czystości w Gminie jest realizowane przez odbiór od Mieszkańców odpadów 

komunalnych, a także opróżnianie koszy i utrzymanie czystości w miejscach i budynkach 

użyteczności publicznej. Aby jak najlepiej wypełniać to zadanie, obszar Gminy został 

podzielony na 9 rejonów. Odbiór odpadów od Mieszkańców odbywa się dwa razy w miesiącu, 

a odpady wielkogabarytowe są odbierane dwa razy w roku. Na terenie Zakładu został 

zlokalizowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego, od 

poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Zakładu, Mieszkańcy mogą dostarczyć 

posegregowane odpady komunalne.  W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 

roku, we wskazanym zakresie działalności uzyskano następujące wyniki: 

Rok 

Ilość 

obsługiwanych 

posesji w ujęciu 

miesięcznym [szt.] 

Ilość  zebranych odpadów [T] 

Niesegregowanych Segregowanych Razem 

2018 5 544 604,76 686,78 1291,54 

Tabela 26. Ilość obsługiwanych posesji oraz ilość zebranych odpadów komunalnych. 

 

Ilość obsługiwanych posesji została przedstawiona z  uwzględnieniem dwukrotnej 

miesięcznej zbiórki śmieci. Warto podkreślić, że w porównaniu z latami poprzednimi strumień 

odpadów systematycznie rośnie, czyli uzyskujemy pozytywny efekt ekologiczny, ponieważ 

odpady nie trafiają do lasów lub rowów i nie zanieczyszczają środowiska.  

W grudniu 2017 r. Gmina Spytkowice złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy 

Punktu Selektywnej Zbiórki Śmieci, który został oceniony pozytywnie. We wrześniu 2018 r. 
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została podpisana umowa gwarantująca finansowe wsparcie na poziomie blisko 500 tys. zł., co 

pozwoli nam świadczyć usługi związane z  utrzymaniem czystości na wysokim poziomie 

i w dłuższej perspektywie czasowej utrzymać korzystną wysokość opłaty śmieciowej. Również 

we wrześniu 2018 roku przeprowadzono I etap prac związanych z  przygotowaniem Zakładu 

do wprowadzenia oznakowania kodami kreskowymi odpadów, co pozwoli zwiększyć kontrolę 

nad realizacją utrzymania czystości. Na ten cel ZUK otrzymał kolejne 60 tys. zł. Kolejne  

50 tys. zł Zakład otrzymał na poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania – zgodnie 

z zaleceniami audytu przeprowadzonego w dniach od 26.05.2017 r. do 28.07.2017 r.   

Jeśli chodzi o ilość odebranych nieczystości ciekłych, uzyskane wielkości zostały 

przedstawione w tabeli 27. 

 

Odbiór nieczystości 

ciekłych 

Rok 

2018 

Ilość usług 304 

Tabela 27. Odbiór nieczystości ciekłych w latach 2014-2018 – ilość usług. 

 

Ze względu na ograniczone możliwości odbioru tego typu nieczystości przez naszą 

oczyszczalnię ścieków, w związku z koniecznością zachowania narzuconych przez ochronę 

środowiska wysokich norm, nie ma możliwości zwiększenia liczby usług. Wymogi 

środowiskowe są coraz większe, dlatego ogranicza się ilość przyjmowanych ścieków nie 

posiadających odpowiednich parametrów. Mieszkańcy mają dostęp do innych firm 

świadczących wspomniane usługi. 

 Pozostałe usługi komunalne,  w tym związane z utrzymaniem dróg, z ich remontami, 

a także sprawy remontów przepustów, mostów, drożności  przydrożnych rowów 

i szerokorozumianej gminnej infrastruktury technicznej są realizowane w porozumieniu  

z  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. Ilość i wartość wykonanych usług w 2018 

roku przedstawia tabela 28.  
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Usługi komunalne 

Rok 

2018 

 

Ilość usług [szt.] 146 

Wartość usług [zł]  697 593,40 

Tabela 28. Ilość i wartość usług komunalnych wykonanych w roku 2018. 

