GMINNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Nr 02 (23)

Luty 2005r.

Informacje Rady Gminy
W dniu 28 lutego 2005 r. /poniedziałek/ o godz. 10 00odbędzie się XXX
zwyczajna sesja Rady Gminy w Spytkowicach w sali obrad Urzędu Gminy w
Spytkowicach.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, która odbyła się w dniu
27 stycznia 2005 roku.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)Uchwała Budżetowa-przyjęcie Budżetu Gminy Spytkowice na 2005 rok.
b)Regulaminu przyznawania dodatków płacowych dla nauczycieli
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
8. Wolne wnioski i zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Józef Kościelniak

W dniu 27 stycznia 2005 roku odbyło się posiedzenie XXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy
Spytkowice . Głównym tematem obrad było przyjęcie planów pracy na 2005 rok stałych Komisji
Rady Gminy oraz planu pracy na 2005 rok dla Rady Gminy Spytkowice. Zostały przyjęte
następujące uchwały w sprawie :
-

-

nadania imienia „ STOKROTKA” dla Gminnego Przedszkola Nr.1 w Spytkowicach
programu ochrony środowiska dla gminy Spytkowice na lata 2004-2015
planu gospodarki odpadami na lata 2004 – 2011 wraz z prognozą do roku 2015 dla gminy
Spytkowice.
uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
realizującymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Spytkowice w roku 2005”.
przyjęcie planu pracy Rady Gminy Spytkowice na 2005 rok.
przyjęcie planów pracy czterech komisji Rady Gminy Spytkowice na2005 rok.
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Opłaty za śmieci i z zrzut ścieków w 2005 r.

Obowiązuje Uchwała Rady Gminy Spytkowice w sprawie szczegółowych zasad
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice z dnia 27 stycznia
2003r.
1.Własciciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór
odpadów /śmieci/ z gospodarstwa domowego minimum 1 raz w miesiącu
worek 110 l .
2.W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z
usług przewoźnika posiadającego zezwolenie w zakresie usuwania i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych ,obowiązek ten przejmuje w ramach
wykonania zastępczego Gmina, pobierając od właściciela gospodarstwa
domowego opłatę w wysokości 5 zł za miesiąc czyli 60 zł. rocznie.
3. Osoby zamieszkujące samotnie w wieku powyżej 65 lat zwolnione są z płacenia
za wywóz śmieci.
Przypomina się ze wywóz śmieci odbywa się w drugą i czwartą środę miesiąca
luty 9 i 23, marzec 9 i 23 , kwiecień 13 i 27 , maj 11 i 25 ,czerwiec 8 i 22 , lipiec 13 i 27 , sierpień
10 i 24 , wrzesień 14 i 28 , październik 12 i 26 , listopad 9 i 23 , grudzień 14 i 28
Osoby które nie zapłaciły za wywóz śmieci za 2004r proszone są o niezwłoczne uregulowanie
należności aby uniknąć dodatkowych kosztów upomnienia w wysokości 8,80 zł.

Przypominamy, że opłatę za zrzut ścieków do Gminnej sieci kanalizacyjnej
należy uiszczać bez wezwania w kasie tutejszego Urzędu Gminy do 15-tego każdego
miesiąca .
Wysokość opłat według poprzednich ustaleń czyli 3,53 zł od osoby brutto.
Kontakt pok nr 8
Osoby, które chcą wywieźć ścieki na oczyszczalnię ścieków mogą to uczynić
korzystając z usług firm posiadających koncesję na wywóz ścieków na terenie Gminy
Spytkowice:
Czyszczoń Stanisław-Chabówka 140-(0-18) 2679141;
”Pafex”-Spytkowice 3-(0-18) 2688305.
Uwaga! Rolnicy którzy pobierają dopłaty z AriMR a nie są podłączeni do kanalizacji
muszą posiadać dowody wywozu ścieków na oczyszczalnię.
H.Łukaszka-Kasza
OBRONA CYWILNA W GMINIE
W ramach szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w celu zaznajomienia się z
obecnie obowiązującymi sygnałami alarmowymi ostrzegającymi przed klęskami żywiołowymi i innymi
niebezpieczeństwami drukujemy poniżej tabelę z rodzajami sygnałów i treścią komunikatów
ostrzegawczych. W następnych numerach Kuriera – o zasadach postępowania po usłyszeniu sygnału
alarmowego (Dz. U. z 1993r. Nr 93, poz. 429 w sprawie obrony cywilnej).

Józef Brandys
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SYGNAŁY ALARMOWE
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH
Lp.

1

1

2

3

Rodzaj
alarmu
2
Alarm
o klęskach
żywiołowych
i zagrożeniu
środowiska
Alarm
powietrzny

Alarm
o skażeniach

Sposób ogłaszania alarmów
przy pomocy rozgłośni
Za pomocą
radiowych, ośrodków TVP
syren
i radiofonii przewodowej
3
4
Dźwięk ciągły
Powtarzana trzykrotnie
trwający 3 minuty zapowiedź słowna informująca
o zagrożeniu i sposobie
postępowania mieszkańców
Dźwięk
modulowany
trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm
powietrzny dla...............

