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Szanowni Państwo,
Każde działanie człowieka zależne jest od różnych czynników, na które m.in. składają się ustawy,
warunki pracy, możliwości finansowe oraz jakże ważna ludzka życzliwość.
Moja praca kończącej się obecnie kadencji była trudna. Drogę swej działalności miałem usłaną
różnymi przeszkodami. Najpoważniejszą z nich było zadłużenie gminy, które mogło przyczynić się
do jej likwidacji. Pracę utrudniała mi także złośliwość ludzi, którzy w imię egoistycznych ambicji
hamowali moje zamierzenia. W pokonywaniu tych przeciwności wplatałem realizację ustaw, własne
sumienie i szczere intencje wobec społeczności, która powierzyła mi zajmowane stanowisko.
Moją działalność inwestycyjną ograniczało wspomniane zadłużenie. Gmina znajdowała się „nad
przepaścią” co zobrazowało czasopismo „WPROST” z dnia 7 września 2003 roku.
Gmina pod względem zadłużenia należała do unikatów w Polsce, praktycznie straciła szanse na
korzystanie z unijnych funduszy pomocowych. Unia wymaga bowiem wkładów własnych
w inwestycje, a kasa samorządu była pusta. Gmina nie mogła też liczyć na nowe preferencyjne
kredyty i pożyczki, bo już przekroczyła poziom dopuszczalnego zadłużenia, tj.60%.
Spuścizna moja, która umożliwi dalszy rozwój gminy to po pierwsze – likwidacja ogromnego
zadłużenia, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z krajowych instrumentów finansowych na
dalszy rozwój inwestycji; po drugie – usilne starania o dotacje z Unii Europejskiej, które, mam
nadzieję, zaowocują w następnej kadencji.
Poniższy wykres obrazuje stan zadłużenia gminy od momentu objęcia przeze mnie funkcji wójta
gminy (tj. od końca 2002 roku) do końca pierwszego półrocza 2006 roku.
Zadłużenie Gminy w latach 2002 - 2006
80,00%
70,00%