Zakład Usług Komunalnych jest również zarządcą i administratorem cmentarza 

komunalnego w Spytkowicach i komunalnej części cmentarza w Ryczowie. W Spytkowicach 

od stycznia 2017 r. Zakład zarządza i realizuje zadania z tym związane w nowej Kaplicy 

Cmentarnej. Oddany do użytku w roku 2016 budynek, zmienił nie tylko otoczenie wokół 

cmentarza, ale przede wszystkim warunki pochówku. Wsłuchując się w podpowiedzi 

Mieszkańców, budynek został wyposażony w żaluzję fasadową oraz klimatyzację i wentylację, 

co zwiększa komfort przebiegu ceremonii. Oprócz zarządzania kaplicą, administrowanie 

cmentarzami polega też na: prowadzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

ewidencji grobów (w tym celu zakupiono nowy program komputerowy), wydawaniu pozwoleń 

na wykonywanie prac budowlanych na terenie cmentarzy oraz pobieranie opłat związanych  

z prowadzoną w tym względzie działalnością. Najważniejsze wielkości związane z  opisaną 

działalnością przedstawia tabela 29. 

 

Zarządzanie 

 i administrowanie 

cmentarzami 

komunalnymi 

Rok 

2018 

Ilość ceremonii 

pogrzebowych 
68 

Zezwolenia na prace 

budowlane  
48 

Tabela 29. Zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi w roku 2018. 

Na koniec należy zauważyć, że Zakład wszystkie zadania realizuje, nie zwiększając 

zatrudnienia. Stan zatrudnienia, na przestrzeni ostatnich kilku lat przedstawia tabela 30. 
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Rodzaje 

umów 

Lata 

2014 2015 2016 2017 2018 

Umowa o pracę 17 16 16 15 16 

Umowa o dzieło  1 1 1 1 1 

Umowa zlecenie - - - 1 1 

Tabela 30. Wielkość zatrudnienia w latach 2014-2018. 
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5.   Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej za okres od 2014 r. do 2018 r. zrealizował zadania własne 

Gminy. W zakresie udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia 

ogólnostomatologicznego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz fizjoterapii udzielono 

porad, objęto opieką, wykonano zabiegi: 

1. Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej: 

1) Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili  35 722 porad. 

2) Gabinet położnej środowiskowej – rodzinnej wykonał 2 056 wizyt 

patronażowych. 

3) Gabinet medycyny szkolnej wykonał 1 857 badań przesiewowych oraz 

zabiegów, których celem jest przeciwdziałanie próchnicy zębów (profilaktyka 

fluorkowa). 

4) Gabinet pielęgniarki  środowiskowej – rodzinnej oraz gabinet pielęgniarki 

zabiegowej wykonał 23 715 zabiegów, w tym: świadczenia profilaktyczne 

(badanie poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego), diagnostyczne, iniekcje 

i zabiegi. 

2. Poradnie Stomatologiczne:  

1) Lekarze Stomatologii ogólnej przyjęli 6274 pacjentów, w tym wykonano: 

lakierowanie, usuwanie zębów, leczenie kanałowe, usuwanie kamienia nazębnego. 

3. Poradnia  dla Kobiet (ginekologiczno-położnicza):   

1) Lekarze Ginekolodzy  przyjęli  2192  pacjentek, w tym wykonano: program badań 

profilaktycznych w zakresie zapobiegania i zwalczania raka szyjki macicy.  

4. Dział / pracownia fizjoterapii:      

1) Wykonał  26640 zabiegów, w tym: masaż leczniczy, światłolecznictwo, 

elektroterapia (jonoforeza, diadynamik, interdyn, tens), magnetoterapia, 

laseroterapia, ultradźwięki, kinezyterapia. 
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V. 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, 

technicznej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Celem programu jest 

wyprowadzenie ze stanu kryzysu wyznaczonych w diagnozie obszarów zdegradowanych  
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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.  

