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IV. Działalność wewnętrzna Urzędu Gminy oraz Jednostek 

Organizacyjnych Gminy i Zakładów Budżetowych 

 

 

1. 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 

przede wszystkim organizowaniem pracy Urzędu,  oraz koordynowaniem działań 

podejmowanych przez poszczególne referaty. Organizuje współdziałanie Urzędu z 

sołectwami, Radą Gminy oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy. Nadzoruje terminowość 

załatwianych spraw przez Mieszkańców w Urzędzie Gminy oraz 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 wszelkich 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 oraz sporządzanie uchwał podjętych przez Radę Społeczną GZOZ, sprawy z 

zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz zarządzania 

kryzysowego i obrony cywilnej.    

W mijającej kadencji Wójt Gminy: 

1. wydał 566 zarządzeń, 113 upoważnień, 110 pełnomocnictw,     

2. Wystosował 120 listów gratulacyjnych i podziękowań.       

3. Dokonał analizy 93 oświadczeń majątkowych.  

4. Zapewnił przeprowadzenie wyborów: 

1) uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice, 

2) do Małopolskiej Izby Rolniczej, 

3) Sołtysów i Członków Rad Sołeckich, 



89 

 

4) Ławników do Sądu Rejonowego w Wadowicach, 

5) do Sejmu i Senatu, 

6) do Parlamentu Europejskiego. 

 W ramach programów organizowanych przy współpracy z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Wadowicach zawarto umowy w ramach robót  publicznych (159), prac 

interwencyjnych (32), prac społecznie użytecznych (25), stażów zawodowych (21), a także 

jedną, która dotyczyła zatrudnienia osiedlonej na terenie Gminy Repatriantki pochodzenia 

polskiego. 

Zestawienie wielkości zatrudnienia w kadencji 2010 do 2014: 

 

 

Lp. 

 

Rok 

Liczba zatrudnionych osób 

Administracja Obsługa Staże 
Prace 

interwencyjne                  

i roboty publiczne 

Prace społecznie 

użyteczne 

1 2011 26 4 6 40 0 

2 2012 26 4 5 28 0 

3 2013 26 4 4 47 0 

4 2014 26 4 6 44 25 

 

 Zakres prac wykonanych przez pracowników zatrudnionych przy współpracy  z 

Powiatowym Urzędem Pracy sięga kwoty 2.517.000 zł, z czego  koszty zatrudnienia wyniosły 

2.108.060,00 zł, a refundacja z PUP 1.044.962,00 zł. Pracownicy wykonywali prace 

estetyzacyjne na terenie gminy, wykaszali trawy przy drogach gminnych i rolniczych oraz w 

rowach przydrożnych i melioracyjnych dwukrotnie w ciągu roku, a w koniecznych 

przypadkach wykonywano dodatkowe koszenie. Równocześnie pobierano  rowy i udrażniano 

przepusty. Prowadzono obcinki drzew, karczowano zakrzaczenia, czyszczono korytka, kraty, 

studzienki, a w niektórych miejscach układano rury odwadniające, płyty wzmacniające i 

korytka. Wykonano budowę zabezpieczeń na Potoku Spytkowickim. Zlikwidowano dzikie 

wysypiska śmieci, odmalowano przystanki, jak również wyremontowano i pomalowano 

pomieszczenia w pięciu placówkach oświatowych. Podczas trwania obecnej kadencji 

posiłkowano się pracownikami interwencyjnymi w dostarczaniu przesyłek pocztowych na 

terenie Gminy, co również przyniosło wymierne oszczędności. Część pracowników została 

oddelegowana do jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z potrzebami tj.: 

1. Gminnego Zespołu Szkół,  
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2. Zespołów Szkolno - Przedszkolnych w: Bachowicach, Ryczowie, Spytkowicach, 

3. Szkół Podstawowych w: Miejscu i  Nr 2 w Spytkowicach,  

4. Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 

5. Gminnego Zakładu Usług Wodnych,  

6. Zakładu Usług Komunalnych.                                                                                                                   

 Zatrudnienie pracowników w ramach   programów realizowanych we współpracy z 

Powiatowym Urzędem Pracy, wpłynęło bezpośrednio na poprawę sytuacji materialnej rodzin 

oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie naszej gminy. Prace wykonane w ramach 

realizacji tych programów bezpośrednio wpłynęły na poprawę wizerunku gminy.  W ciągu 

całego okresu zawarto 124 umowy - zlecenia na krótkoterminowe prace.  

 Urząd Gminy był kontrolowany przez jednostki zewnętrzne 22 razy. 

 Wydano 260 zaświadczeń 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 stosunku pracy, w tym 

odpisów świadectw pracy w liczbie 357.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Mieszkańców związanych                         

z trudnościami w rozwiązywaniu  i interpretacji skomplikowanych przepisów prawnych 

Wójt poczynił starania w celu uruchomienia bezpłatnych porad prawnych przez radcę 

prawnego. Udzielane 2 razy w tygodniu bezpłatne porady prawne cieszą się bardzo 

dużym zainteresowaniem Mieszkańców, którzy korzystają najczęściej z pomocy  

w zakresie: spraw spadkowych, majątkowych, alimentacyjnych, zatrudnienia i innych. 

Radca prawny udzielił w okresie swej działalności na terenie Gminy ok. 930 porad 

prawnych dla Mieszkańców.  

 Wójt Gminy odbył z Mieszkańcami ponad 2800 spotkań. Do Urzędu Gminy wpłynęła 

korespondencja w liczbie 46.800. Została wysłana korespondencja za pośrednictwem: Poczty 

Polskiej w liczbie 20.915, gońców w liczbie 21.893. Urząd obsługuje pocztę elektroniczną i 

pocztę ePuap. Do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy podano 350 informacji. Wójt Gminy i pracownicy uczestniczyli w 163 szkoleniach. 

 Obsłużono 46 posiedzeń sesji Rady Gminy, w tym:  

1. 4 sesje uroczyste z okazji Święta Niepodległości,  

2. 4 sesje nadzwyczajne, 

3. 38 sesji zwyczajnych.  

 Wójt Gminy przedłożył pod obrady sesji 311 projektów uchwał oraz 64 informacje do 

realizacji planów pracy poszczególnych Komisji i Rady Gminy.   
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Rada Gminy podjęła 369 uchwał, z których 311 przekazano do opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego, a 65 zamieszczono w zbiorze aktów prawa 

miejscowego, według strony internetowej Gminy.  Rada przyjęła 5 Apeli, 3 Stanowiska,  

a Radni zgłosili 3 Interpelacje oraz 630 wniosków i zapytań.  

Przyjęte Apele skierowane były  do:  

1. Rady Powiatu Wadowickiego o remont dróg powiatowych, 

2. Ministra Środowiska i Posłów o pomoc dot. niejasności, jakie wynikają z nowelizacji 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

3. Samorządu Województwa Małopolskiego o zmianę decyzji dotyczącej likwidacji linii 

kolejowej nr 94 oraz o przywrócenie kolejowego przewozu pasażerskiego na tej linii,  

4. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o ograniczenie przejazdu 

samochodów ciężarowych po drodze krajowej - DK 44 na odcinku Kraków - Oświęcim 

Przyjęte Stanowiska dotyczyły:  

1. Wyrażenia woli realizacji projektu polegającego na poszukiwaniu złóż węgla 

kamiennego na terenie Gminy Spytkowice celem ich późniejszej eksploatacji, 

2. Udzielenia wsparcia finansowego Powiatowi Wadowickiemu w zakresie budowy  

pawilonu łóżkowego „E” Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach,  

3. Nie rekomendowania przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego  

w zakresie potrzebnym do umożliwienia realizacji podziemnego zgazowania węgla  

w przysiółku Spytkowice – Górki.        

 Rada rozpatrywała 3 skargi na działalność Wójta i pracowników Urzędów Gminy  

z których wszystkie były bezzasadne. W trakcie obrad sesji Rady Gminy Wójt Gminy 

wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli 77 listów gratulacyjnych.  

 Z inicjatywy Wójta Gminy od roku 2011 corocznie w trakcie obrad uroczystej sesji 

Rady Gminy z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada dokonywane jest uroczyste 

wręczanie przez Wójta i Radnych listów gratulacyjnych oraz nagród rzeczowych dla uczniów 

- laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych. Natomiast od roku 2012, również z 

inicjatywy Wójta Gminy na sesjach po zakończeniu roku szkolnego nagradzani są uczniowie, 

którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Uczniom tym wręczane były listy gratulacyjne 

oraz nagrody finansowe ufundowane ze środków prywatnych Wójta i Radnych Gminy 

Spytkowice.    

 Komisje Rady Gminy  przyjęły 9 opinii oraz odbyły 96 posiedzeń, w tym:  

1. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu  i Spraw Społecznych - 39,  

2. Budżetu i Infrastruktury - 41, 



92 

 

3. Rewizyjna - 16 

 Z udziałem Rady Gminy prowadzone były 2 sprawy sądowe. Radni wzięli udział w 42 

szkoleniach. Do biura Rady Gminy wpłynęła korespondencja w liczbie  1.130, na którą 

udzielono odpowiedzi.                                                                                            

 Obsłużono: 

1. 6 zebrań wiejskich Sołectwa Spytkowice, na których zgłoszono 56 zapytań  

i postulatów.  

2. 5 zebrań wiejskich Sołectwa Bachowice, na których podjęto 1 uchwałę i zgłoszono  

36 zapytań i postulatów.  

3. 5 zebrań wiejskich Sołectwa Ryczów, na których podjęto 3 uchwały i zgłoszono  

42 zapytań i postulatów.  

4. 4 zebrania wiejskie Sołectwa Miejsce, na których zgłoszono 26 zapytań i postulatów.  

5. 4 zebrania wiejskie Sołectwa Półwieś, na których podjęto jedną uchwałę i zgłoszono  

22 zapytania i postulaty.  

6. 4 zebrania wiejskie Sołectwa Lipowa, na których zgłoszono 22 zapytania i postulaty.  

 Dokonano zgłoszenia pięciu Sołtysów do konkursu  "Najlepszy Sołtys Województwa 

Małopolskiego". Obsłużono 11 posiedzeń Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej, na których podjęto 12 uchwał.   

 Prowadzono ścisłą współpracę z 26 organizacjami działającymi na terenie Gminy lub 

na rzecz jej Mieszkańców. Działalność organizacji pozarządowych jest przejawem 

aktywności różnych środowisk społeczności lokalnej. Ważne jest zatem prowadzenie przez 

Gminę aktywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi, która przynosi wiele korzyści 

społecznych. Jedną z  form współpracy organizacji jest udzielanie wsparcia finansowego dla 

realizowanych przez nie działań. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych 

organizacjom jest otwarty konkurs ofert. W bieżącej kadencji Wójt ogłosił 36 konkursów  

w następujących obszarach:  

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży - z dofinansowania skorzystały stowarzyszenia 

zajmujące się organizacją różnorodnych form wypoczynku. Były to: kilkudniowe obozy 

sportowe, jednodniowe wycieczki krajoznawcze, kilkudniowe spływy kajakowe.  

Z oferty wypoczynku skorzystało ok. 320 dzieci, a dofinansowano następujące 

stowarzyszenia:  

1) Ludowy Klub Sportowy "ASTRA" Spytkowice,  

2) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany,  

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach,  
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4) Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi,  

5) Fundacja "Damy Radę" w Tomicach.  

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - z dofinansowania 

skorzystały organizacje zajmujące prowadzeniem działań edukacyjnych, 

wychowawczych, profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Były to: prowadzone  

w świetlicach zajęcia sportowo - kulturalno - oświatowo - rozrywkowe, zajęcia 

integracyjno - plastyczno - techniczne, zajęcia rehabilitacyjno - ruchowe oraz warsztaty 

kulturalno - rozrywkowe. Z oferty skorzystało ok. 700 dzieci, a dofinansowano 

następujące stowarzyszenia:  

1) Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" w Spytkowicach,  

2) Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi,  

3) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów "Dać Szansę" w Wadowicach,  

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowicach,  

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach,  

6) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany,  

7) Fundacja "Damy Radę" w Tomicach, 

8) Fundacja "Przywołaj Uśmiech" w Łowiczkach.  

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - z dofinansowania skorzystał Ludowy 

Klub Sportowy "BOROWIK" Bachowice zajmujący się działalnością sportową, który 

wykorzystał otrzymane środki na poprawę posiadanej bazy sportowej poprzez zakup 

odpowiedniego sprzętu oraz modernizacje obiektów.   

4. Działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych -  

z dofinansowania skorzystały organizacje zajmujące się promowaniem  inicjatyw 

lokalnych oraz podejmowaniem działań na rzecz rozwoju Gminy i dbałości kulturę, 

tradycję i dziedzictwo kulturowe. Były to  przede wszystkim działania w zakresie 

prowadzenia zajęć   kulturalnych, prowadzenia klubu seniora, udziału w wydarzeniach 

kulturalnych, opracowaniu pisemnych publikacji nt. Ojca Rudolfa Warzechy. Z oferty 

skorzystało ok. 400 osób, a dofinansowano następujące stowarzyszenia:  

1) Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" Bachowicach,  

2) Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" w Spytkowicach,  

3) Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy w Wadowicach.   

5. Kultura, sztuka, ochrona dobór kultury i dziedzictwa narodowego - z dofinansowania 

skorzystało Towarzystwo Miłośników Ziemi Spytkowickiej zajmujące się ochroną dóbr 
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kultury, sztuki i tradycji. W ramach otrzymanych środków Towarzystwo dokonało 

renowacji Pomnika Nagrobnego Kajetana Wolskiego.  

 Kolejną formą dofinansowania działalności organizacji pozarządowych możliwość 

złożenia przez organizację oferty o realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. W bieżącej kadencji w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wpłynęło 

do Urzędu 8. Wójt po dokonaniu oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym 

uznał, zasadność realizacji wszystkich zadań ujętych w ofertach. Oferty złożono  

w następujących obszarach:   

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - z dofinansowania  skorzystały 3 organizacje 

pozarządowe zajmujące się działalnością sportową, którzy wykorzystały otrzymane środki na 

poprawę posiadanej bazy sportowej poprzez zakup odpowiedniego sprzętu oraz modernizacje 

obiektów.  Z oferty skorzystało ok. 200 osób, a dofinansowano następujące stowarzyszenia:  

1) Ludowy Klub Sportowy "ASTRA" Spytkowice,  

2) Ludowy Klub Sportowy "ORZEŁ" Ryczów,  

3) Wiejski Klub Sportowy "VICTORIA" Półwieś.  

