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I INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY
W dniu 27 listopada 2006 r. (poniedziałek) odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy
Spytkowice w kadencji 2006-2010. Głównymi punktami porządku obrad były:
1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego i ślubowanie radnych.
2. Wybór Przewodniczącego Rady.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
4. Wybór poszczególnych stałych komisji Rady Gminy.
Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany radny Zbigniew Zygmunt, natomiast na
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wybrano radnego Stanisława Karcz.
Komisje, jakie zostały powołane w Gminie Spytkowice, to:
1. Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Marian Kracik
Członek – Kazimierz Blańda
Członek – Jan Stachura
2. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
Przewodnicząca – Barbara Dziur
Zastępca Przewodniczącej – Władysław Rzeszótko
Członek – Ryszard Papanek
Członek – Kazimiera Sutor
Członek – Halina Trybuła
3. Komisja Oświaty, Kultury i Ochrony Socjalnej:
Przewodnicząca – Danuta Tomczyk
Zastępca Przewodniczącej – Halina Trybuła
Członek – Jan Kowalczyk
Członek – Kazimiera Sutor
Członek – Marek Trybuła
4. Komisja Bezpieczeństwa i Ładu Społecznego:
Przewodniczący – Jan Kowalczyk
Zastępca Przewodniczącego – Władysław Rzeszótko
Członek – Paweł Kwak
Członek – Robert Trybuła
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Ślubowanie nowo wybranego Wójta Gminy
W dniu 4 grudnia 2006 r. (poniedziałek) odbyła się II zwyczajna sesja Rady Gminy Spytkowice
w kadencji 2006-2010. Głównymi punktami porządku obrad były:
1. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta i ślubowanie nowo wybranego Wójta Gminy –
Pana Franciszka Sidełko.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
– ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
– upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z
zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy
– ustalenia wysokości diet dla Radnych
– zaciągnięcia kredytu długoterminowego
– zmian w budżecie na 2006 rok.

Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta

Gratulace ustępującego Wójta dla nowo wybranego Wójta
Gminy Spytkowice Pana Franciszka Sidełko

Przewodniczący Rady
Zbigniew Zygmunt

Inauguracyjne przemówienie nowo wybranego Wójta
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado , Szanowni Radni
Złożyłem przed chwilą ślubowanie, w którym przyrzekłem, iż w pierwszej
kolejności dochowam wierności prawu, a swoją funkcję sprawować będę tylko i
wyłącznie dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy .
Temu przyrzeczeniu będę wierny i będzie ono jedynym dla mnie
wyznacznikiem w pracy na stanowisku Wójta Gminy Spytkowice.
Pragnę w tym miejscu jeszcze raz pogratulować wszystkim wybranym radnym
oraz Przewodniczącemu Rady i jego zastępcy.
Stoi przed gminą dużo do zrobienia, stąd niech to będzie czas, gdy wspólnie
uczynimy wiele dobrego dla mieszkańców naszej gminy i odwiedzających nas
gości.
A jest, co robić - przede wszystkim powinniśmy kontynuować zrównoważony
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program rozwoju gminy kładąc szczególny nacisk na kontynuowanie budowy
kanalizacji, na ochronę środowiska szeroko pojętą, oświatę i drogownictwo.
Musimy poprawić bezpieczeństwo również szeroko pojęte, a także z dobrym
skutkiem starać się o środki pieniężne z różnych źródeł w tym i o środki unijne.
Należy budować lepszą przyszłość mieszkańców gminy na tym, co ich łączy a
nie dzieli.
Bądźcie mądrymi, rozumnymi i sprawiedliwymi włodarzami tej gminy.
Tego wszystkiego Wam jak i sobie szczerze życzę.
Dziękuję za uwagę.
Franciszek Sidełko