Dźwięki
trwające 10
sekund
powtarzane przez
3 minuty; czas
trwania przerwy
między dźwiękami
powinien wynosić
25-30 sekund

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga!
Ogłaszam alarm o skażeniach
.............................
podać rodzaj skażenia
dla..........................

Uprzedzenie
o zagrożeniu
skażeniami
4

-

Powtarzana trzykrotniezapowiedź
słowna:
Uwaga! Uwaga!
osoby znajdujące się na
terenie................... około godz......
min.......
może nastąpić
skażenie.............................

Sposób odwoływania alarmów
przy pomocy rozgłośni
Za pomocą
radiowych, ośrodków TVP
syren
i radiofonii przewodowej
5
6
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Dźwięk
ciągły
Uwaga! Uwaga!
trwający
Odwołuję alarm o
3 minuty
klęskach..............
dla...........................
Powtarzana trzykrotnie
Dźwięk
zapowiedź słowna:
ciągły
Uwaga! Uwaga!
trwający
Odwołuję alarm powietrzny
3 minuty
dla ...........................
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Dźwięk
Uwaga! Uwaga!
ciągły
Odwołuję alarm o skażeniach
trwający
dla ..........................
3 minuty

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga!
Odwołuję uprzedzenie o
zagrożeniu skażeniami
..............................
-

rodzaj skażenia

dla...........................

podać rodzaj
skażenia

z
kierunku
..

...........................
podać kierunek

5

Uprzedzenie
o zagrożeniu
zakażeniami

-

Formę i treść komunikatu
uprzedzenia o zagrożeniu
zakażeniami ustalają organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej

-

-

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska
- ogłasza się w celu ostrzeżenia o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska
Alarm powietrzny
- ogłasza się w celu powszechnego ostrzeżenia o grożącym niebezpieczeństwie uderzeń
z powietrza
Alarm o skażeniach
- ogłasza się w celu powszechnego ostrzeżenia o grożącym niebezpieczeństwie skażeń w
wypadku bezpośredniego ich wykrycia
Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami
- ogłasza się w celu powszechnego ostrzeżenia przed przewidywanymi skażeniami, które
mogą nastąpić w czasie 30 minut.
Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami
- ogłasza się w celu powszechnego ostrzeżenia przed przewidywanymi zakażeniami
biologicznymi.
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INFORMACJA PODATKOWA
Informujemy, że pierwsza rata podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego
będzie przyjmowana w KASIE Urzędu Gminy w godzinach 8:00 – 14:00, w dniach od 1 do
15 marca.
Ze względu na sprawniejszą organizację i chęci uniknięcia dużej kolejki prosimy o
wyrozumiałość i w miarę możliwości dostosowanie się do zaproponowanych terminów odbierania
nakazów płatniczych i dokonywania wpłat w dniach:
od 1 do 4 marca nr od 1 – 260,
od 7 do 9 marca nr 261 – 520,
od 10 – 15 marca od 521 do końca numerów,
Wpłaty z poza terminów będą również przyjmowane.
Nakazy płatnicze będą wydawane w pokoju nr 13.

Podatek od środków transportowych
Informujemy, że w dniu 15 lutego 2005 r. minął termin składania deklaracji na podatek od
środków transportowych oraz wpłaty I raty tego podatku. Osoby, które nie złożyły deklaracji winny
to uczynić w jak najszybszym czasie. Za niezłożenie deklaracji grozi nałożenie grzywny na
podatnika (art. 54 Kodeksu Karno skarbowego).
Wpłaty podatku od środków transportu odbywają się w dwóch równych ratach w terminie do
15 lutego i 15 września każdego roku. Wszelkie uwagi i pytania należy zgłaszać w Urzędzie
Gminy w Spytkowicach, pok. nr 9 lub telefonicznie pod nr telefonu 26-88-370, wew. 35.
Artur Szyszkiewicz
KOMUNIKAT
Likwidacja Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Ośrodkowi Zdrowia w Spytkowicach
Podaje się do publicznej informacji, że z inicjatywy członków stowarzyszenia,
wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Ośrodkowi Zdrowia w
Spytkowicach. Jako likwidatorów wyznaczono osoby:
1. Żółtek Tadeusz, 2. Siepak Helena, 3. Rzeszótko Władysław, 4. Wierzba Jadwiga 5.
Kowalczyk Jan.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, rozdzielania na kolejne numery „Kuriera”
artykułów i ogłoszeń.
Adres do korespondencji:
„Redakcja Kuriera Spytkowickiego”
34-745 Spytkowice 26
E-mail: kurierspytkowicki@spytkowice.pl
zapraszamy na witrynę internetową www.spytkowice.pl
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