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - z dofinansowania skorzystały                                    

2 Stowarzyszenia zajmujące się organizowaniem zajęć sportowych, kulturalno – oświatowych                             

i rozrywkowych, zajęć integracyjno - plastyczno - technicznych, zajęć rehabilitacyjno  

- ruchowych  dla dzieci i młodzieży. Z oferty skorzystało ok. 220 dzieci, a dofinansowano 

następujące stowarzyszenia:  

1) Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi,  

2) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów "Dać Szansę" w Wadowicach.  

Działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - z dofinansowania 

skorzystały organizacje zajmujące się podejmowaniem działań na rzecz rozwoju Gminy  

i dbałości kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe. Były to  działania w zakresie utworzenia 

miejsca pamięci Ojca Rudolfa Warzechy oraz prowadzenie klubu seniora. Z oferty 

skorzystało ok. 300 osób, a dofinansowano następujące stowarzyszenia:  

1) Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" Bachowicach,  

2) Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy.  

Kultura, sztuka ochrona dobór kultury i dziedzictwa narodowego - z dofinansowania 

skorzystało Towarzystwo Miłośników Ziemi Spytkowickiej zajmujące się ochroną dóbr 

kultury, sztuki i tradycji. W ramach otrzymanych środków Towarzystwo dokonało renowacji 

Pomnika Nagrobnego Kajetana Wolskiego.  
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 Poza otwartymi konkursami ofert oraz ofertami składanymi z pominięciem otwartego 

konkursu ofert organizacje działające na rzecz rozwoju sportu otrzymują corocznie 

dofinansowanie na podstawie złożonego wniosku o realizację zadania o charakterze 

sportowym. Z tej formy dofinansowania skorzystały:  

1. Ludowy Klub Sportowy "ASTRA" Spytkowice,  

2. Ludowy Klub Sportowy "ORZEŁ" Ryczów,  

3. Ludowy Klub Sportowy "BOROWIK" Bachowice,  

4. Wiejski Klub Sportowy "VICTORIA" Półwieś.  

5. Klub Tenisa Stołowego "VICTORIA SPYTKOWICE".  

 W ramach otwartych konkursów,  ofert z pominięciem otwartych konkursów oraz 

wniosków o realizację zadania o charakterze sportowym w latach 2011 - 2014 przekazano 

organizacjom  ogólną kwotę  536.400,00 zł.  

 W trakcie trwania  kadencji przy czynnym udziale Wójta Gminy powstały cztery nowe 

organizacje pozarządowe, które zaraz po prawnym utworzeniu otrzymały wsparcie finansowe 

ze strony Gminy. Są to:  

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi,  

2. Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" w Spytkowicach,  

3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Spytkowickiej.  

4. Klub Tenisa Stołowego "VICTORIA SPYTKOWICE".  

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest także z formie 

pozafinansowej tj.:  

1. Prowadzenie internetowej lokalnej bazy danych,  

2. Wzajemna wymiana informacji,  

3. Pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,  

4. Promocja realizowanych działań na stronie internetowej Gminy i w mediach lokalnych,  

5. Pomoc techniczna, szkoleniowa, lokalowa, informacyjna.                                                                                                         
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2. Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i działalność Ochotniczych Straży 

Pożarnych 

 

2.1 Zarządzanie kryzysowe 

 

W mijającej kadencji na terenie Gminy wielokrotnie występowały długotrwałe                     

i intensywne opady, które skutkowały wystąpieniem zagrożeń o charakterze powodziowym. 

Wójt każdorazowo powoływał do pracy Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, celem 

niesienia pomocy Mieszkańcom.  

 20 lipca 2011 r.   -   obfite opady, 

 07 maja 2013 r.   -    obfite opady, 

 10/11 czerwca 2013 r  -   obfite opady, 

 24 czerwca 2013 r.   -   obfite opady, 

 27 kwietnia 2014 r.   -  obfite opady, 

 14 maja 2014 r.   -   obfite opady, 

 11 sierpnia 2014 r.   -   obfite opady. 

 

W trakcie prowadzenia działań ratowniczych wydano Mieszkańcom ok. 2.500 szt. 

worków i dostarczono w zagrożone rejony ok. 80 ton piasku celem wykonywania 

zabezpieczeń przed zalaniem. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego odbył 7 planowanych posiedzeń oraz 7 

zwołanych w trybie nadzwyczajnym przez Wójta, po wystąpieniu zagrożeń powodziowych na 

terenie Gminy. W dniu 30 września br. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

uczestniczył  w Wojewódzkich Ćwiczeniach pod kryptonimem „WODA 2014”. Ćwiczenia te 

były sprawdzianem władz samorządowych pod kątem przygotowania do działań w przypadku 

wystąpienia zagrożenia powodziowego. Koszty prowadzonych akcji ratowniczych przez 

przedstawiają się następująco: 

2011 rok – 23.118,054 zł., 

2012 rok – nie prowadzono akcji ratowniczych, 

2013 rok – 28.019,67 zł., 

2014 rok – 26.438,00 zł. 
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2.2 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 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział 

Bezpieczeństwa  i Zarządzania Kryzysowego. W latach 2011 – 2014 r. przeprowadzono 16 

kontroli problemowych w placówkach oświatowych jak również jednostkach organizacyjnych 

Gminy pod kontem realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.  

Ważny aspektem tej działalności jest kwalifikacja wojskowa.Ten zakres działań 

Gminy polegał przede wszystkim na udziale pracownika Urzędu Gminy w pracy Powiatowej 

Komisji Lekarskiej określającej zdolność do służby wojskowej mężczyzn tzw. rocznika 

podstawowego (ukończone 18 lat) z terenu naszej gminy tj.: 

 rok 2011  - 97 osób, 

  rok 2012 - 81 osób, 

  rok 2013 - 76 osób, 

  rok 2014 - 77 osób, 

Referat prowadzi także archiwum zakładowe, do którego przyjęto następującą ilość 

dokumentów: 

2011 rok: 

- dokumenty KAT. „A” - 2,02 mb 

- dokumenty KAT. „B” -11,02 mb 

2012 rok: 

- dokumenty KAT. „A” - 0,30 mb 

- dokumenty KAT. „B” - 6,00 mb 

2013 rok: 

- dokumenty KAT. „A” - 2,72 mb 

- dokumenty KAT. „B” -11,44 mb 

2014 rok: 

- dokumenty KAT. „A” - 3,20 mb 

- dokumenty KAT. „B” -14,50 mb 
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Dokonano również brakowania 14,50 mb dokumentacji, dla której minęły okresy jej 

przechowywania w archiwum zakładowym, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na jej 

zniszczenie z Archiwum Państwowego. 

 

2.3 Ochotnicze Straże Pożarne 

        

 W Gminie działa 5 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj.: 

1) OSP Spytkowice, włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG), 

2) OSP Bachowice, włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG),  

3) OSP Ryczów, 

4) OSP Miejsce, 

5) OSP Półwieś. 

Zestawienie ilości wyjazdów wszystkich OSP do działań ratowniczych: 

2011r.  

Jednostka KSRG P MZ AF CZ WG Razem 

OSP Półwieś NIE 0 0 0 1 0 1 

OSP Bachowice TAK 11 37 2 1 0 51 

OSP Miejsce NIE 7 0 0 1 0 8 

OSP Ryczów NIE 20 1 0 1 0 22 

OSP Spytkowice TAK 34 17 1 1 0 53 

 

2012r. 

Jednostka KSRG P MZ AF CZ WG Razem 

OSP Półwieś               NIE 1 0 0 0 0 1 

OSP Bachowice        TAK 21 40 0 0 0 61 

OSP Miejsce               NIE 11 2 0 0 0 13 

OSP Ryczów            NIE 17 3 0 0 0 20 

OSP Spytkowice      TAK 57 22 2 1 0 82 
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2013r. 

Jednostka KSRG P MZ AF 

 

CZ WG Razem 

OSP Półwieś                  NIE             1 1 0 1 1 4 

OSP Miejsce                   NIE        1 4 0 1 2 8 

OSP Ryczów                   NIE       11 12 0 1 1 25 

OSP Bachowice             TAK      7 39 0 4 1 51 

OSP Spytkowice           TAK      26 43 3 4 1 77 

 
Objaśnienia:  
P- pożar,  MZ- miejscowe zagrożenie, AF - alarm fałszywy, CZ- ćwiczenia , WG - wyjazd gospodarczy ,  

 

Nakłady poniesione z budżetu Gminy w poszczególnych latach na utrzymanie 

gotowości bojowej wszystkich OSP oraz koszty związane z prowadzonymi działaniami 

ratowniczymi przedstawiają się następująco: 

- 2011r.   - 134.333 zł 

- 2012r.   - 423.472 zł 

- 2013r.   - 106.649 zł 

- 2014r.   - 275.000 zł  

 W mijającej kadencji nasz samorząd poczynił szereg spektakularnych inwestycji, 

których efekt wpływa w sposób bezpośredni na nasze bezpieczeństwo. Wójt i Rada Gminy 

nie szczędzili sił i środków, aby doposażać nasze jednostki w sprzęt ratowniczy oraz 

poprawiać ich bazę materialną. Wykaz poczynionych inwestycji ilustrują poniższe tabele. 

 

2011 rok 

 

Nazwa OSP Nazwa zakupionego sprzętu Wysokość 

dotacji 

Spytkowice 4 szt. hełmy strażackie Typu CALISIA 

AK-10 

1.500,00 zł 

Spytkowice Zakup sprzętu komputerowego 4.500,00 zł 

Bachowice --- --- 

Ryczów                   --- --- 
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Miejsce Zakup samochodu specjalnego, 

pożarniczego RENAULT MASTER 

109.000,00 zł 

Półwieś --- --- 

BACHOWICE Letni wypoczynek dzieci MDP 2.100,00 zł 

 

2012 rok 

 

Nazwa OSP Nazwa zakupionego sprzętu Wysokość 

dotacji 

Spytkowice Zakup samochodu specjalnego, 

pożarniczego DENNIS 

150.000,00 zł 

Spytkowice Zakup umundurowania dla MDP 2.216,00 zł 

Bachowice Zakup ubrań specjalnych FUB WUS-4/S/G 

3 szt. , zakup kurtek OSP (CAMELA) 6 

szt., zakup umundurowania OSP z 

dodatkami. 

5.000,00 zł 

Ryczów                   Zakup samochodu specjalnego, 

pożarniczego STEYR 

50.000,00 zł 

Miejsce Zakup samochodu specjalnego, 

pożarniczego RENAULT MASTER 

4.000,00 zł 

Półwieś               zakup umundurowania  500,00 zł 

Bachowice Letni wypoczynek dzieci - Młodzieżowe 

Drużyny Pożarnicze 

2.000,00 zł 

 

2013 rok 

 

Nazwa OSP Nazwa zakupionego sprzętu Wysokość 

dotacji 

Spytkowice Zakup sprzętu i umundurowania 4.500,00 zł 

Spytkowice Zakup zestawu hydraulicznego do 

ratownictwa technicznego 

4.600,00 zł 

Bachowice Zakup sprzętu i umundurowania 4.500,00 zł 
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Bachowice Wykonanie monitoringu remizy OSP 5.700,00 zł 

Bachowice Zakup Mobilnego Zespołu Pompowego 153.360,00 zł 

Ryczów                   Zakup sprzętu i umundurowania 3.600,00 zł 

Miejsce Zakup sprzętu i umundurowania 3.600,00 zł 

Miejsce Zakup umundurowania 4.000,00 zł 

Półwieś               Wykonanie sztandaru 1.000,00 zł 

Półwieś               Zakup sprzętu i umundurowania 3.800,00 zł 

Bachowice Letni wypoczynek dzieci MDP 1.800,00 zł 

Spytkowice Zakup samochodu specjalnego, 

Organizacja zajęć sportowych dla MDP 

3.000,00 zł 

 

2014 rok 

 

Nazwa OSP Nazwa zakupionego sprzętu Wysokość 

dotacji 

Spytkowice Zakup sprzętu ratowniczego (cylinder 

rozpierający, sanie lodowe) 

8.000,00 zł 

Spytkowice Zakup sprzętu i umundurowania 4.500,00 zł 

Bachowice Zakup sprzętu i umundurowania 4.500,00 zł 

Ryczów                   Zakup sprzętu i umundurowania 3.600,00 zł 

Miejsce Zakup sprzętu i umundurowania 3.600,00 zł 

Półwieś Zakup sprzętu i umundurowania 3.800,00 zł 

 

Wójt Gminy a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Spytkowicach zwołał 12 Posiedzeń Zarządu. 

Corocznie organizowane były Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze jak również Gminne 

Ćwiczenia Pożarnicze w ramach utrzymania gotowości bojowej OSP.  

W mijającej kadencji Wójt i Rada Gminy poczyniła duże inwestycje, których celem 

byłą poprawa bazy lokalowej jednostek, działających na terenie naszej gminy. Środki te 

pochodziły przede wszystkim z budżetu gminy oraz źródeł zewnętrznych tj. programu  

„Małopolskie Remizy” oraz środków pochodzących z Unii europejskiej. 

 W 2011 roku remontowi został poddany budynek Domu Strażaka w Spytkowicach. 

Zadanie polegało na przeprowadzeniu kompleksowego remontu budynku remizy wraz z 
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przebudową części pomieszczeń wewnątrz budynku  i budową zadaszenia. Przebudowa 

budynku polegała na wyburzeniu części ścianek działowych i budowie nowych, powiększeniu 

drzwi garażowych, rozbiórce i wykonaniu wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno – 

kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej. Dodatkowo wykonano zadaszenia poprzez 

budowę daszku usytuowanego od strony północnej budynku. W ramach realizacji inwestycji 

została dokonana również zmiana sposobu użytkowania kuchni zlokalizowanej na parterze 

budynku na pomieszczenie biurowe oraz przeznaczenie części istniejącej sali spotkań na 

zaplecze dla tej sali. Poprzez realizację planowanych prac w części bojowej zostało wykonane 

odpowiednie zaplecze higieniczno – sanitarne i administracyjno - biurowe, a w całym 

budynku zostały przeprowadzone prace doprowadzające obiekt do odpowiedniego stanu 

technicznego i obecnych standardów funkcjonowania tego typu obiektów.  