69,24%

60,00%
54,72%
50,00%
41,82%
40,00%
34,47%

31,49%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

2002

2003

2004

2005

I półrocze 2006

Gminny Informator Samorządowy

Nr 10 (41), listopad 2006

Mam satysfakcję, że wyprowadziłem swą gminę na prostą, która pod kierunkiem uczciwych ludzi
umożliwi realizację potrzeb jej obywateli.
________________________________________________
Najważniejsze inwestycje zrealizowane w latach 2003 – 2006:
1. Dążąc do poprawy stanu bazy sportowej szkół została wybudowana i w pełni wyposażona hala
sportowa przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Spytkowicach.
2. Wybudowano dwa etapy kanalizacji sanitarnej (II i V).
3. W zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych zostały wykonane nawierzchnie asfaltowe
o łącznej długości 2 480 mb.
4. W ramach dbałości o stan naszych dróg gminnych wykonano w tych latach wiele prac
związanych z bieżącymi remontami. Były to: utwardzenie dróg (2.330 ton tłucznia),
zamontowanie korytek betonowych o łącznej długości 1 750 m, wykonanie przepustów,
zamontowanie kręgów betonowych, ułożenie płyt ażurowych oraz inne prace wykonane
koparką.
5. Wykonano remont dachu dwóch budynków gminnych polegający na całkowitej wymianie
pokrycia dachowego.
6. W ramach poprawy bezpieczeństwa pożarowego wybudowano hydrant przeciwpożarowy
w górnych Spytkowicach.
7. Dofinansowano zakup lekkiego samochodu ratowniczego oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt
przeciwpożarowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach.
8. Wykonano szereg bieżących remontów placówek oświatowych:
a) Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych:
- wymiana parkietu w zastępczej Sali gimnastycznej,
- wymiana posadzki w klasach,
- poszerzenie boiska sportowego,
- remont stołówki szkolnej,
- modernizacja kotłowni i przewodów kominowych,
b) Szkoła Podstawowa nr 2:
- remont pomieszczenia socjalnego,
- remont ogrodzenia wokół szkoły,
- remont schodów wejściowych,
c) Szkoła Podstawowa nr 3:
- remont poddasza,
- instalacja centralnego ogrzewania na poddaszu,
- modernizacja boiska sportowego,
- remont pokoju nauczycielskiego,
– remont budynku zerówki,
– wyasfaltowanie drogi dojazdowej do szkoły,
d) Przedszkole:
- remont przewodów kominowych,
- wykonanie remontu instalacji elektrycznej,
- wykonanie placu zabaw przy przedszkolu,
– wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych,
– położenie asfaltu na placu przed budynkiem przedszkola.
9.
Na wniosek Urzędu Gminy zostały wykonane umocnienia brzegu rzeki Skawy.
10.
Opracowano szereg dokumentów w formie planów projektów i programów mających na
celu dynamiczny i prawidłowy rozwój naszej gminy. Są to:
– Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice (posiadanie planu
zagospodarowania przestrzennego jest ogromną korzyścią i ułatwieniem dla mieszkańców
gminy, inwestorów i wszystkich zainteresowanych stron, które cokolwiek załatwiają na bazie
planu; realizacja ustaleń planu w praktyce nie rodzi żadnych wątpliwości, zapisy planu są jasne
i czytelne; można jednoznacznie stwierdzić, że wejście w życie planu przyniosło wymierne
korzyści dla zainteresowanych stron jak również dla samej gminy),
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- Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe.
- Opracowanie programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami na lata
2004 – 2015.
11.
Na terenie gminy organizowane były imprezy kulturalne i sportowe mające charakter
cykliczny, takie jak Dni Spytkowic, Gminne Dożynki, Majówka Pokoleń, Puchar Szlaku
Solnego, Puchar Wójta w narciarstwie, Turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu
drogowym, konkursy palm wielkanocnych, koszyków wielkanocnych, recytatorskie i inne.
Rokrocznie przyznawano także nagrody dla najlepszych uczniów, dofinansowywano
wyjazdy związane z wymianą młodzieży między gminami Spytkowice i Szemud,
najlepszym sportowcom dofinansowywano wyjazdy do Wielkiej Brytanii.
___________________________________________________
Od samego początku obecnej kadencji wiele kontrowersji budziła inwestycja pod nazwą budowa
kanalizacji sanitarnej, dlatego chciałbym trochę więcej uwagi poświęcić temu zagadnieniu.
Od 2003 roku do 2006 wykonano i oddano do użytku I etap kanalizacji, drugi etap jest w końcowej
fazie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – koniec listopada 2006r. W latach tych
wybudowano 104 przyłącza, a do końca bieżącego roku podłączonych zostanie 45 następnych
gospodarstw domowych. W sumie da to ilość 230 funkcjonujących przyłączy. Średni koszt budowy
1 metra bieżącego kanalizacji wyniósł ok. 150 zł(cena średnia z budowy I etapu). Wykonawcą
obydwu etapów była firma MENGAZ
z Męciny wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, po rozwiązaniu umowy
z wcześniejszym wykonawcą - firmą EKOMEKS. Umowa z poprzednim wykonawcą podpisana
w roku 2000 przez ówczesnego wójta przewidywała średni koszt budowy 1 metra kanalizacji
w kwocie ok. 420,00 zł. Przedmiotem tejże umowy było wykonanie 36 km kanalizacji sanitarnej za
kwotę 15.120.000,00 zł. Rozwiązanie umowy z tą firmą było podyktowane zarówno względami
ekonomicznymi jak i całkowitym brakiem współpracy z kierownictwem firmy.
Gdyby firma EKOMEKS w dalszym ciągu była wykonawcą kanalizacji za 36 km kanalizacji gmina
Spytkowice zapłaciłaby 15.120.000 zł.
Przy obecnych cenach za 1 metr bieżący (ok. 150 zł) przedstawiałoby się to następująco:
36000 metrów x 150 zł. (za 1 mb) = 5.400.000 zł.
Gołym okiem widać ogromną różnicę w cenie
15.120.000,00 – 5.400.000,00 = 9.720.000,00
Dlaczego tak było? Dlaczego firma, która spośród ośmiu startujących w przetargu znajdowała się na
siódmym miejscu pod względem ceny została wyłoniona w tymże przetargu? Dlaczego cena była
tak wysoka? Myślę, że należy zapytać o to mojego poprzednika !!!
___________________________________________________
Bez wsparcia z zewnątrz inwestycje musiałyby być ograniczone i dlatego nasza gmina w ciągu tych
lat starała się o wsparcie finansowe z różnych instytucji. W sumie pozyskano 1 milion 167 tys.
złotych między innymi z:
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych,
- Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,
- Ministerstwo Kultury,
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
- Ministerstwo Komunikacji i Łączności,
- darowizny pieniężne od: Fundacji Jana Pawła II, Polonii, Stanisława Antolaka, Eleonory Zając.
___________________________________________________
Z całą serdecznością dziękuję wszystkim tym, którzy swym wsparciem, pomocą, a przede
wszystkim ludzką życzliwością pomogli mi w staraniach, by przyszłość Spytkowic była lepsza.