W Spytkowicach obszary zdegradowane pokrywają się z obszarami dwóch sołectw: Spytkowic 

oraz Półwsi. Na ich terenie władze gminy będą prowadziły działania rewitalizacyjne z udziałem 

interesariuszy procesu. 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Do sporządzenia Studium przystąpiono na podstawie Uchwały nr XXI/151/16 Rady 

Gminy Spytkowice z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice 

oraz Uchwały nr XXVIII/211/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 marca 2017 roku  

w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/151/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 sierpnia 2016 

roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium. Opracowanie to jest zmianą 

dokumentu sporządzonego w 1999 roku oraz przyjętego Uchwałą nr VII/44/99 Rady Gminy 

Spytkowice z dnia 30 kwietnia 1999 roku.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument 

sporządzony dla całego obszaru Gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną  

i lokalne zasady zagospodarowania. Informuje o potencjalnym przeznaczeniu gruntów  

w przyszłości, jednak nie determinuje ono ostatecznie ich przeznaczenia. Ma charakter 

strategiczny, w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego, 

kontynuowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Problematyka 

Studium jest szczegółowo określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Wymaga skupienia się przede wszystkim na gospodarowaniu przestrzenią, 

ochronie środowiska kulturowego i przyrodniczego w powiązaniu z systemami komunikacji  

i infrastruktury technicznej przy uwzględnieniu interesów zarówno publicznych, jak  

i prywatnych.  

Po przyjęciu stosownej uchwały o przystąpieniu do sporządzania Studium, Mieszkańcy 

Gminy mogli zgłaszać swoje wnioski i uwagi dotyczące przygotowywanego dokumentu.  

Po ich rozpatrzeniu i zakończeniu prac przez wykonawcę projekt został wyłożony  

do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach oraz zaprezentowany  

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Spytkowice. W lutym 2018 roku przeprowadzono 

debatę publiczną, która pozwoliła Mieszkańcom uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania 

dotyczące ogólnych i szczegółowych zagadnień związanych ze Studium. Złożone wnioski  

poddano analizie, co skutkowało utworzeniem nowego projektu dokumentu, który w dniach  

22 października 2018 roku do 23 listopada 2018 roku ponownie został wyłożony do publicznej 

wiadomości. 10 kwietnia 2019 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego zostało przyjęte Uchwałą nr V/38/19 Rady Gminy Spytkowice. 
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Program Ochrony Środowiska 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Spytkowice na lata 2018-2021 z uwzględnieniem 

perspektywy został przyjęty 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 Środowiska wynikają ze zdefiniowanych zagrożeń i problemów dla 

poszczególnych obszarów interwencji i przedstawiają się następująco: 

Lp. Obszar interwencji Cele/kierunki interwencji 

1. Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

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. 

2. Zagrożenie hałasem Cel: Planowanie przestrzenne kształtujące właściwy klimat 

akustyczny oraz stosowanie zabezpieczeń akustycznych dla 

terenów mieszkalnych. 
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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. 

3. Pola elektromagnetyczne 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. 

4. Gospodarowanie wodami 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, 
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• Współdziałanie z administracją rządową i sąsiednimi 

samorządami w celu realizacji kompleksowego 

systemu ochrony przed powodzią. 

5. Gospodarka wodnościekowa Cel: Wyposażenie terenu gminy w infrastrukturę wodno-

kanalizacyjną. 

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. 

6. Zasoby geologiczne 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. 

7. Gleby 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. 

8. Gospodarka 

odpadami 

i zapobieganie 

powstawaniu 

odpadów 

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. 

9. Zasoby przyrodnicze Cel: Ochrona różnorodności biologicznej, zapobieganie 

degradacji ekosystemów w szczególności objętych 
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przestrzenną formą ochrony, zrównoważona gospodarka 

leśna, tworzenie zielonej infrastruktury. 

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. 

W 2018 roku stan realizacji projektów dotyczących poprawy jakości powietrza i ograniczenie 

niskiej emisji na terenie Gminy Spytkowice przedstawiał się następująco: 
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• kotły gazowe i na biomasę – wymieniono i zrefundowano wydatki związane z wymianą 

27 kotłów, 

• kotły węglowe - wymieniono i zrefundowano wydatki związane z wymianą 21 kotłów. 