Ogólna wartość wykonanych prac: 93.679,89 zł 

Kwota dotacji: 40.000,00zł  

 W 2012 roku kompleksowemu remontowi został poddany budynek Domu Strażaka w 

Bachowicach. Zadanie polegało na przeprowadzeniu modernizacji pomieszczeń części 

bojowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowicach wraz z przebudową i zmianą 

sposobu użytkowania pomieszczeń wewnątrz budynku, na zaplecze higieniczno – sanitarne i 

administracyjno – biurowe. Przebudowa budynku polegała na wyburzeniu części ścianek 

działowych i budowie nowych, wykuciu nowych otworów drzwiowych i zamurowaniu 

istniejących, demontażu części instalacji: elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania i gazowej oraz wykonaniu nowych instalacji w ramach przebudowy i zmiany 

sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na zaplecze higieniczno – sanitarne i 

administracyjno – biurowe. Poprzez realizację planowanych prac zostało wykonane 

odpowiednie zaplecze higieniczno – sanitarne i administracyjno – biurowe, a pozostałe 

pomieszczenia remizy zostały doprowadzone do odpowiedniego stanu technicznego i 

obecnych standardów funkcjonowania tego typu obiektów. 

Ogólna wartość wykonanych prac: 64.647,52 zł 

Kwota dotacji: 29.151,17 zł 

 W 2014 roku modernizacji poddano 2 obiekty tj. remizę OSP Ryczów oraz OSP 

Półwieś. Pierwsze z wymienionych inwestycji polegało na przeprowadzeniu kompleksowej 

modernizacji pomieszczeń części bojowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie 

oraz pomieszczeń zaplecza higieniczno – sanitarnego i administracyjno – biurowego. W 

ramach prac modernizacyjnych objętych przedmiotowym wnioskiem zaplanowano wymianę 

wewnętrznych instalacji ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania. Prace dotyczące 
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modernizacji instalacji wodnej polegały na wymianie rur rozprowadzających ciepłą i zimną 

wodę, wymianie podgrzewaczy c.w.u. oraz wymianie armatury. W zakresie modernizacji 

instalacji c.o. zaplanowano wymianę pionów i podejść do grzejników oraz wymianę 

grzejników płytowych wraz z osprzętem.  

Ogólna wartość wykonanych prac: 68 000 zł 

Kwota dotacji: 34.020,00 zł  

 Drugie z zadań dotyczy gruntownej przebudowy Domu Strażaka w Półwsi polegającej 

na zmianie wyglądu architektonicznego oraz funkcjonalnego całego budynku. Wartość 

prowadzonych prac przekracza kwotę 400 000 zł i jest dofinansowane ze środków unijnych. 

 

3. Referat spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 

 

 

Referat Spraw Obywatelskich w skrócie (SO) wykonuje zadania zlecone rządowe 

z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. 

Ewidencja ludności: 

Stanowisko ds. ewidencji ludności zajmuje się: rejestracją zameldowań i 

wymeldowań obywateli polskich i cudzoziemców, bieżącą aktualizacją danych w oparciu o 

akty stanu cywilnego oraz wykazy wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dla 

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności w skrócie PESEL. Wydaje 

również zaświadczenia z akt ewidencji ludności, udostępnia na wniosek informacje o danych 

osobowo - adresowych Mieszkańca, bierze udział w aktualizacji Terenowej i Centralnej Bazy 

Danych oraz sporządza i przekazuje sprawozdania z wykonanych zadań. Wydaje decyzje 

administracyjne w sprawach zameldowań i wymeldowań oraz współpracuje z licznymi 

instytucjami, które prowadzą swoje rejestry na podstawie danych gromadzonych w bazie 

ewidencji ludności. Ponadto prowadzi i aktualizuje stały rejestr wyborców oraz współdziała 

w organizowaniu wyborów, referendów i spisów.  

W ostatnich czterech latach na stanowisku ewidencji ludności wykonano następujące 

zadania: 

 przyjęto 272 zgłoszenia o zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich 

i cudzoziemców oraz 192 zgłoszenia o wymeldowanie z pobytu stałego obywateli 

polskich, 

 wprowadzono do bazy ewidencji ludności: 448 aktów urodzeń, 389 aktów zgonu, 

391 aktów małżeństw oraz 49 aktów małżeństw z adnotacją o rozwodzie, 
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 wprowadzono do Lokalnej Bazy Danych 2883 nowych dowodów osobowych oraz 

973 unieważnienia dowodu osobistego w związku z upływem terminu ważności, 

utraty, zmiany danych i innych przyczyn, 

 zaktualizowano w bazie ewidencji ludności na podstawie informacji uzyskanej z 

Urzędu ostatniego miejsca pobytu stałego 479 kart osobowych Mieszkańca, 

 wydano na żądanie mieszkańca 621 zaświadczeń o zameldowaniu, 

 udostępniono na wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL 

oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 1535 danych  

osobowo - adresowych, 

 przesłano drogą elektroniczną do Terenowej Bazy Danych w Krakowie i Centralnej 

Bazy Danych w Warszawie 793 aktualizacje danych osobowych bądź adresowych 

Mieszkańca,  sporządzono 84 sprawozdania z zadań referatu, a następnie przesłano do 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 

 sporządzono 80 zawiadomień do innego urzędu w związku z błędnie przesłanymi 

dokumentami, 

 prowadzono na wniosek strony 19 postępowań administracyjnych dotyczących  

wymeldowania z pobytu stałego Mieszkańca, który nie przebywał pod adresem  

 zameldowania powyżej 6 miesięcy, po zakończeniu toczących się postępowań 

wydano 19 decyzji administracyjnych, 

 wydrukowano do szkół i Wojskowej Komendy Uzupełnień 124 listy z danymi 

osobowo -adresowymi, 

 sporządzono i przesłano do Urzędów i innych instytucji 1724 zaświadczenia 

i zawiadomienia dotyczące zameldowań, przemeldowań i wymeldowań z pobytu 

stałego i czasowego obywateli polskich i cudzoziemców, 

 sporządzono 34 decyzje dotyczące dopisania osoby niebędącej naszym Mieszkańcem 

do rejestru wyborców, 

 założono, wystawiono i przesłano do innego urzędu 34 zawiadomienia w związku 

z założeniem karty zielonej, 

 założono 8 kart różowych dla mieszkańców którzy złożyli wniosek o dopisanie do 

spisu wyborców w innej gminie, 

 założono 14 kart różowych dla osób, które Wyrokiem Sądu zostały pozbawione praw    

wyborczych, 
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 wprowadzono do elektronicznego rejestru wyborców 34 karty zielone oraz 22 karty 

różowe, 

 sporządzono 26 sprawozdań wyborczych dla Krajowego Biura Wyborczego w 

Krakowie, 

 sporządzono 13 kompletów list wyborczych dla Obwodowych Komisji Wyborczych 

na Wybory Samorządowe uzupełniające, Sejmu i Senatu oraz Parlamentu 

Europejskiego, 

 od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku przeprowadzono Narodowy Spis Ludności 

i Mieszkań. W tym celu dokonano naboru oraz z kompletowano niezbędne dokumenty 

do powołania 4 rachmistrzów spisowych. Zadaniem rachmistrzów było rzetelne 

spisanie informacji osobowo adresowych o Mieszkańcach naszej gminy. Podczas 

prowadzonego spisu pracownik ewidencji ludności, jako Lider współpracował 

zarówno z rachmistrzami, jak i z Głównym Urzędem Statystycznym. 

W ostatnich kilku latach nastąpił wzrost liczby Mieszkańców Gminy, co może 

świadczyć o jej rozwoju. W sześciu sołectwach należących do Gminy Spytkowice na dzień 6 

października 2014 r. zameldowanych na pobyt stały było łącznie 10.184 Mieszkańców. 

Liczba Mieszkańców w gminie na przestrzeni ostatnich czterech lat wzrosła o 92 osoby.  

Większość stanowią kobiety tj. 51,51%, a mężczyźni 48,49 %. Analiza struktury ludności 

przybliża obraz społeczeństwa zamieszkującego gminę Spytkowice. 

 

Zestawienie liczby Mieszkańców w sołectwach gminy Spytkowice za lata 2011-2014: 

Sołectwo 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 
stan na 6.10.2014 r. 

Bachowice 2269 2271 2304 2307 

Lipowa 86 84 85 84 

Miejsce 679 679 678 685 

Półwieś 521 526 530 525 

Ryczów 2605 2625 2628 2615 

Spytkowice 3932 3954 3954 3968 

RAZEM 10092 10139 10179 10184 

 

Przyrost naturalny oraz migracja ludności: 

Ostateczna liczba ludności kształtowana jest poprzez dwa podstawowe zjawiska, 

tj. przyrost naturalny oraz migracje wewnętrzne i zagraniczne (poza granice gminy). 
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Te dwa podstawowe czynniki są między innymi efektem warunków otoczenia 

makroekonomicznego gminy, jak również jej własną kondycją społeczno - gospodarczą. 

Oferowane warunki socjalne, bezpieczeństwo, edukacja, możliwości na rynku pracy i 

dalszego rozwoju wpływają na decyzję Mieszkańców o miejscu zamieszkania. Dobra 

koniunktura gminy oraz ilość i jakość zasobów ludzkich wzajemnie się warunkują: korzystne 

warunki życia, szansa rozwoju zawodowego zachęcają ludność do osiedlenia się w gminie, 

natomiast dobrze wykształcone, zadowolone społeczeństwo stanowi rozstrzygający kapitał jej 

dalszego, dynamicznego rozwoju. Analizując jednak sytuację ostatnich czterech lat można 

zauważyć,że czynniki warunkujące rozwój liczby ludności na terenie gminy Spytkowice są 

sprzyjające. Zarejestrowano 448 urodzeń i  389 zgonów.  

Dowody osobiste: 

Stanowisko ds. dowodów osobistych zajmuje się prowadzeniem spraw związanych 

z wydawaniem dowodów osobistych, ich unieważnieniem oraz wydawaniem zaświadczeń 

o ich utracie. 

 wydano 2883 dowody osobiste, 

 założono i zaktualizowano 2808  teczek osobowych, wydanych dowodów osobistych, 

 unieważniono 1329 dowodów osobistych z powodu: utraty, zniszczenia, zmiany 

danych osobowo - adresowych oraz zgonów, 

 wystawiono 240 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego. 

Urząd Stanu Cywilnego 

Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zlecone rządowe z zakresu rejestracji 

urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób.  

Sporządza akty stanu cywilnego i prowadzi księgi stanu cywilnego, sporządza i wydaje 

odpisy z akt stanu cywilnego, sporządza zapewnienia do zawarcia związku małżeńskiego, 

przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Dokonuje również w księgach 

przypisków i wzmianek dodatkowych oraz powiadamia o tych czynnościach organy 

przechowujące księgi,  wydaje decyzje administracyjne oraz przyjmuje ostatnią wolę 

spadkodawcy czyli sporządza testamenty. Ponad to kompletuje dokumenty o przyznanie 

medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. 

W bieżącej kadencji sporządzono 469 aktów stanu cywilnego w tym: 

-  20 aktów urodzeń, 

-  228 aktów małżeństw, 

-  221 aktów zgonów, 
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 wydano 3135 odpisów z akt stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów), 

 sporządzono 233 zapewnienia do zawarcia związku małżeńskiego oraz 211 zaświadczeń  

o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,  

 przyjęto 13 oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (śluby cywilne), 

 odnotowano w księgach stanu cywilnego 541 przypisków o zawarciu związku małżeńskiego i 

zgonu, 

 sporządzono i przesłano do innych urzędów stanu cywilnego 459 zawiadomień w celu  

umieszczenia przypisków pod tekstami aktów urodzeń i małżeństw, 

 wydano 53 decyzje administracyjne dotyczące sprostowania i uzupełnienia aktów,  

umiejscowienia zagranicznych aktów stanu cywilnego i zmiany nazwisk, 

 sporządzono 2 testamenty czyli ostatnią wolę spadkodawców. 

 

Corocznie Wójt Gminy wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy dokonuje 

uroczystego wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadawanych przez 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W trakcie uroczystości Jubilaci oprócz wręczonych 

medali otrzymywali listy gratulacyjne oraz kwiaty i upominki rzeczowe ufundowane przez 

Wójta Gminy. Uroczystości zostały zorganizowane przy udziale Gminnego Ośrodka Kultury 

oraz poprzedzone przygotowaniem i złożeniem do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Krakowie dokumentacji o nadanie medali dla 66 par. Uroczystości poprzedzone były Mszą 

Świętą w Kościele Parafialnym p. w. Św. Katarzyny w Spytkowicach w intencji Szanownych 

Jubilatów. 

 Dwie Mieszkanki naszej gminy dożyły sędziwego wieku 100 i 103 lat. Z tej okazji w 

rocznice ich urodzin, Szanowne Jubilatki odwiedzali w ich rodzinnych domach Wójt Gminy 

wraz z Przewodniczącym Rady Gminy, którzy życzyli Jubilatkom pomyślności i pogody 

ducha oraz wręczali listy gratulacyjne, bukiety kwiatów, słodycze i upominki rzeczowe 

ufundowane przez Wójta Gminy.  

 

4. Referat Finansowo - Podatkowy 

Zadania związane z prowadzeniem gospodarki finansowej prowadzi Referat Finansowo – 

Podatkowy. Na czele Referatu stoi Skarbnik Gminy, który w imieniu Wójta i Rady Gminy 

sprawuje nadzór nad finansową i rachunkową realizacją budżetu, tak po stronie dochodów, 

jak i wydatków. Ta funkcja jest szczegółowo sprawdzana przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową podczas doraźnych jak i planowych kontroli. Ponadto drugim, niezwykle 



108 

 

istotnym zadaniem Referatu jest weryfikacja 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. W tym zakresie: 

 prowadzone są postępowania podatkowe, których celem jest określenie, ustalenie lub 

zmiana wysokości zobowiązań podatkowych za poszczególne lata podatkowe, 

 prowadzone są kontrole podatkowe i postępowań podatkowych, w oparciu o ustalenia 

pokontrolne.  