Niech nasze wspólne intencje będą przykładem pracy w imię ratowania
wspólnego dobra.
Ryszard Papanek
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W dniu 6 października 2006 r. (piątek) odbyła się XLVIII sesja zwyczajna Rady Gminy
Spytkowice. Głównymi punktami porządku obrad były:
1.Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych na temat realizacji
programu „Szkoła Marzeń”.
2.Ocena pracy na bazie uchwalonego w 2004 roku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, związane z tym możliwości inwestowania oraz zainteresowanie zmianami w
planie:
a) informacja pracownika Urzędu Gminy – Tadeusza Rafacz na temat obowiązującego planu
b) wystąpienie przedstawicieli starosty nowotarskiego – Naczelnika i Głównego specjalisty
Wydziału Budownictwa i Architektury
c) dyskusja.
3.Ocena pracy Urzędu Gminy.
4.Ocena stanu zaawansowania prowadzonych inwestycji na terenie gminy.
5.Podjęcie uchwały w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej samorządowi wojewódzkiemu w Krakowie
b) zmian w budżecie na 2006 rok.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Kazimierz Bielak

W dniu 26 października 2006 r. (czwartek) odbyła się XLIX sesja zwyczajna Rady Gminy Spytkowice.
Była to już ostatnia sesja Rady Gminy w kadencji 2002-2006. Głównymi punktami porządku obrad były:
1.Podsumowanie pracy Rady Gminy za lata 2002-2006.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wysokości cen za odprowadzanie ścieków.
Po sesji Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy uroczyście podziękowali radnym za cenny osobisty
wkład w dzieło budowy samorządności gminnej.
Barbara Kowalczyk

OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że IV rata podatku będzie przyjmowana w kasie Urzędu Gminy
od dnia 6.11.2006r. do 15.11.2006r. w godzinach od 8:00 do 12:00.
Katarzyna Bocheńczak
Przypomina się również o obowiązku uiszczenia opłaty za wywóz śmieci za 2006 rok w wysokości
60 złotych od gospodarstwa domowego.
Halina Łukaszka - Kasza
Adres do korespondencji:
Zespół redakcyjny:
„Redakcja Kuriera Spytkowickiego”
Julian Obara, Barbara Kowalczyk,
34-745 Spytkowice 26
Katarzyna Bocheńczak, Halina Łukaszka
E-mail: kurierspytkowicki@spytkowice.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, rozdzielania artykułów i ogłoszeń na
kolejne numery „Kuriera”.
zapraszamy na witrynę internetową www.spytkowice.pl
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