          

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 
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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 

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 38 

organizacji, z czego 18 z nich otrzymało dotację na łączną kwotę ponad 270 tysięcy 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 

oraz 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. Ponadto pomoc otrzymają seniorzy, którzy świętować będą 
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jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, a także 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. 

 

Karta Rodziny 3+  oraz partnerzy programu 

         Od stycznia 2014 r. Gmina Spytkowice rozpoczęła realizację Programu Karta  

Rodziny 3+ przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/266/13 Rady Gminy Spytkowice z dnia  

11 listopada 2013 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 edukacyjno- 

rozwijających 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. 

2. Korzystanie ze świadczeń publicznych, przedszkoli wykraczających poza podstawę 

programową wychowania przedszkolnego, mających charakter usług opiekuńczo-

bytowych, 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 - 80% 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.  

Informacje o podjętej uchwale oraz możliwości złożenia wniosku o wydanie Karty  

Rodziny 3+  były przekazane do 273 rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy. 
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Do końca 2018 r. wnioski o wydanie Kart Rodziny 3+ złożyło ogółem 27 rodzin  

(tj. 122  karty), z tego: 

• Spytkowice   - 10 rodzin (49 kart) 

• Ryczów     -  4 rodziny (20 kart) 

• Bachowice    -  8 rodzin (32 karty) 

• Miejsce     - 3 rodziny (11 kart) 

• Półwieś     - 2 rodziny (10  kart) 

• Lipowa      -   0 rodzin                       

 

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.  

 

PARTNERZY PROGRAMU: 

1. Pan Marcin Rubiś - P.P.U.H. ,,Wytwórnia Kasz” 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, 
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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  Kosmetyczno-

Fryzjerska 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 - SALON FIRAN z siedzibą  

w Bachowicach,  ul.  Ks. Gołby 66 A: 

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. 
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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 

Produkcyjno-Handlowo-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. 

 

Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Spytkowice 

W 2017 roku Gmina Spytkowice przystąpiła do realizacji programu pn. „Cyfrowe 

usługi publiczne w Gminie Spytkowice”. Odbiorcami usług, których udostępnienie jest 

zasadniczym rezultatem niniejszego projektu, są: Mieszkańcy Gminy Spytkowice, 

przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy, samorząd i urzędnicy 

Gminy, odpowiedzialni bezpośrednio za realizację gminnych zadań i bieżące zarządzanie 

właściwymi dla tej jednostki samorządu terytorialnego sprawami, wraz z pracownikami jej 

jednostek organizacyjnych. 

Głównym celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie         

e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli oraz przedsiębiorców do cyfrowych usług 

publicznych. W wyniku realizacji projektu możliwe jest korzystanie z informacji i zasobów 

sektora publicznego oraz e-usług publicznych w sposób otwarty, a wiec nieodpłatnie,  

z dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Istnieje również 

możliwość założenia i potwierdzenia profilu zaufanego potrzebnego do komunikacji 

Mieszkańców z jednostkami publicznymi. 

 

Zakres prac związanych z wdrożeniem projektu obejmował następujące zadania: 

1. Infrastruktura teletechniczna 

Aby można było wdrożyć e-usługi dla Mieszkańców, w pierwszej kolejności należało 

przygotować infrastrukturę techniczną poprzez dostosowanie serwerowni do obowiązujących 

http://www.spytkowice.net.pl/
http://www.gops.spytkowice.net.pl/
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przepisów. W tym celu zostały zakupiony osprzęt techniczny i teleinformatyczny przeznaczony 

do tego: odpowiednie drzwi antywłamaniowe, system alarmowy, klimatyzacja, szafa 

dystrybucyjna, a także doprowadzono osobne zasilanie do pomieszczenia serwerowni. 

2. Infrastruktura sprzętowa 

W ramach prac z wiązanych z wdrożeniem projektu zakupiono sprzęt komputerowy                 

i oprogramowanie potrzebne do działania całego systemu informatycznego. Urząd Gminy 

pozyskał dzięki temu:  

• serwer bazodanowy, 

• serwer aplikacji, 

• system backup, 

• zasilanie awaryjne UPS, 

• przełączniki sieciowe, 

• firewall/UTM, 

• 15 komputerów stacjonarnych, 

• stanowisko do potwierdzania profili zaufanych. 