 W Referacie prowadzona jest rachunkowość podatkowa w zakresie podatków: 

rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej 

oraz innych niepodatkowych publicznoprawnych należności gminnych. Prowadzone są 

postępowania mające na celu zastosowanie ulg i umorzeń w spłacie zobowiązań podatkowych 

oraz innych należności publicznoprawnych. 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 także czynności 

przedegzekucyjne,  w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji, odnoszące się do 

podatków od: nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, oraz 

innych należności publicznoprawnych. W referacie przygotowywane i przekazywane są 

Naczelnikom właściwych Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze, stanowiące podstawę 

prowadzenia egzekucyjnego postępowania w administracji, odnośnie zaległości podatkowych. 

Przygotowujemy także postępowania, mające na celu zabezpieczanie publicznoprawnych 

należności gminnych (hipoteki) oraz zgłoszenie wierzytelności publicznoprawnych, w ramach 

prowadzonych postępowań upadłościowych, układowych, likwidacyjnych bądź licytacji 

dokonywanych przez komorników sądowych. Referat opracowuje także sprawozdania 

budżetowe, dotyczące udzielonej pomocy publicznej, dot. należności izb rolniczych z tytułu 

wpływów podatku rolnego, rozliczenia udzielonej dotacji z tytułu zwrotu producentom 

rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego), a także wydaje 

zaświadczenia na podstawie danych wynikających z prowadzonych ewidencji. Jednym z 

ważniejszy aspektów pracy Referatu jest prowadzenie postępowań, mających na celu zwrot 

producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Referat 

współpracuje z sądami, urzędami skarbowymi i innymi instytucjami publicznymi. 
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Referat prowadzi ewidencję działalność gospodarczej (CEiDG) która pozwala na 

zarejestrowanie nowej własnej działalności gospodarczej, zmiany oraz wykreślenia jak 

również zgłoszenia zawieszenia i wznowienia wykonywanej działalności gospodarczej. 

Przekazuje informacje w zakresie wydanych licencji, koncesji, zezwoleń i wpisów do rejestru 

działalności regulowanej. 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. Współpracuje z 

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

przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

W zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości: 

1. W stosunku do 16518 podatników wydano: 

a) 15596 decyzji ustalających wymiar podatku  

b) 715 decyzji w sprawie sprostowania podatku  

c) 47 decyzji z tytułu nabycia gruntów  

2. Przyjęto i opracowano 246 wniosków o umorzenie podatku  

3. Wprowadzono 238 deklaracji lub korekt deklaracji  

4. Dokonano zaewidencjonowania 1809 otrzymanych zmian geodezyjnych  

5. Wysłano 656 tytułów wykonawczych 

6. Sporządzono 3691 upomnień  

7. Wydano 2135 zaświadczeń lub informacji podatkowych 

8. Wydano 619 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego  

Wykonane dochody z poszczególnych podatków 

 

Rok  Spytkowice Bachowice Ryczów Miejsce Lipowa Półwieś 

 Podatek od nieruchomości  

2011 303 461,43 

zł. 

135 688,98 

zł. 

169 211,35 

zł. 

29 584,24 

zł. 

3 780,10 

zł. 

22 899,84zł. 
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2012 340 389,72 

zł. 

150 289,31 

zł. 

159 086,49 

zł. 

32 951,32 

zł. 

3 960,76 

zł. 

24 628,56zł. 

2013 364 281,16 

zł. 

161 356,18 

zł. 

178 777,90 

zł. 

34 466,85 

zł. 

4 019,34 

zł. 

26 455,42zł. 

31.08.2014 236 347,02 

zł. 

93 279,51 

zł. 

113 468,19 

zł. 

19 629,30 

zł. 

2 716,93 

zł. 

17 884,78zł. 

Podatek rolny 

2011 133 740,46 

zł. 

110 436,90 

zł. 

81 330,49 

zł. 

20 922,71 

zł. 

4 593,90 

zł. 

21 620,97zł. 

2012 246 728,78 

zł. 

224 636,75 

zł. 

162 919,17 

zł. 

39 085,00 

zł. 

8 368,24 

zł. 

43 985,67zł. 

2013 251 140,75 

zł. 

243 906,48 

zł. 

171 805,09 

zł. 

40 573,86 

zł. 

8 937,66 

zł. 

46 233,42zł. 

31.08.2014 146 962,29 

zł. 

134 676,70 

zł. 

101 731,96 

zł. 

24 544,90 

zł. 

4 823,07 

zł. 

26 000,98zł. 

Podatek leśny 

2011 554,38 zł. 1 819,11 zł. 690,73 zł. 15,99 zł. 0,00 zł. 624,32 zł. 

2012 665,20 zł. 2 086,53 zł. 930,25 zł. 19,00 zł. 0,00 zł. 778,87 zł. 

2013 629,64 zł. 2 148,12 zł. 861,13 zł. 19,99 zł. 0,00 zł. 798,94 zł. 

31.08.2014 408,18 zł. 1 187,07 zł. 507,77 zł. 9,51 zł. 0,00 zł. 417,58 zł. 

 

 

Podatek od środków transportowych 

2011 2012 2013 31.08.2014 

202 351,10 zł. 260 060,60 zł. 298 480,06 zł. 1716,94 zł. 
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W zakresie podatku od środków transportowych: 

1. Wprowadzono 381 deklaracji lub korekt deklaracji. 

2. Przyjęto i opracowano 11 wniosków o umorzenie podatku. 

3. Wysłano 10 tytułów wykonawczych  oraz wysłano 96 upomnień. 

W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:  

1. Dokonano 1149 wpisów do centralnej ewidencji 

2. Wydano 78 zaświadczenia  

3. Prowadzono ewidencję 238 działalności regulowanej ( koncesja, licencja, zezwolenia)  

4. Wydano 468 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( w tym zezwolenia 

jednorazowe, decyzje o likwidacji punktu alkoholowego, postanowienia GKRPA)  

5. Rozliczano 80 dotacji z tytułu pożytku publicznego  

6. Wydano 44 deklaracji VAT  

7. Wprowadzono 2876 deklaracji lub korekt deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  

8. Sporządzono/wydano 1002 faktury z tytułu czynszu dotyczącego dzierżawy lub najmu 

lokali użytkowych. 

 

 

5. Referat rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska. 

 

Zajmuje się przede wszystkim: 

 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, 
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 modernizacją dróg rolniczych,  

 nadzorem robót geodezyjnych,  

 prowadzeniem 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 

 prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, zwalczaniem skutków 

powodzi i klęsk żywiołowych w rolnictwie,  

 wydawaniem opinii do koncesji. 

 

 Gmina Spytkowice dysponuje prawem własności do nieruchomości gruntowych  

o ogólnej powierzchni 179,8319 ha, w tym:  

Lp. Grunty oddane w: Powierzchnia 

1 dzierżawę 0,3666 ha 

2 użyczenie 20,6087 ha 

3 użytkowanie wieczyste 2,8559 ha 

4 trwały zarząd 30,2757 ha 

 

Roboty geodezyjne 

 W roku 2011 wykonano geodezyjne regulacje: cz. ul. Wróblówki (Spytkowice, 

Ryczów), cz. ul. Rzemieślniczej (Bachowice), drogi dojazdowej do budynków (Bachowice), 
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wznowiono granice działek gminnych we wsi Lipowa, Ryczów Chałupki, Spytkowice Kępki, 

wydzielono działki pod drogę we wsi Lipowa. Na w/w prace poniesiono nakłady finansowe w 

wysokości – 47 939,25 zł. 

 Przeprowadzono 30 postępowań podziałowych zakończonych decyzją, oraz 7 

postępowań rozgraniczeniowych, z których 2 zostały zakończone decyzją. 

 W roku 2012 przeprowadzono 41 postępowań podziałowych zakończonych decyzją 

oraz 2 postępowania rozgraniczeniowe. 

 W roku 2013 wykonano geodezyjne prace na: cz. ul. Widokowej (Półwieś),  

cz. ul. Parkowej (Ryczów), cz. ul. Spokojnej i dojazdowej do pół (Ryczów), regulację przy  

ul. Tęczowej (Ryczów), podział działki pod ujęcie wody (Ryczów), cz. ul. Piotra  

i Pawła (Miejsce), cz. ul. Dębowej (Bachowice), rozgraniczenie przy cmentarzu  

w Spytkowicach, wznowienie granic działki budowlanej w Spytkowicach, nieruchomościach 

przy drodze krajowej nr 44 – Ryczów, Półwieś. Na w/w prace poniesiono nakłady finansowe 

w wysokości – 51 857,76 zł. 

Przeprowadzono 31 postępowań podziałowych zakończonych decyzją, oraz 2 postępowania 

rozgraniczeniowe, z których 1 zostało zakończone decyzją. 

 W roku 2014 wykonano geodezyjne regulacje: wydzielenie działek znajdujących się 

pod przepompowniami ścieków (Spytkowice), wydzielenie cz. ul. Nad Kanałem 

(Spytkowice), podział działki przy ul. Polnej na działki budowlane (Spytkowice), podział 

działki  tzw. „pokanałowe” (Spytkowice), podział działki przy ul. Siennej na działki 

budowlane (Ryczów), uregulowanie cz. ul. Parkowej i ul. Krętej (Ryczów), wznowienie 

granic działek sprzedanych przy ul Parkowej (Ryczów), wydzielenie działki zajętej pod drogą 

przy ul. Cichej (Bachowice). Koszt w/w prac wynosi  – ok. 59 000,00 zł.  

Przeprowadzono 25 postępowań podziałowych zakończonych decyzją 

Sprzedaż   

  W roku 2011 w drodze przetargu sprzedano 1 działkę rolną w Miejscu,  

2 działki budowlane w Ryczowie i Spytkowicach, bezprzetargowo sprzedano 2 działki  

w Spytkowicach. Ze sprzedaży uzyskano kwotę w wysokości – 460 603,00 zł (brutto). 

 W roku 2012 w drodze przetargu sprzedano 1 działkę budowlaną w Spytkowicach, 

bezprzetargowo sprzedano 1 działkę w Bachowicach. Ze sprzedaży uzyskano kwotę  

w wysokości – 31 178,00 zł (brutto). 

W roku 2013 bezprzetargowo sprzedano 1 działkę w Bachowicach. Ze sprzedaży 

uzyskano kwotę w wysokości – 9 610,00 zł (brutto). 
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W roku 2014 drodze przetargu sprzedano 1 nieruchomość w Ryczowie.  

Ze sprzedaży uzyskano kwotę w wysokości – 154 000,00 zł (brutto). 

 Gmina posiada  do sprzedaży działki budowlane: w Spytkowicach przy ulicy 

Sosienki, Zacisze, Krótkiej i Polnej, w Ryczowie przy ulicy Słonecznej Brzozowej, Jutrzenki, 

Siennej i Zielonej. 

Nabycie i zamiana nieruchomości 

 W roku 2011 Gmina Spytkowice nabyła w drodze darowizny działkę przy  

ul Parkowej w Ryczowie o powierzchni- 0,0101 ha.  

 W roku 2012 Gmina Spytkowice nabyła w drodze zamiany grunt zajęty pod ujęciami 

wody w Bachowicach. Nabyła również nieodpłatne od Agencji Nieruchomości Rolnych  

w Rzeszowie nieruchomości pod boisko sportowe w miejscowości Półwieś o powierzchni 

1,4504 ha.  

Ponadto Gmina Spytkowice nabyła grunty: w Ryczowie z uwagi na konieczność budowy 

zbiornika wyrównawczego wody, w Bachowicach na poszerzenie drogi; z mocy prawa (spec 

ustawa) nastąpiło przejęcie działek zajętych pod ulicą Widokową w miejscowości Półwieś 

oraz na mocy art. 98 gospodarki nieruchomościami została przejęta działka zajęta pod ulicą 

Wzory w Spytkowicach. Ogółem powierzchnia nabyta – 0,2700 ha o szacunkowej wartości 

71 782,80 zł. 

 W roku 2013 Gmina Spytkowice nabyła w drodze zamiany grunt zajęty pod drogą 

dojazdową do budynków we wsi Bachowice, oraz w drodze darowizny działki we wsi 

Miejsce o powierzchni 0,0805 ha. Ponadto w sołectwie Bachowice dokonała nabycia gruntu 

zajętego pod ujęciami wody, oraz na mocy art. 98 gospodarki nieruchomościami została 

przejęta działka zajęta pod ul. Rzemieślniczą i ul. Dębową. Ogółem powierzchnia nabyta  – 

0,1320 ha o szacunkowej wartości 12 077,00 zł 

 W roku 2014 Gmina Spytkowice nabyła w sołectwie Ryczów w drodze zamiany 

grunt zajęty pod drogą dojazdową do ul. Sadowej oraz grunt przeznaczony pod budowę 

zbiorników wody. Nabyła również w sołectwie Ryczów nieodpłatnie od Agencji 

Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie działkę stanowiącą cz. ul. Spokojnej oraz drogę 

dojazdową do pól, działkę obok cmentarza, oraz w sołectwie Spytkowice działkę zajętą pod 

cz. ul. Słonecznej, działkę stanowiącą drogę obok cmentarza o ogólnej powierzchni 0,8006 ha 

Nieodpłatnie nabyła nieruchomości przy drodze krajowej nr 44 w celu budowy chodnika  

w miejscowości Półwieś o powierzchni 0,0037 ha.  
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Ponadto własnością gminy stały się nieruchomości przy drodze krajowej nr 44 w celu budowy 

chodnika w Ryczowie i Półwsi, oraz działka w Spytkowicach na urządzenie parkingu przy 

cmentarzu. Ogółem powierzchnia nabyta to 0,2498 ha, o szacunkowej wartości  62 300,00 zł 

Nadanie numerów domów.  

 W roku 2011 zostało nadanych numerów porządkowych: w Spytkowicach 8 ,  

w Bachowicach 6, w Ryczowie  8 i w Miejscu 1. Na terenie Gminy na dzień 31.12.2011 roku 

było 2553 budynków.  

 W roku 2012 zostało nadanych numerów porządkowych: w Spytkowicach 11,  

w Bachowicach 7, w Ryczowie 6, w Półwsi 2 i w Miejscu 2. Na terenie Gminy na dzień 

31.12.2012 roku było 2581 budynków.  

