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Styczeń 2006

ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwołuję XLI zwyczajną sesję Rady Gminy w Spytkowicach
na dzień 30 stycznia 2006 r. /poniedziałek/ o godz. 1000
w sali obrad Urzędu Gminy w Spytkowicach.
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2005 r.
Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy o odbytych posiedzeniach.
Informacja z działalności Wójta Gminy.
Interpelacje i wnioski radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia budżetu gminy na 2006 rok
b) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2006
rok
c) przyjęcia planów pracy czterech komisji Rady Gminy Spytkowice na 2006 rok
d) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Spytkowice na 2006 rok.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

W dniu 29 grudnia 2005 r. (czwartek) odbyła się XL sesja zwyczajna Rady Gminy Spytkowice.
Głównymi punktami porządku obrad były:
1. Podsumowanie pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
2. Podsumowanie pracy Rady Gminy za 2005 rok.
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3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Spytkowice
b) regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
mieszkaniowego, wiejskiego, nagród, a także zasady wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice w roku 2006
c) zmian w budżecie na 2005 rok
d) zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
4. Przyjęcie oświadczenia w sprawie: zajęcia stanowiska samorządu gminy Spytkowice
w sprawie wsparcia procesu restrukturyzacji placówek uzdrowiskowych zlokalizowanych na
terenie gminy Rabka-Zdrój stanowiących rynek pracy dla mieszkańców gminy Spytkowice.

Podsumowanie pracy Rady Gminy
Rada Gminy w 2005 roku pracowała zgodnie z uchwalonym na początku roku planem pracy.
Odbyło się 12 sesji. Podjęto 48 uchwał.
Ważnymi zrealizowanymi zadaniami Rady Gminy było uchwalenie:
– 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
– Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Spytkowice
– Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Spytkowice
– Planu Rozwoju Wsi Spytkowice
– Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Spytkowice.
Pomiędzy sesjami pracowały komisje Rady Gminy.

Praca stałych komisji Rady Gminy w 2005 roku w telegraficznym skrócie
W Radzie Gminy pracują 4 stałe komisje:
1. Komisja Rewizyjna – przewodniczący mgr inż. Kazimierz Bielak
2. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego – przewodnicząca Maria Ziobro
3. Komisja Oświaty, Kultury i Ochrony Socjalnej – przewodnicząca mgr Zofia Worwa
4. Komisja Bezpieczeństwa i Ładu Społecznego – przewodniczący Jan Kowalczyk
Zadaniem komisji stałych jest: „stała praca merytoryczna w zakresie spraw, dla których
zostały powołane, ocena wójta i samorządowych jednostek organizacyjnych, występowanie z
inicjatywą uchwałodawczą, opiniowanie spraw przekazanych przez radę i organ wykonawczy,
współpraca z innymi komisjami rady”.
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Komisje pracowały w oparciu o plany pracy zatwierdzone do realizacji przez Radę Gminy
początkiem 2005 roku.

Komisja Rewizyjna
Komisja odbyła 17 posiedzeń, podczas których wykonywano kontrole zlecone przez Radę
Gminy zgodnie z uchwalonym planem pracy Komisji oraz brała czynny udział w pracach Rady
Gminy, omawiając sprawy bieżące, najczęściej konsultując sprawy z innymi komisjami.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Komisja odbyła 15 posiedzeń. Zajmowała się między innymi takimi tematami jak:
– analiza projektu budżetu gminy na 2005 rok,
– analiza wykonania budżetu gminy za 2004 rok,
– analiza inwestycji i remontów gminy w 2005 roku,
– analiza wykonania budżetu w placówkach oświatowych,
– kontrola wybranych wydatków budżetu gminy za 2004 i 2005 rok,
– analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku,
– analiza projektów uchwał podatkowych na 2006 rok,
– analiza projektu budżetu gminy na 2006 rok,
– informacja Dyrektora Przedszkola nt. kosztów utrzymania dziecka w Przedszkolu,
– bieżąca analiza projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.
Jednym z najważniejszych zadań gminy, jakie zostało zrealizowane w minionym roku
budżetowym, była spłata pożyczki zaciągniętej w 2002 roku na kwotę 1 500 000,00 zł w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ubiegłym roku spłacono
ostatnią część tejże pożyczki w wysokości 225 000,00 zł.
Cieszy fakt, iż mimo trudnej sytuacji finansowej gminy udało się zrealizować wiele
zaplanowanych inwestycji. Najważniejsze z nich to:
– oddanie do użytku hali sportowej,
– modernizacja drogi gminnej „Do Garba”,
– poprawa nawierzchni wielu dróg gminnych.
Priorytetowym zadaniem gminy jest budowa kanalizacji, która została wznowiona jesienią
ubiegłego roku. Z uwagi na to, iż jest to inwestycja pochłaniająca wielkie nakłady finansowe,
Komisja Budżetowa będzie w dalszym ciągu wnioskowała do Wójta Gminy o pozyskiwanie ze
wszystkich możliwych źródeł środków finansowych dostępnych dla gmin.
Komisja zdaje sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach niełatwo jest kierować samorządami
i pozyskiwanie środków finansowych nie należy do łatwych zadań, mimo to należy dołożyć
wszelkich starań, aby rozwój gminy był dostrzegany przez mieszkańców.
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Komisja Oświaty, Kultury i Ochrony Socjalnej
Komisja pracowała w oparciu o plan pracy zatwierdzony do realizacji przez Radę Gminy.
Wszystkie założenia planu pracy zostały zrealizowane. Komisja odbyła 22 posiedzenia. Tematyka
spotkań była zgodna z planem pracy, inne tematy wynikały z bieżącej działalności Rady Gminy.
Znaczącym wynikiem pracy Komisji oprócz współorganizowania imprez kulturalnych były:
– praca nad zabezpieczeniem środków w budżecie gminy na dofinansowanie działalności
organizacji pożytku publicznego, tj. orkiestry dętej przy OSP Spytkowice i zespołu regionalnego
„Krzesani” przy Oddziale Związku Podhalan w Spytkowicach,
– praca związana z opracowaniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Spytkowice na lata 2005-2013”,
– zakończenie konserwacji zabytkowej figury św. Józefa.

Komisja Bezpieczeństwa i Ładu Społecznego
Komisja odbyła 8 spotkań o różnorodnej tematyce zgodnej z planem pracy. Przeprowadziła
kontrole: bezpieczeństwa na wyciągach narciarskich, stanu dróg gminnych, bezpieczeństwa dzieci
dowożonych do szkół, stanu odśnieżania i posypywania dróg gminnych. Brała czynny udział w
pracach Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy jak i posiedzenia wszystkich komisji były protokołowane.
Aktualnie komisje opracowują plany pracy na 2006 rok, w których mogą być uwzględnione
wnioski i postulaty mieszkańców Gminy.
Przewodniczący Rady
Józef Kościelniak
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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