3. Zakup licencji systemu e-Urząd 

W ramach niniejszego projektu zostały udostępnione następujące usługi: 

a) Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych. 

Usługobiorcami są osoby fizyczne - podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego oraz 

leśnego. 

b) Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych. 

Usługobiorcami są osoby prawne (w tym przedsiębiorcy) - podatnicy podatku od 

nieruchomości, rolnego oraz leśnego. 

c) Elektroniczna obsługa podatku od środków transportowych. Usługobiorcami są osoby 

prawne - podatnicy podatku od środków transportu. 

d) Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wywozu odpadów komunalnych. 

Usługobiorcami są osoby fizyczne i prawne – właściciele nieruchomości oraz 

przedsiębiorcy – firmy wywozowe. 

e) Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

Usługobiorcami są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby 

prawne – prowadzące działalność regulowaną. 

f) Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu dzierżawy. Usługobiorcami są osoby 

fizyczne oraz osoby prawne – płatnicy. 
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g) Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania. 

Usługobiorcami są osoby fizyczne oraz osoby prawne – płatnicy. 

 

Usługi stwarzają możliwość wypełnienia i wysłania formularza następujących wniosków: 

a) założenie konta w systemie e-Urząd dla osób prawnych/fizycznych 

b) o dezaktywację konta w systemie e-Urząd dla osób prawnych/fizycznych 

 

Usługi z zakresu finansów publicznych i działalności Urzędu Gminy obejmują: 

a) Informacje budżetowe: dochody budżetu wg klasyfikacji: plan i wykonanie, wydatki 

budżetu wg klasyfikacji: plan i wykonanie. 

b) Udostępnienie wybranych informacji w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej  

z uwzględnieniem planów inwestycyjnych (przedsięwzięcia). 

c) Stan spraw osób fizycznych i prawnych - udostępnienie informacji dotyczących:  

np. znaku sprawy, przewidywanego terminu zakończenia, osoby prowadzącej. 

d) Udostępnienie informacji o korespondencji, np. data wpływu, znak sprawy,  

nr korespondencji. 

4. Modernizacja strony internetowej Gminy 

Ostatnim etapem wdrażania e-usług w naszym Urzędzie było wykonanie nowej strony 

internetowej. Cały system składa się z systemu CMS potrzebnego do edycji i wprowadzania 

nowych artykułów oraz nowej szaty graficznej do prezentacji wszelkich wiadomości. 

 

Program  ,, Nowy model funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej   

w Spytkowicach ” 

Projekt realizowany był w okresie od  kwietnia 2018 r. do marca 2019 r., jego celem był 

polepszenie  jakości pracy  GOPS w Spytkowicach  poprzez  wdrażanie  nowego modelu  

funkcjonowania  ośrodka, polegającego na oddzieleniu  pracy  administracyjnej  od pracy 

socjalnej oraz  świadczenia  usług  socjalnych.  Dzięki realizacji tego celu wzrośnie  jakość 

obsługi indywidualnego klienta, co umożliwi z kolei dostosowanie narzędzi i metod pracy 

z klientem adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb. Poza zmianami organizacyjnymi 

w pierwszym etapie realizacji projektu, podjęto działania mające na celu przygotowanie  

ośrodka do  funkcjonowania w nowym modelu, tj. przeprowadzono niezbędne prace 

remontowe oraz zakupiono potrzebny sprzęt  i wyposażenie. Wszelkie działania w ramach 

projektu prowadzone były do marca 2019 r. Jego całkowity koszt wyniósł 412 533,00 zł. 
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Natomiast koszt realizacji projektu w 2018 r. wyniósł 252 263,88 zł. i był  

w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.   
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Nowy sprzęt pożarniczy dla jednostek OSP 
Koncert świąteczno-noworoczny  

w Ryczowie 

Porozumienie gmin w sprawie 

opracowania Planu Mobilności 

Pozyskanie dofinansowania na 

budowę obiektów typu Park&Ride 

Jubileusz 100. urodzin Anny Bialik 

Jubileusz 100. urodzin Anny Wyrwont 

Tradycja Wielkanocna 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - 

etap gminny 

VI. WYDARZENIA GMINNE W OBIEKTYWIE 
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Srebrny Krzyż Zasługi dla Wójta Gminy 