 W roku 2013 zostało nadanych numerów porządkowych: w Spytkowicach 8,  

w Bachowicach 9 i w Ryczowie 4. Na terenie Gminy na dzień 31.12.2013 roku było 2602 

budynków.  

 W roku 2014 zostało nadanych numerów porządkowych: w Spytkowicach 9,  

w Bachowicach 3, w Ryczowie 6 i w Miejscu 2. Na terenie Gminy na dzień 15.09.2014 roku 

było 2622 budynków.  

 Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem od stycznia 2013 roku numeracja 

budynków prowadzona jest  systemem elektronicznym.  

Przed Wojewodą Małopolskim toczą się postępowania w sprawie wydania decyzji 

dotyczących regulacji gruntów: 

zajętych pod drogami gminnymi, na mocy art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 

872) w: 

Spytkowicach: ulica Kanada - zostały wydane decyzje dla 22 działek o pow. 0,2131 ha, 

(pozostało 11 działek o pow. 0,0541 ha); ulica Słoneczna - zostały wydane decyzje dla  

41 działek o pow. 0,1639 ha (pozostało 7 działek o pow.0,0168 ha). ; ulica Spadzista - 

zostały wydane decyzje dla 6 działek o pow. 0,0421 ha (pozostało 12 działek o pow.0,1215 

ha). W chwili obecnej przed Sądem Rejonowym w Wadowicach toczy się postępowanie 

spadkowe z  wniosku Gminy Spytkowice w celu zakończenia regulacji prawnej drogi ul. 

Spadzista. 

Ponadto toczy się postępowanie w sprawie drogi ul. Leszczynowa, Bożego Ciała, Świętej 

Katarzyny. 

Bachowicach: ulica Na Wzgórzach - zostały wydane decyzje dla 58 działek o pow.  

0,4757 ha (pozostały 11 działki o pow. 0,0885 ha); ulica Rzemieślnicza - toczy się 
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postępowanie dla 8 działek o pow.0,0716 ha; ulica Dębowa - toczy się postępowanie dla  

13 działek o pow.0,0847 ha; ulica Kaniów - toczy się postępowanie dla 3 działek o 

pow.0,0167 ha 

Ryczowie: ulica Wróblówki Spytkowice/Ryczów - toczy się postępowanie dla 17 działek 

 o pow. 0,1986 ha; ulica Piwna - toczy się postępowanie dla 2 działek o pow. 0,0178 ha 

Miejscu: ulica Piotra i Pawła  - toczy się postępowanie dla 6 działek o pow. 0,0497 ha 

stanowiących mienie komunalne, na mocy art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o 

gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187  

z późn. zm.), oraz na mocy art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 10 maja 1990 przepisy 

wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych /Dz. U. Nr 32 poz.191 z 1990 r. z późn. zm./ w: 

Spytkowicach: zostały wydane  decyzje dla 17 działek o pow. 6,1783 ha (pozostało  

34 działek o pow. 11,3887 ha);  

Ryczowie : została wydana decyzja na 1 działkę w obrębie ulicy Starowiejskiej o pow. 

0,9914 ha (pozostało 27 działek o pow. 7,1670 ha), 

Sprawy sądowe  

Spytkowice: przed Sądem Rejonowym w Wadowicach toczą się postępowania o zasiedzenie 

dla 26 działek o pow. 5,3874 ha stanowiących m.in. drogę ul. Czarnowiejska, i jej drogi 

boczne, oraz drogi dojazdowe w obrębie ul. Górki (wniosek od 2013 r.), dla 8 działek o pow. 

0,6913 ha stanowiących drogi: ul. Starowiejska, ul. Szkolna, ul. Wzory, ul. Nadrzeczna,  

ul. Myto (od 2010 r.). W 2014 roku zostało zakończone postępowanie o zasiedzenie drogi 

dojazdowej do „wysypiska”(4 działki. o pow. 0,6919 ha)  

Bachowice: przed Sądem Rejonowym w Wadowicach toczą się postępowania o zasiedzenie 

dla 27 działek o pow. 7,3260 ha stanowiących m.in. drogę ul. Kaniów, ul. Pod Borem,  

ul. Na Wzgórzach (wniosek od 2013 r.), dla 90 działek o pow. 14,0430 ha stanowiących drogi 

dojazdowe w obrębie ul. Na Wzgórzach, od ul. Stefczyka, od ul. Ks. Gołby, od ul. Górki.  

W 2014 roku zakończono postępowanie sądowe dot. zasiedzenia dróg –ul. Wróblówki, Cicha, 

cz. ul. Na Wzgórzach (19 dz. o pow. 3,4269 ha) 

Ryczowie: przed Sądem Rejonowym w Wadowicach toczą się postępowania o zasiedzenie 

dla 24 działek o pow. 5,5728 ha stanowiących m.in. drogi dojazdowe ul. Długa, Okrężna,  

ul. Stadionowa, obręb ul. Piwna, Starowiejska, „Kądzioły” (wniosek od 2012 r.), dla  

19 działek o pow. 2,7241 ha stanowiące drogi dojazdowe w obrębie ul. Jana Pawła II, Jana III 

Sobieskiego (wniosek od 2013 r.). W 2012 roku zakończono postępowanie sądowe dot. 

zasiedzenia dróg –ul. Parkowa, ul. Stroma, ul. Krótka, ul. Kręta, ul. Sadowa. W 2013 roku 
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zakończono postępowanie sądowe dot. zasiedzenia dróg –ul. Dębowa, ul. Ogrodowa,  

ul. Szkolna, ul. Spokojna, działka przy - ul. Krętej. W chwili obecnej przed Sądem 

Rejonowym w Wadowicach toczy się 7 postępowań, w których Gmina Spytkowice jest 

uczestnikiem. 

Zakończone zostało 6 postępowań sądowych, w których Gmina Spytkowice była zarazem 

właścicielem i uczestnikiem postępowania.  

Ogółem wartość przejętych dróg zamyka się w kwocie 907 900 zł, natomiast szacunkowa 

wartość dróg będących w trakcie postępowania wynosi ok. 1 000 000 zł 

Drogi rolnicze 

 Modernizacja dróg rolniczych jest dofinansowana ze środków budżetu województwa 

małopolskiego. W 2012 roku w sołectwie Ryczów wykonano modernizację drogi rolniczej 

biegnącej po działce o numerze 2680 (I etap) od ul. Jana Pawła II do ul. Dębowej na odcinku 

1500m, za kwotę 75 091,50 zł. W 2013r. wykonano modernizację dalszej części w/w drogi 

rolniczej (II etap) na odcinku 640 m i drogę – ul. Sadowa na odcinku 1 185 m  

za kwotę 126 306,98 zł, oraz w sołectwie Spytkowice drogę biegnącą wzdłuż nieczynnego 

wysypiska odpadów tzw. Przecznica na długości 1000 m za kwotę 74 986,00 zł. W 2014 r. 

wykonano modernizację drogi rolniczej biegnącej od ul. Szkolnej do Alei Kasztanowej w 

Spytkowicach, na długości 2 055 m za kwotę 181 927,60 zł. 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

Działka o nr ewidencyjnym 1700/4 o pow. 0,0468 ha w Bachowicach, za kwotę 7 249,00 zł  

Działki o numerach ewidencyjnych: 1291/29 o pow. 0,0684 ha, 1291/30 o pow. 0,1859 ha  

i 1291/31 o pow. 0,1660 ha położone w Ryczowie, za kwotę 48 678,00 zł. 

Decyzje zezwalające na wycinkę drzew  

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody zostały wydane decyzje zezwalające na wycinkę drzew 

i krzewów w: 2011 r. 185 decyzji, w 2012 r. 247 decyzji, 2013 r. 218 decyzji, 2014 r. 168 

decyzji ( na dzień 30.08.2014 r.) Ponadto przeprowadzono 3 postępowania dotyczące 

nielegalnej wycinki drzew.     

Decyzje środowiskowe 

W oparciu o złożone wnioski przez inwestorów zostały wydane decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia: w 2011 r. 5 decyzji, w 2012 r.  

5 decyzji, w 2013 r. 10 decyzji i w 2014 r. 6 decyzji.  
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Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest.  

 Realizując zapisy programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Spytkowice na lata 2008 - 3032 Gmina Spytkowice udziela pomocy dla mieszkańców 

finansując w 100% odbiór i utylizację zdeponowanych wyrobów zawierających azbest. I tak: 

w 2011r. z 92 nieruchomości zostało odebrane 210,46 tony odpadów, na kwotę 63 643,10 zł, 

w 2012r. z 28 nieruchomości zostało odebrane 73,84 tony na kwotę 23 525,24 zł, w 2013 r.  

z 46 nieruchomości zostało odebrane 95,87 tony na kwotę 30 026,68 zł, w 2014 r.  

z 26 nieruchomości zostało odebrane 51,66 tony na kwotę 15 344,22 zł ( na dzień 30.08.2014 

r.). Ogółem odebrano 431,83 ton wyrobów zawierających azbest na kwotę 132 539,24 zł.  

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami.  

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

zwierzętami. Ogółem, w ciągu 4 lat odebrano 18 bezdomnych psów co kosztowało gminny 

budżet 28 483 zł.  

Zabezpieczenie przed powodzią. 

Inwestycje dotyczące bezpieczeństwa przeciwpowodziowego były kluczowymi w tej kadencji 

samorządu gminy Spytkowice. Od początku 2011 roku Wójt, Rada Gminy oraz Mieszkańcy 

czynniki starania celem realizacji najważniejszych inwestycji, które poprawiły 

bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. W latach 2011 – 2014 Małopolski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych wykonał prace zabezpieczające na ciekach wodnych na kwotę 9 786 800 

zł. Były to głównie prace związane z: 

1. Doprowadzeniem do odpowiedniego stanu technicznego lewego wału cofkowego 

potoku spytkowickiego na długości 1 km. Wartość robót to kwota 3 587 700 zł,  

2. W ramach usuwania szkód powodziowych na potoku spytkowickim w miejscowości 

Spytkowice wykonano regulację cieku na odcinku 1,95 km. Wartość robót to kwota 

2 693 400 zł.,  

3. Regulacją potoku Kasztelan w Spytkowicach. Wartość robót to kwota -  

21 000 zł,  

4. Doprowadzeniem do odpowiedniego stanu technicznego korony prawego wału rzeki 

Wisły w miejscowości Spytkowice i Lipowa na odcinku 1,968 km. Wartość robót to 

kwota 242 800 zł,  

5. Wykonaniem wzmocnienia konstrukcji prawego wału rzeki Wisły w postaci przesłony 

wałowej w miejscowości Lipowa. Wartość robót to kwota 2 653 600 zł,  
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6. Doprowadzeniem do odpowiedniego stanu technicznego korony prawego wału rzeki 

Wisły na długości 1,930 km w miejscowości Ryczów. Wartość robót to kwota 293 

300 zł,  

7. Doprowadzeniem do odpowiedniego stanu technicznego korony prawego wału rzeki 

Wisły na odcinku 1,523 w m. Miejsce. Wartość robót to kwota 295 000 zł 

 Ponadto w ramach utrzymania swoich obiektów Małopolski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych wykonuje koszenie wałów, konserwację śluz wałowych, konserwację 

uregulowanych odcinków potoku Spytkowickiego i Półwiejskiego. 

10. Gospodarka odpadami 

Podejmując działania w zakresie wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami 

Gminy Spytkowice w grudniu 2012 r. Rada Gminy Spytkowice podjęła wszystkie uchwały 

niezbędne do prawidłowej realizacji systemu. Nowym systemem zbiórki odpadów zostały 

objęte tylko nieruchomości zamieszkałe dlatego wszyscy właściciele nieruchomości 

zamieszkałych, otrzymali z ut. Urzędu ulotkę, w której zostały zawarte podstawowe 

informacje dla Mieszkańców dotyczące nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, nowych obowiązków i opłat nałożonych na mieszkańców jak również zasad 

segregacji odpadów. Zgodnie z prawem zamówień publicznych przeprowadzony został 

przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

(segregowanych i niesegregowanych). Do przetargu przystąpiły 3 firmy, najkorzystniejszą 

ofertę złożył Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu.  2 lipca 2013 r. została podpisana z 

w/w zakładem stosowna umowa. Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie gospodarki 

odpadami odbywało się w całym kraju w atmosferze niepewności co do przyjętych przez 

Sejm RP rozwiązań prawnych. Dzięki determinacji Wójta i Rady Gminy, nasz samorząd 

uniknął wszystkich negatywnych perturbacji w tym zakresie. Dzięki wypracowaniu 

oryginalnego na skalę kraju rozwiązania uzyskaliśmy: 

1. Jedną z najniższych opłat w województwie małopolskim, ponoszonych przez 

Mieszkańca za odpady segregowane 

2. Utrzymanie realizowania zadania przez rodzimy Zakład Usług Komunalnych, dzięki 

czemu zachowano istniejące miejsca pracy. 

3. Pozostawienie w „krwioobiegu finansowym” gminy opłat z tytułu odbioru i 

zagospodarowania odpadów. Pieniądze naszych Mieszkańców nie są tym samym 

transferowane za granicę przez międzynarodowe korporacje 
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4. Spokój i rzetelność w realizacji tego zadania oraz uniknęliśmy zamieszania, jakie w 

wielu gminach wystąpiło zwłaszcza na początku wdrażania nowego systemu. 

 Ponadto w ramach nadzoru nad utrzymaniem czystości w gminie opróżnianie są 

kosze zamontowane w miejscach użyteczności publicznej (w latach 2011 – 2014 gmina 

przeznaczyła na ten cel 32 717,52 zł.), likwidowane dzikie wysypiska (w latach 2011 – 2014 

gmina przeznaczyła na ten cel 9 535,86 zł), uczestniczymy w akcji "Sprzątanie świata"  

(w latach 2011 – 2014 gmina przeznaczyła na ten cel 4 000,00zł), wykaszane są  grunty (w 

latach 2011 – 2014 gmina przeznaczyła na ten cel 16 807,56 zł) 

6.  Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 

 W zakresie realizowanych zadań własnych Gminy dużą uwagę poświęca się 

podejmowaniu działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania 

alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałaniu agresji i przemocy w rodzinie.  