11 listopada
W dniu 11 listopada obchodziliśmy 88 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, która została odprawiona
w kościele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w
Spytkowicach. Po Mszy Świętej poczty sztandarowe wraz z pozostałymi uczestnikami obchodów
udały się do salki parafialnej przy plebani, w której odbyła się część artystyczna uroczystości.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach Pani Czesława Basisty powitała zebranych
gości a następnie przemówił Wójt Gminy Pan Ryszard Papanek.
Mówił on o ważnych wydarzeniach z dziejów naszej ojczyzny, a przede wszystkim o działaniach
prowadzących do odzyskania niepodległości. Po wystąpieniu Wójta wszyscy zebrani z uwagą
obejrzeli występ dzieci z Gminnego Przedszkola „Stokrotka”. W dalszej części uroczystości obył się
program słowno–muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w
Spytkowicach pod kierunkiem Pani Dominiki Leśniak i Pani Grażyny Klocek. Na uroczystym apelu
zostały zainscenizowane najważniejsze wydarzenia obrazujące burzliwe losy Polski.
Zaprezentowano m.in. trudy powstańczych działań: kościuszkowskiego, listopadowego i
styczniowego. Zostały wspomniane również wydarzenia roku 1918, lata niewoli oraz chaosu
panującego w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych naszego narodu. Dzieci biorące udział w
akademii w pomysłowy sposób nawiązały do powstania znanych utworów, takich jak „Mazurek
Dąbrowskiego” napisany przez Józefa Wybickiego oraz „Roty” pióra Marii Konopnickiej.
Uczniowie w profesjonalny sposób wcielili się w role żołnierzy, dzieci z Wrześni, poetów Adama
Mickiewicza i Juliusza Słowackiego oraz przedstawiły postacie, które symbolizowały Ojczyznę i
Białego Orła.
Uczniowie z natchnieniem recytowali okolicznościowe wiersze, a chór w sposób zdecydowany i
nienaganny śpiewał polskie pieśni patriotyczne, które również były wzbogacone w ciekawe
inscenizacje odwołujące się do tematyki śpiewanych pieśni.
Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Dla wszystkich uczestników była to lekcja patriotyzmu i pokory wobec tych, którzy walczyli o to
abyśmy dziś mogli bezpiecznie żyć w wolnej Polsce.
Grażyna Klocek
Dominika Leśniak

występ dzieci z Gminnego Przedszkola „Stokrotka”

program artystyczny przygotowany przez uczniów SP2
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OGŁOSZENIA
Uwagi i wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Spytkowice dotyczące przeznaczenia i zasięgu terenów budowlanych można
składać pisemnie u Urzędzie Gminy celem przyszłej ich analizy. Kontakt osobisty
z pracownikiem Urzędu Gminy w poniedziałki i czwartki w godzinach 745 -1545
pokój nr 11.
Tadeusz Rafacz
Przypominamy że odbiór śmieci odbywa się tylko w drugą i czwartą środę miesiąca.
Śmieci należy wynosić tylko w dniu wywozu. Niezabrane odpady wystawione
pomyłkowo w innym terminie należy bezwzględnie zabrać do domu i wystawić przy
następnym przejeździe śmieciarki. Przypominamy również o uregulowaniu do końca
roku należności za wywóz śmieci i odbiór ścieków.
Halina Łukaszka - Kasza
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 ze zm.)
zwołuję III zwyczajną sesję Rady Gminy Spytkowice
na dzień 18 grudnia 2006 r. /poniedziałek/ na godz. 1400
w sali obrad Urzędu Gminy w Spytkowicach.
Proponowany porządek obrad:
5. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, która odbyła się w dniu 04 grudnia 2006 r.
8. Informacja z działalności Wójta Gminy.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gminy Spytkowice i nadania jej Statutu.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Zygmunt
Adres do korespondencji:
„Redakcja Kuriera Spytkowickiego”
34-745 Spytkowice 26

Zespół redakcyjny:
Julian Obara, Barbara Kowalczyk,
Halina Łukaszka, Grażyna Klocek, Dominika Leśniak

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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