Jubileusz 90-lecia OSP Bachowice 

Jubileusz Gminnej Orkiestry Dętej 

Wizyta gości z partnerskiej gminy Naours Przedstawienie z okazji Dnia Dziecka 

Wieczornica patriotyczna 

zorganizowana przez ZSP Spytkowice 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 

Wizyta delegacji z gminy Divinka na  

obchodach Gminnego Dnia Dziecka 

WYDARZENIA GMINNE W OBIEKTYWIE 
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Dożynki Gminne 

Stypendyści nagrodzeni w ramach 

Gminnego Programu Stypendialnego 

Turniej piłkarski  

o Puchar Wójta Gminy Spytkowice 

75. Tour de Pologne V Plener Malarski w Lipowej 

Dożynki Gminne 

Dożynki Gminne 

Wizyta Gminnej Orkiestry Dętej  

w partnerskiej gminie Divinka 

WYDARZENIA GMINNE W OBIEKTYWIE 
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Uroczyste otwarcie ZSP  

w Bachowicach 

Jubileusz złotych, diamentowych  

i żelaznych godów 

Dzień Seniora w Bachowicach 

Zebrania Wiejskie 

Uroczyste otwarcie ZSP  

w Bachowicach 

Dzień Seniora w Ryczowie 

Dzień Seniora w Miejscu 

Dzień Seniora w Spytkowicach 

WYDARZENIA GMINNE W OBIEKTYWIE 
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Gminne obchody 100-lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości 

Rozpoczęcie VIII kadencji  

samorządu gminy Spytkowice 

Sztafeta biegowo-rowerowa  

„Łączymy Spytkowice” 

Pozyskanie dofinansowania na remont sali 

widowiskowej WDK w Spytkowicach 

Debata publiczna  

nt. Studium Uwarunkowań 

Zabawa andrzejkowa zorganizowana przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi 

Gminne obchody 100-lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości 
Gminne obchody 100-lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości 

WYDARZENIA GMINNE W OBIEKTYWIE 
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PODSUMOWANIE 

 

Miniony rok obfitował w wiele ważnych dla całej społeczności Gminy wydarzeń. 

Niewątpliwie jednym z najważniejszych było przeprowadzenie kompleksowej przebudowy 

i termomodernizacji placówek oświatowych w Spytkowicach, Ryczowie i Bachowicach. 

Dzięki odważnym decyzjom udało się ocalić od zniszczenia to, co pozostawiły nam poprzednie 

pokolenia, a dzieci i młodzież mogą uczyć się w komfortowych warunkach, godnych XXI 

wieku. W 2018 roku świętowaliśmy także 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości. W ten sposób wspólnie uczciliśmy tych, którzy na przestrzeni dziejów 

bohatersko walczyli, poświęcając często swoje życie i zdrowie, za wolną  

i niepodległą Polskę. 

Tych i wielu innych działań nie udałoby się zrealizować, gdyby nie Mieszkańcy Gminy. 

To właśnie współpraca z Nimi jest największym sukcesem mijającego roku. Ich potencjał, 

pracowitość i zaangażowanie stanowią o dynamicznym rozwoju naszej gminnej wspólnoty. 

Istotą samorządu terytorialnego jest stwarzanie warunków do podnoszenia jakości życia oraz 

wspieranie działalności społecznej lokalnych środowisk. Te zadania udało się zrealizować 

w sposób znakomity.  

Na wielu kartach tego raportu wskazywałem działania, jakie podejmowałem  

na różnych polach pracy samorządowej. W tym miejscu pragnę podziękować za merytoryczną 

współpracę 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. 

 

 

 

 

 

 