Do realizacji tych zadań służą: 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

 W ramach ujętych w programach profilaktycznych szeregu celów i kierunków 

działania  współpracuje ze sobą szereg jednostek, instytucji i organizacji. Podstawową 

komórką posiadającą kompetencje do inicjowania działań związanych z  rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

która odbyła 15 posiedzeń.  

W strukturze Komisji funkcjonują  zespoły zadaniowe tj.: 

1. Podzespół ds. Interwencji Kryzysowej w chorobie alkoholowej, który odbył 32 

posiedzenia w trakcie, których udzielił 670 porad osobom uzależnionym lub 

współuzależnionym  

od alkoholu. Zespół podejmował zadania polegające na  prowadzeniu wstępnych 

rozmów i nakłanianiu osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego 

leczenia odwykowego oraz szeregu innych działań zmierzających do zaprzestania, bądź 

zmniejszenia nadużywania alkoholu. Podzespół objął opieką 188 osób.  

2. Podzespoły przeprowadzające kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

Kontrole  te są istotnym elementem profilaktyki kierowanej do sprzedawców napojów 

alkoholowych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i 

przestrzeganie zakazu podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim. Podzespoły 
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przeprowadziły 4 kontrole, w trakcie których skontrolowały 130 punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych. 

 Ważnym punktem prowadzonych działań profilaktycznych jest świadczona w Punkcie 

Informacyjno - Konsultacyjnym pomoc psychologiczna. Osoby zgłaszające się do Punktu 

najczęściej oczekują od psychologa pomocy w zakresie porady prawnej np.: jak wystąpić o 

alimenty lub o eksmisję sprawcy przemocy w rodzinie, jak namówić uzależnionych do 

podjęcie leczenia dobrowolnego. Zgłaszają się też osoby uzależnione, które chcą otrzymać 

informację jak i gdzie podjąć terapię odwykową oraz osoby, które jeszcze nie są zdecydowane 

na podjęcie leczenia dobrowolnego, lecz chcą z kimś porozmawiać o swoim problemie lub 

uzyskać motywację do leczenia. Z pomocy psychologa skorzystało  167 osób, którym 

udzielono 1.837 porad. 

 Komisja współpracuje z Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w 

zakresie  podejmowania działań polegających na rozwiązywaniu problemów alkoholowych i 

prowadzeniu rozmów wspierająco  – motywujących w odniesieniu do osób doprowadzonych 

do wytrzeźwienia z terenu naszej gminy. Do Ośrodka skierowano 110 osób.  

 Komisja współpracuje z Biegłymi Lekarzami Sądowymi (psycholog, psychiatra) w 

zakresie sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W przypadku 

stwierdzenia uzależnienia od alkoholu, komisja podejmowała dalsze czynności mające na celu 

zaproponowanie pacjentowi możliwości podjęcia leczenia w stacjonarnym bądź 

niestacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego, a w razie  nie wyrażenia  przez pacjenta 

zgody na leczenie, sprawa była kierowana na drogę sądową. Biegli sądowi przebadali 28 

osób. Komisja skierowała do Sądu 37 wniosków o objęcie przymusowym leczeniem 

odwykowym, natomiast 19 osób odbyło dobrowolne leczenie odwykowe. Kolejnym ważnym 

aspektem realizowanych działań jest udzielona pomoc profilaktyczna ze szczególnym  

uwzględnieniem dzieci i młodzieży w ramach, której wsparto następujące działania:  

1. programy profilaktyczne i edukacyjno- rozwojowe kierowane do dzieci i młodzieży tj.: 

1) spektakle profilaktyczne, w których poruszano zjawiska przemocy wśród młodzieży, 

problem narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu, agresji,  

2) zajęcia profilaktyczne organizowane w szkołach z okazji Obchodów Miesiąca 

Trzeźwości, 

3) prelekcje i warsztaty profilaktyczne nt. szkodliwości spożywania napojów 

alkoholowych i innych używek, prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. 

W/w działania cieszą się dużym zainteresowaniem  młodzieży i wywołują pozytywne  

impulsy, skłaniające młodzież do przemyśleń. Również pedagodzy i nauczyciele 
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wyrażają  zdanie, iż atrakcyjność tematów, forma przedstawiania i żywy kontakt aktorów z 

publicznością były wielce pomocne w pracy dydaktyczno  – wychowawczej z dziećmi  

i młodzieżą. Ogółem zorganizowano 15 programów profilaktycznych, w których udział ok. 

1.200 uczestników.  

2. Programy, konkursy plastyczne, konkursy wiedzy o tematyce antyalkoholowej, 

antynikotynowej, antynarkotykowej, które są znakomitą formą upowszechniania 

prawidłowych wzorców i postaw zdrowotnych, gdyż bezpośrednia aktywność 

uczestnikówi indywidualne zaangażowanie w wykonanie określonego zadania daje 

uczniom poczucie własnej wartości i uczy umiejętności pracy w grupie. Ogółem 

zorganizowano 25 konkursów, imprez, spotkań, pikników, organizowanych poza 

zajęciami  lekcyjnymi, które są  alternatywą dla alkoholu oraz innych używek. 

Organizowanie takich  spotkań  służy promowaniu  profilaktyki uzależnień, promocji 

zdrowego stylu życia, a przede wszystkim upowszechnianiu wzorców  i postaw 

prozdrowotnych. Dofinansowaniem objęto następujące imprezy środowiskowe: 

1) „Piknik Rodzinny” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Spytkowicach,  

2) „Święto Rodziny” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ryczowie,  

3) „Popołudnie z mamą i tatą”  w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bachowicach, 

4) akcja szkolna pn. "Dzień bez przemocy" w Zespole Szkolno - Przedszkolnymw 

Bachowicach, 

5) „Gminny Program Profilaktyczny” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w 

Bachowicach, 

6) „Popołudnie z przygodą” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach, 

7) "Bawimy się z mamą i tatą" w Szkole Podstawowej w  Miejscu, 

8) Imprezy środowiskowe zorganizowane przez Radę Sołecką wsi Miejsce i Radę 

Sołecką wsi Półwieś połączone  konkursami profilaktycznymi. 

Ogółem zorganizowano 32 imprezy, w których udział wzięło ok. 2.500 uczestników. 
 Zasadniczą rolę w zakresie zapobiegania i zwalczania skutków choroby alkoholowej 

odgrywa Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach, który prowadzi szeroko pojętą 

działalność  profilaktyczną. Działalność  GOK jest dofinansowana w ramach Gminnych 

Programów Profilaktyki. Nowością wprowadzoną w tej kadencji samorządu było otwarcie 5 

świetlic wiejskich, które czynne są przez cały rok. Odbywają się w nich m.in. zajęcia 

taneczne, muzyczne, plastyczne, w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację dzieci i młodzieży z różnych środowisk 

poprzez organizację  różnego typu konkursów,  występów, wystaw, wyjazdów, turniejów i 
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zajęć sportowych. W ramach działalności GOK w zakresie profilaktyki organizowane są 

również prezentacje teatralne, imprezy rodzinne.  Stałej poprawie ulega baza materialne 

świetlic wiejskich. Remontowi została poddana świetlica w Bachowicach oraz Półwsi. 

Aktualnie trwają prace projektowe nad budową Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu, gdzie 

również swoje miejsce znajdzie świetlica środowiskowa. Obiekty te są także wyposażone w 

stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu. 

 W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach Gminnych 

Programów Profilaktyki, przeznacza się również środki finansowe na tworzenie warunków 

dzieciom i młodzieży do zdrowego i trzeźwego stylu życia poprzez organizacje miejsc 

uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku, zakup sprzętu sportowego, doposażenie świetlic 

wiejskich w niezbędne artykuły, przedmioty, sprzęt, koszenie „dzikich boisk”.  

 Ważną rolę w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży spełniają 

organizację pozarządowe, które przedstawiają coraz bogatsze oferty  dla dzieci w zakresie 

organizacji wypoczynku letniego oraz zajęć kulturalno - sportowo - edukacyjnych. W obecnej 

kadencji oferty przedstawiły: 

1) Ludowy Klub Sportowy „ASTRA” Spytkowice na czterodniowy wyjazd na obóz 

sportowy  pn. „Sportowe lato ”dla 30 dzieci do Międzybrodzia Żywieckiego, 

2) Ludowy Klub Sportowy „ASTRA” Spytkowice na trzykrotny, pięciodniowy  wyjazd 

na obóz sportowy pn. „Sportowe lato ”dla 30 dzieci jednorazowo do Ustronia, 

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach na jednodniową wycieczkę do Muzeum 

Pożarnictwa  w Mysłowicach dla 30 dzieci, 

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach na jednodniową wycieczkę do wesołego 

Miasteczka w Chorzowie dla 30 dzieci, 

5)  Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach na organizację zajęć sportowych, 

kulturalno - oświatowych i rozrywkowych pn. "Strażackie wakacje" dla 100 dzieci, 

6) Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach na jednodniową wycieczkę na X 

Międzynarodową Wystawę Ratownictwa i Techniki Pożarowej w Kielcach  dla 40 

dzieci, 

7) Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowicach na  organizację zajęć sportowych, 

kulturalno - oświatowych i rozrywkowych  dla 21 dzieci, 

8) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany na trzykrotny spływ kajakowy, w którym 

uczestniczyło ok. 20 dzieci - jednorazowo, 

9) Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi na jednodniową wycieczkę 

krajoznawczą pn. „Szlakiem Orlich Gniazd” dla 40 dzieci. 
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10) Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi na trzykrotne zajęcia integracyjno - 

plastyczno techniczne pn. „Akademia Pomysłów” dla ok. 150 dzieci jednorazowo, 

11) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „DAĆ SZANSĘ” 

na trzykrotne zajęcia rehabilitacyjno - ruchowe pn. „Aktywność - zdrowa alternatywa 

” dla 10 dzieci, 

12) Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" w Spytkowicach na cykl warsztatów i zajęć 

kulturalno - rozrywkowych dla ok. 180 dzieci i młodzieży,  

13) Fundacja "Przywołaj Uśmiech" w Łowiczkach  - zajęcia i warsztaty dla dzieci i 

młodzieży pn. "Dla ciała i dla ducha",  

14) Fundacja "Damy Radę" w Tomicach -  na "Dzień Dziecka na Sportowo" dla ok. 50 

dzieci, 

15) Fundacja "Damy Radę" w Tomicach - na program pn. "Rzeki bez granic - odkrywamy 

tajemnice Doliny Karpia"  dla 20 dzieci,  

 Ta forma wypoczynku cieszy się dużą popularnością wśród dzieci, gdyż dziecko 

zapomina własnych problemach rodzinnych i często tylko w ten sposób może  uczestniczyć w 

zajęciach lub wycieczce, coś zwiedzić, gdyż rodzicie nie są w stanie samodzielnie finansować 

takich form wypoczynku.  

 W ramach działań profilaktycznych na kompleksie boisk sportowych ORLIK 

prowadzono zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjno – profilaktycznym dla dzieci i 

młodzieży, których zasadniczym celem było upowszechnianie wzorców aktywnego stylu 

życia poprawiającego sprawność fizyczną, promocja zdrowego stylu życia, pożyteczne 

zagospodarowanie  czasu wolnego dzieci i młodzieży wolnego od używek. W ramach 

wsparcia dofinansowano przez 36 miesięcy część  kosztów zatrudnienia animatorów sportu 

do prowadzenia zajęć.  

 W ramach podejmowanych działań rozdysponowano 220 broszur, ulotek i plakatów 

profilaktycznych.  

 Ogółem środki przeznaczone na działalność profilaktyczną w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii -  504.853,15 zł. 

 

7. Administrator Bezpieczeństwa Informacji  

 
Stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji, związane jest przede wszystkim 

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

odpowiedzialny jest za utrzymanie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania na jakim 
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pracują pracownicy. Równie ważnym zadaniem jest obsługa bieżąca strony internetowej oraz 

Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych 

Administrator   Bezpieczeństwa Informacji dba o przestrzeganie zasad zawartych w ustawie o 

ochronie danych osobowych. 

Poniżej przedstawiono statystykę z głównych zadań z zakresu obowiązków tego 

stanowiska:   

Ochrona danych osobowych:  

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników Urzędu Gminy  - 37 

Obsługa strony internetowej Urzędu Gminy: 

1. Bieżąca obsługa strony internetowej :  

- wydarzenia,  

- ogłoszenia,  

- zapytania ofertowe. 

2. Ilość wejść na stronę internetową  - 479 578 

Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej: 

1. Bieżąca obsługa biuletynu: 

- zarządzenia wójta  - 527, 

- uchwały Rady Gminy  - 339, 

- zawiadomienia, 

- protokoły z obrad Rady Gminy oraz Komisji - 131, 

- ogłoszenia, 

- oświadczenia majątkowe  - 192, 

- zamówienia publiczne – przetargi - 146, 

- pozostałe informacje. 

2. Wdrożenie nowego systemu BIP 

3. Ilość wejść na BIP - 40106 

Obsługa informatyczna Urzędu Gminy: 

1. Naprawy bieżące sprzętu komputerowego 

2. Administrowanie siecią lokalną Urzędu 

3. Obsługa oprogramowania 

4. Wdrażanie nowych systemów informatycznych: 

- prace wdrożeniowe systemu USC i Ewidencji Ludności (ZMOKU, ŹRÓDŁO); 

- wdrożenie systemu do obsługi finansowej Gospodarki Odpadami; 

- wdrożenie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
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 Stanowisko Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych odpowiedzialne 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. 

 

Ochrona informacji niejawnych:   

1. Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych  - 8 

2. Wytwarzanie i przyjmowanie dokumentów zastrzeżonych  - 239 

 

8. 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 w całości są finansowane ze środków  budżetu państwa oraz zadania własne gminy 

finansowane  z budżetu gminy, w części dofinansowane ze środków budżetu państwa. 

W ramach  realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej  w okresie od 2011 - 2014r. osoby, 

rodziny korzystały z pomocy w ramach zadań własnych, własnych dofinansowanych z 

budżetu  państwa oraz zadań zleconych. 

 

I. Zadania  własne gminy 

1. Zadania  własne  gminy obejmują pomoc w formie: 

1) Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych 

rodziny tj: na zakup żywności opału i leków. Liczba  rodzin, które otrzymały pomoc - 139 w 

tym 429 osób w  rodzinie 

2) Ponoszenie kosztów za pobyt w DPS - 10 osób 

3) Usługi  opiekuńcze  świadczone  dla osób  starszych  w  miejscu ich  zamieszkania – 

pomocą  

tą jest objętych 8 osób  
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4) Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy finansowej dla osób, które z uwagi na trudną 

sytuację materialną nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.  

Z dodatku mieszkaniowego korzystała - 1 rodzina. 

 

2. Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa: 

1) Zasiłki stałe - z tej formy pomocy korzysta  22 osoby,  liczba świadczeń 702 

2) Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób samotnie gospodarujących 

pobierających  zasiłki stałe z tyt. wieku lub niepełnosprawności  dla 19 osób tj. 179 

świadczeń 

3) Zasiłki okresowe - z tej formy pomocy skorzystało  59 rodzin  tj. 634 świadczeń 

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

Z rządowego programu korzystają osoby/rodziny, których miesięczny dochód nie przekracza 

(150 %) kryterium  dochodowego  zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pomocą w ramach 

rządowego programu objętych zostało 199 osób w tym: 

- w formie posiłku w stołówkach szkolnych  dzieci i młodzież - 132 osoby co daje liczbę 

58.273 świadczeń ( jedno świadczenie liczy się jako  jeden posiłek)   

- w formie zasiłku celowego na zakup żywności - 67 rodzin co daje liczbę 1070 świadczeń 

(jedno świadczenie liczy się jako świadczenie udzielone jeden raz w miesiącu) 

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  otrzymało 153  uczniów. 

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 

Środki z 

administracji 

rządowej 

Zasiłki celowe 251 043,68 zł 251 043,68 zł   

Zasiłki okresowe 255 164,00 zł 43 064,54 zł 212 099,46 zł  

Zasiłki stałe 284 398,37 zł 13 294,75 zł 271 103,62 zł  

Zasiłki z tyt. klęski 

żywiołowej 

11 345,42 zł   11 345,42 zł 
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Zasiłki i posiłki z 

programu „Pomoc 

państwa w zakresie 

dożywiania” 

255 663,10 zł 111 915,44 zł 143 747,66 zł  

Odpłatność za pobyt 

dzieci w placówkach 

opiekuńczo - 

wychowawczych 

27 335,37 zł 27 335,37 zł   

Odpłatność za pobyt w 

Domach Pomocy 

Społecznej 

547 037,32 zł 547 037,32 zł   

Dodatki mieszkaniowe 741,16 zł 741,16 zł   

Składki zdrowotne 

opłacane od 

wypłaconych zasiłków 

stałych 

22 967,71 zł 1 016,24 zł 21 951,47 zł  

Składki zdrowotne 

opłacane od 

wypłaconych 

świadczeń 

pielęgnacyjnych, 

zasiłków dla 

opiekunów oraz 

specjalnych zasiłków 

opiekuńczych 

34 131,47 zł   34 131,47 zł 

Składki emerytalno – 

rentowe opłacane od 

wypłaconych 

świadczeń 

pielęgnacyjnych, 

zasiłków dla 

opiekunów oraz 

specjalnych zasiłków 

268 038,85 zł   268 038,85 zł 
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opiekuńczych 

Stypendia szkolne 255 570,00 zł 51 114,80 zł 204 455,20 zł  

Koszty związane z 

programem :Przemoc 

w rodzinie” 

59 115,63 zł 35 607,73 zł 23 507,90 zł  

Odwiedziny 

przedświąteczne 

25 613,53 zł 25 613,53 zł   

Wydatki bieżące 

związane z 

działalnością 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

276 465,69 zł 253 968,67 zł 6 364,59 zł 16 132,43 zł 

Koszty wynagrodzeń: 

(kierownik, księgowy 

,pracownicy socjalni, 

inspektor ds. 

świadczeń rodzinnych, 

specjalista ds.  

funduszu 

alimentacyjnego,  

1 705827,85zł 1 256 720,48 zł 197 207,84 zł 251 899,53 zł 

Umowy zlecenia: 

prawnik, opiekun 

8 561,33 zł 8 561,33 zł   

Program „Asystent 

rodziny” 

21 394,76 zł 564,76 zł 20 830,00 zł  

Program :”Karta dużej 

rodziny” 

267,90 zł  267,90 zł  

 

Realizacja  pracy socjalnej - polegająca na poradnictwie, która jest szczególnie ważna 

w przypadku rodzin niezaradnych życiowo.  
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W tym celu 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, chorobę lub z innych przyczyn 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.  

 

Pomoc z Banku Żywności  z unijnego  Program PEAD. 

Przyznawanie  produktów żywnościowych dla osób samotnych i wielodzietnych, będących   

w trudnej sytuacji życiowej z terenu naszej gminy, których dochód nie przekracza kryterium 

dochodowego  zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Produkty Żywnościowe  pochodziły  

z Banku Żywności  z unijnego  Program PEAD. Pomoc otrzymało 45 rodzin  (212 osób). 

W okresie od 2011 - 2014r. rodziny ogółem otrzymały 20.598,36 kg żywności w 

następującym asortymencie: mąka, makaron , kasza manna, ryż, płatki kukurydziane, dania 

gotowe  

z makaronem i z kaszą, krupnik, ser żółty, ser topiony, mleko, zupa  pomidorowa. 

 

II  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 się dziecka. W ramach realizowanej ustawy o  świadczeniach rodzinnych  dla osób 

pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacane były dodatki do świadczeń 

pielęgnacyjnych oraz pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 

realizowane w ramach rządowych programów wspierających osoby pobierające świadczenia 

pielęgnacyjne. W okresie od stycznia 2011 roku do sierpnia 2014 roku z różnego rodzaju  

świadczeń rodzinnych skorzystały 604 rodziny. Na podstawie złożonych wniosków wydano 
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3.026 decyzji w tym 245 decyzji odmownych. Poniżej w tabeli przedstawiam szczegółowy 

wykaz świadczeń rodzinnych wypłacanych w ramach realizacji ustawy o świadczeniach 

rodzinnych. 

Lp

. 

Rodzaj świadczenia Liczba osób 

w tym dzieci, 

którym 

przyznano 

świadczenie  

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

1 Zasiłek rodzinny 3328 33102 3.026.780,00 zł 

2 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 172 172 172.000,00 zł 

3 Dodatek z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 

191 1369 533.336,70 zł 

4 Dodatek z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka 

98 879 153.860,00 zł 

5 Dodatek z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

139 1313 101.880,00 zł 

6 Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 

szkolnego 

1708 1708 171.100,00 zł  

7 Dodatek z tytułu podjęcia nauki    w 

szkole poza miejscem zamieszkania  

73 4365 224.490,00 zł 

8 Dodatek z tytułu wychowywania 

dziecka w rodzinie wielodzietnej 

600 5897 471.760,00 zł 

9 Zasiłek pielęgnacyjny 815 8237 1.260.261,00 zł 

10 Świadczenie pielęgnacyjne 251 2225 1.198.578,05 zł 

11 Specjalny zasiłek opiekuńczy 4 22 11.284,00 zł 

12 Zasiłek dla opiekuna 39 472 242.216,40 zł 

13 Zasiłek dla opiekuna odsetki 39 39 9.941,62 zł 

14 Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 

382 382 382.000,00 zł 

15 Świadczenie pieniężne wypłacane 

przez gminę z tytułu urodzenia 

7 7 7.000,00 zł 
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dziecka 

16 Dodatek do świadczenia 

pielęgnacyjnego 

26 151 15.100,00 zł 

17 Pomoc finansowa dla osób 

pobierających świadczenia 

pielęgnacyjne 

128 820 126.900,00 zł 

 RAZEM X X 8.108.419,07 zł 

 

2. Realizacja zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do  

alimentów - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego: 

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 01.01.2011 do 31.08.2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 35 rodzin.  

W tym okresie wdano 261 decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

w tym 4 decyzje odmowne. Świadczenia wypłacono na kwotę 857.893,00 zł. 

2) Działania wobec dłużników alimentacyjnych - Organ właściwy dłużnika tj. wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego podejmuje działania wobec dłużników przewidziane w ustawie z dnia 7 

września 2007r. 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. 
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- wszczęciu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się 

od zobowiązań alimentacyjnych. 

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty  

o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji, oraz 

składa wniosek o ściganie za przestępstwo . 

Na terenie gminy zamieszkuje 31 dłużników alimentacyjnych, wydano 13 decyzji o uznaniu 

za dłużnika alimentacyjnego. 

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.08.2014 r. uzyskano zwroty od dłużników alimentacyjnych  

z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 161.293,73 zł.,  

w tym: 

- kwota przekazana na dochody budżetu państwa: 97.625,32 zł.  

- dochody własne gminy: 54.269,00 zł. (w tym przekazane przez inne gminy 5.652,00 zł.) 

 

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW  FINANSOWYCH Z  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

SPOŁECZNEGO 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach od 2008 do 2014 r.  realizuje  

projekt systemowy  ,,Czas odnowy  klientów GOPS w Spytkowicach'' realizowany  w ramach   

Programu  Operacyjnego  Kapitał Ludzki  VII, Promocja integracji  społecznej  7.1.1  Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, który przewiduje 

objęcie wsparciem  103 osoby. 

 Celem głównym  projektu jest aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy 

Spytkowice, objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, już wykluczonych, bądź dyskryminowanych  na rynku pracy, 

której efektem  będzie zapewnienie  równego  dostępu do zatrudnienia poprzez zwiększenie 

lub  wykształcenie nowych kompetencji zawodowych  i społecznych.  

W projekcie  uczestniczą  osoby, które:  

- mieszkają na terenie  Gminy Spytkowice, 

- korzystają z pomocy społecznej, 

- są w wieku aktywności zawodowej, 

- są zagrożone  wykluczeniem  społecznym.  

W latach 2011 - 2013 w w/w projekcie  udział wzięło 45 osób po 15  w każdym roku oraz  

w roku 2014 bierze udział 27 osób. 
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W ramach aktywnej integracji  uczestnicy  projektu brali udział  w treningu kompetencji 

społecznych, którego celem  było objęcie profesjonalnym wsparciem  w zakresie  pobudzania  

do aktywnego, samodzielnego  działania  w obszarach  życia zawodowego i społecznego 

poprzez zajęcia grupowe z trenerami.W ramach aktywnej  integracji  uczestnicy projektu brali 

udział w treningu: 

- Trening kompetencji społecznych 

- Grupa wsparcia 

- Trening pracy 

- Trening kompetencji  życiowych.  

 Wszyscy uczestnicy  byli objęci indywidualnym wsparciem  psychologa oraz 

treningiem kompetencji społecznych, a obecnie  są organizowane  formy wsparcia określone   

w indywidualnych planach działania  tj. kursy: prawa jazdy, obsługi kas fiskalnych, 

księgowości,  grafiki  komputerowej,  obsługi kos  spalinowych oraz indywidualne spotkanie 

z doradcą zawodowym. 

 Od 2008 r. do czerwca 2014 r. na realizację projektu systemowego ,,Czas  odnowy  

klientów GOPS w Spytkowicach '' wydano  768.266,05 zł  w tym 663.752,08 zł z budżetu 

państwa i 104.513,97 zł.,  ze środków własnych  Gminy.  Z tego  od roku 2011 do czerwca 

2014 r. wydatki wynosiły 550.629,12 zł w tym 473.606,64 zł budżet państwa, 77.022,48 zł 

środki własne Gminy. 

 W ramach projektu utworzono salę, z której korzystają podopieczni  Ośrodka,  

odbywają się  grupy wsparcia i indywidualne  spotkania  z psychologiem, ponadto 

posiedzenia  zespołu interdyscyplinarnego w ramach realizacji ustawy  o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie.  

 

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 2011 – 2015 powołany został Uchwałą  

Nr VI/27/11 Rady Gminy Spytkowice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 -2015. 

 Zasadniczym celem Gminnego Programu jest zwiększanie dostępności  

i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie ze 
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szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci oraz poprawa skuteczności działań 

osób zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy. 

 Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją 

wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, 

podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom 

krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie gminy Spytkowice. 

 Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działających na podstawie aktów prawnych 

oraz porozumień zawartych między Wójtem Gminy Spytkowice a podmiotami, których 

przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach 

obowiązków zawodowych i służbowych lub społecznie.  

„Niebieska Karta” – to rozpoznanie zaburzeń życia rodzinnego wywołanych nadużywaniem 

alkoholu i stosowaniem przemocy, ułożenie planu pomocy oraz podjęcie działań 

interwencyjnych. Do realizacji wymienionych działań zobligowani są przedstawiciele policji, 

ośrodków pomocy społecznej, ochrony zdrowia, i gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje poprzez wypełnienie 

formularza A przez  przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów i zostaje przekazany do 

Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który z kolei niezwłocznie przekazuje go 

członkom Grupy Roboczej. 

 Grupy Robocze zajmują się rozwiązywaniem problemów związanych z wystąpieniem 

przemocy w indywidualnych przypadkach. Dokonują analizy sytuacji rodzinnej - wypełniają 

formularz  C Niebieskiej Karty  –  z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą oraz formularz D Niebieskiej Karty –  z osobą , wobec której istnieje podejrzenie, 

że stosuje przemoc w rodzinie. 

 Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbywa się średnio raz na kwartał, a w 

razie potrzeby jest zwoływane częściej. 

 W zakresie aktywizacji społeczności lokalnej do walki z problemem przemocy  

w rodzinie został uruchomiony Punkt Wsparcia i Informacji Dla Osób Dotkniętych Przemocą  

w Rodzinie działa przez pięć dni w tygodniu w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Osoby zainteresowane otrzymują pomoc socjalną w zakresie przemocy domowej  

i uzależnień, kierowanie do placówek udzielających wsparcia osobom uwikłanym w przemoc 

domową, mającym problem z uzależnieniami, prowadzenie edukacji w zakresie zjawiska 

przemocy i alkoholizmu, motywowanie do działań mających na celu przerwanie przemocy  

w rodzinie, umożliwienie anonimowego zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie, 

podejmowanie interwencji w odpowiednich instytucjach. Realizowana jest również kampania 
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ulotkowa i plakatowa. Polega na dystrybuowaniu ulotek informacyjnych zawierających 

informacje dotyczące przemocy w rodzinie oraz dostępnych form pomocy dla osób 

uwikłanych w przemoc domową. Na ulotkach zamieszczone były adresy instytucji 

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz numery telefonów gdzie 

szukać pomocy. Ulotki i plakaty są przekazywane na bieżąco do placówek oświatowych, 

ośrodków zdrowia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Posterunku Policji oraz w 

miejscach dostępnych dla Mieszkańców. 

 W ramach realizacji projektów edukacyjno – informacyjnych dla dorosłych i dzieci w 

zakresie występowania, zapobiegania i ochrony przed zjawiskami przemocy domowej 

przeprowadzono akcję informacyjną skierowaną do różnych grup odbiorców i środowisk na 

temat przemocy w rodzinie sposobów ich przeciwdziałania oraz możliwości uzyskania 

pomocy. Przygotowano i udostępniono materiały o charakterze informacyjno – edukacyjnym. 

W celu ułatwienia dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy 

oraz podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy Spytkowice na temat przemocy  

w rodzinie umieszczono na stronie internetowej gminy informacje dot. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, zamieszczono artykuł w prasie lokalnej o lokalnym systemie pomocy  

i wsparcia osób uwikłanych w zjawisko przemocy domowej, utworzono tablicę informacyjną  

w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach, na której są systematycznie 

aktualizowane informacje, rozpowszechniono broszury, ulotki, plakaty dotyczące zjawiska 

przemocy; na terenie szkół, w ośrodkach zdrowia, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 

Posterunku Policji, podczas imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury 

(Majówki, Dożynki gminne). 

W placówkach oświatowych na terenie gminy prowadzone były programy 

profilaktyczne  i edukacyjno – rozwojowe kierowane do dzieci i młodzieży ( prelekcje i 

warsztaty profilaktyczne nt. zjawiska przemocy w rodzinie, szkodliwości spożywania 

napojów alkoholowych i innych używek). W świetlicach wiejskich na terenie gminy w 

ramach zagospodarowania czasu wolnego prowadzone są zajęcia profilaktyczno – 

wychowawcze dla dzieci i młodzieży. 

 Dla osób, które doświadczają przemocy został utworzony lokal chroniony oraz 

pracownicy socjalni współpracują z Domem Samotnej Matki w Wadowicach, Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej w Radoczy w celu ewentualnego umieszczenia osób znajdujących się 

w sytuacji kryzysowej związanej z przemocą w rodzinie w tych placówkach. 
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W ramach podnoszenia kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w szkoleniach uczestniczyli; członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, pedagodzy, 

dyrektorzy Szkół, członkowie GKRPA, policjanci, pracownicy socjalni. 

Efekty działań Zespołu Interdyscyplinarnego: 

1. Z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy skorzystały – 24 osoby (tj. z 

pomocy psychologa – 43, pedagoga – 11, terapii rodzinnej – 3, pomocy prawnej -12 ). 

2. Z pomocy psychologicznej w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Spytkowicach 

skorzystało – 16 osób. 

3. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Spytkowicach złożono  

9 wniosków o wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej alkoholu. 

4. Terapię w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu w Andrychowie przeszły  

2 osoby. 

5. Terapię stacjonarną w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie odbyła  

1 osoba. 

6. Z porad lekarza psychiatry skorzystały 2 osoby. 

7. Z detoksu skorzystała 1 osoba. 

8. Pomoc i  wsparcie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymało 12 osób. 

9. Wsparciem asystenta rodziny objęto 1 rodzinę. 

10. W Domu Samotnej Matki w Wadowicach, po interwencji policji została umieszczona 

matka z małoletnią córką. 

11. Do Sądu Rejonowego w Wadowicach o zajęcie stanowiska wobec małoletnich dzieci 

skierowano – 5 wniosków. 

W trakcie realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, prawomocnym wyrokiem sądu za 

znęcanie się nad żoną zostało skazanych 9 osób. 

Lp. Rok Niebieskie 

Karty 

Posiedzenia Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

(grup roboczych) 

Ilość osób, które 

skorzystały z 

pomocy psychologa 

Ilość osób, które 

skorzystały z pomocy 

Punktu Informacyjno 

Konsultacyjnego 

1. 2011 24 41 45 65 

2. 2012 14 26 48 75 

3. 2013 38 55 59 70 
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REALIZACJA KARTY RODZINY 3+  ORAZ PARTNERZY PROGRAMU  

 

 Od miesiąca stycznia 2014 r. Gmina  Spytkowice  rozpoczęła  realizację 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 - Programu ,,  Karta  Rodziny  3 +”  

Program  „Karta Rodziny 3+” ma  na celu zwiększenie Rodzinom Wielodzietnym  

dostępności do zajęć edukacyjno - rozwijających dla dzieci  i młodzieży, umacnianie rodziny 

oraz wspieranie realizacji funkcji Rodziny Wielodzietnej oraz wzmocnienie kondycji  Rodzin 

Wielodzietnych. Działania  powyższe   są elementem polityki społecznej realizowanej w 

Gminie Spytkowice, które dają możliwości wsparcia Rodzin Wielodzietnych, promocji 

modelu Rodziny Wielodzietnej oraz kształtowania  pozytywnego  jej wizerunku. Działania te  

polegają na umożliwieniu  Rodzinom  Wielodzietnym w szczególności: 

1) dostępu do  zajęć edukacyjno - rozwijających dla dzieci i młodzieży organizowanych przez  

Gminny Ośrodek Kultury  w Spytkowicach, poprzez zastosowanie  50 % zniżki od 

obowiązujących  opłat, 

2) korzystania ze świadczeń publicznych  przedszkoli, wykraczających  poza podstawę 

programową wychowania przedszkolnego,  mających charakter usług opiekuńczo - bytowych, 

poprzez zastosowanie  50 % zniżki od obowiązującej opłaty, 

3) korzystania 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, poprzez zastosowanie 50 %  zniżki 

od obowiązujących opłat, 

4) korzystania z ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zbierane w 

sposób selektywny) na każde trzecie i następne dziecko 80 % zniżki), 

5) korzystania ze zniżek zaproponowanych  przez  Przedsiębiorców, którzy zadeklarują chęć 

współpracy.  

 Karta  Rodziny  3+  jest wydawana  na czas określony nie przekraczający 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  
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gminy. Do końca sierpnia 2014 r. wnioski o wydanie Kart Rodziny 3+  złożyło ogółem 115 

rodzin  ( tj. 629  kart), z tego: 

- Spytkowice 43 rodziny (tj.240 kart). 

- Bachowice 27 rodzin (tj.144 karty). 

- Ryczów 34 rodziny (tj.190 kart). 

- Miejsce 8 rodzin (tj.  40 kart). 

- Półwieś 3 rodziny (tj.  15  kart). 

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 ośmiu 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. W ramach współpracy zaoferowali zniżki  na 

usługi i produkty:  

1. Pan Marcin Rubiś - P P.P.U.H. ,,Wytwórnia Kasz" S.C. z siedzibą w Spytkowicach, 

ul. Starowiślna 16:  

 - 10 % zniżki  na  towary: kasza  jęczmienna, kasza manna, bułka tarta, skrobia  

ziemniaczana, oraz  ponad 100  rodzajów przypraw, 

- 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: 

- 10 % zniżki  na wszystkie usługi i  projekty. 

3. Pan Stanisław Kornaś - ,,Zakład Usługowo - Produkcyjno – Handlowy'' z siedzibą  

w Spytkowicach, ul. Jana Pawła II 99:  

- 5% zniżki na: emulsje, lakiery, grunty, gładzie, gipsy,  masy szpachlowe, 

- zniżka  wg ustaleń na: suche tynki, systemy dociepleń,  stal zbrojeniową, 

- 5 - 8 % zniżki na: wyroby hutnicze (profil, kątownik, rura, płaskownik itp.), 

- 5 - 10 % zniżki na: narzędzia budowlane, 

- zniżka wg ustaleń na systemy ogrodzeniowe, elementy ścienne, wyroby betonowe i 

brukarskie, 

- 5 do- 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: 
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-  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, 

- 10 % zniżki: artykuły motoryzacyjne, akcesoria  samochodowe. 

- 10 % zniżki: transport osobowy - przewóz osób. 

6. Ośrodek  Szkolenia Kierowców ''EL'' –Byrski z siedzibą w Wadowicach - Pl. 

Kościuszki, 34-100  Wadowice: 

- 10 % zniżki na  kurs dla kandydatów na prawo jazdy kat. B, 

- 10 % zniżki  na jazdy doszkalające na kat. B.  

7. Pan Mariusz Morek - Przedsiębiorca - Firma Usługowo-Handlowa SPAW - MAR  

z siedzibą w Bachowicach, ul. Na Wzgórzach 1: 

- 10 % zniżki na usługi ślusarskie, bramy, barierki. 

- 10 % zniżki na budowlane. 

8. Pani Wioleta Jarek - Przedsiębiorca - ESTETICA  STUDIO  URODY z siedzibą  

w Spytkowicach, ul. Wadowicka 109: 

- 10 % zniżki  na wszystkie  usługi. 

  

 

9. 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 

tj.: 

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę: 

a) produkcji i sprzedaży wody, 

b) eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu i usuwania awarii urządzeń 

wodociągowych oraz ich przyłączy, 

2) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych: 

a) odbioru, oczyszczania i odprowadzania ścieków, 

b) eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu i usuwania awarii urządzeń 

kanalizacyjnych oraz ich przyłączy. 
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     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: oczyszczalnię w Bachowicach dla 

ścieków gospodarczo–bytowych Szkoły i gospodarstw domowych, oraz oczyszczalnię w 

Spytkowicach która jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. Ścieki po oczyszczeniu 

odprowadzane są do rzeki Wisły poprzez układ istniejących rowów. Gminny Zakład Usług 

Wodnych w Spytkowicach w ramach swojej działalności  tj. zbiorowego zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowego odprowadzenia ścieków w mijającej kadencji wykonał następujące prace: 

 W O D O C I Ą G I 

1. W ramach środków finansowych na modernizację i odtworzenie środków trwałych 

za kwotę 518 685,41zł. wymieniono i zamontowano: 

- zasuw   191 szt. 

- hydrantów   16 szt. 

- przyłączy wody  3903 mb. 

- sieci wodociągowej  2733 mb.  

2. Wybudowano 717 mb. nowej sieci wodociągowej. Wartość robót to 62 434,85zł. 

3. Usunięto 652 szt. awarii wodociągowych. 

4. Dokonano legalizacji 723 szt. wodomierzy u odbiorców na ogólną kwotę 34 755,03zł. 

5. Dokonano odbioru technicznego 111 szt./ 4391mb. przyłączy wody do których wykonano 

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

zaopatrzenie w wodę. 

6. Wykonano 261 usług dla odbiorców / budowy przyłączy wody i montaż dodatkowych 

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

na kwotę 62 976,95zł. 

7. Decyzją Starosty Wadowickiego ustanowione zostały strefy ochronne dla ujęcia wody 

Bachowice i Spytkowice – Dolne, obecnie trwa procedura związana  z ustanowieniem 

stref dla ujęcia wody Spytkowice – Kępki, ogólna wartość zadania 26 500,00zł. 
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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. Ścieki odbierane i oczyszczane są od 433 dostawców poprzez sieć kanalizacji 

sanitarnej o łącznej długości 30,2 km, 13 pompowni ścieków oraz 418 przyłączy 

kanalizacyjnych o długości 10,5 km.                    

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

wybudowano 2 319 mb. kanalizacji sanitarnej rozgałęźnej (w tym 90 studzienek 

kanalizacyjnych), ogólna wartość robót 583 719,41zł. 

2. Dostarczono dla 377 właścicieli posesji informację o obowiązku i procedurach 

przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. 

3. Usunięto 89 szt. awarii urządzeń kanalizacyjnych. 

4. Dokonano odbioru technicznego 99 szt./ 1 568 mb przyłączy kanalizacji sanitarnej                       

do których wykonano 44 „wpinki” do sieci, a z nowymi dostawcami ścieków spisano 

umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

5. Wykonano 28 usług dla odbiorców / budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej/, na które 

zostały wykonane kosztorysy powykonawcze i wystawione faktury na kwotę 34 821,36zł. 

 

10.  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 rożnym podmiotom w celu wsparcia ich działalności. Dlatego też 

subwencja oświatowa stanowi najistotniejsze źródło finansowania wydatków przeznaczonych 

na realizację zadań oświatowych, a wysokość otrzymanych subwencji przez Gminę 
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Spytkowice w latach 2010-2014 kształtowała się następująco: 

Rok 2010  - 7.919.736,00 zł 

Rok 2011  - 8.464.881,00 zł 

Rok 2012  - 8.851.230,00 zł 

Rok 2013  - 8.692.385,00 zł 

Rok 2014  - 8.778.224,00 zł 

 Aby sfinansować zadania oświatowe, gmina Spytkowice uzupełnia brakujące środki 

pieniędzmi pochodzącymi z dochodów własnych. W ujęciu historycznym, były to następujące 

środki: 

2010r.   - 1.685.073,07 zł 

2011r.  - 2.431.668,58 zł 

2012r.  - 2.214.521,61 zł 

2013r.  - 2.720.592,76 zł 

2014r.   - 3.422.833,00 zł 

 Interesująco przedstawia się także liczba uczniów w naszych szkołach 

2010/2011 - 1327 

2011/2012 - 1306 

2012/2013 - 1299 

2013/2014 - 1298 

2014/2015 - 1312 

Nasz samorząd niemałe środki przeznacza również na inwestycje. Wielkość tych nakładów 

przedstawia się następująco: 

 2010 - 69.475 zł, w tym: 

 wymiana stolarki okiennej i remont dachu w ZSP Ryczów – 41.500 zł 

 zakup zmywarek do stołówek w ZSP Bachowice, ZSP Ryczów i ZSP 

Spytkowice – 27.975 zł 

 2011 - 155.152 zł, w tym: 

 wymiana stolarki okiennej w ZSP Bachowice – 10.000 zł 

 wymiana stolarki okiennej w ZSP Ryczów – 20.000 zł 

 wymiana stolarki okiennej w SP Miejsce – 10.998 zł 

 wymiana pokrycia dachowego SP nr 2 w Spytkowicach – 68.680 zł  

 wymiana pokrycia dachowego w ZSP Ryczów filia Chałupki – 34.834 zł 

 zakup tablicy świetlnej na sale gimnastyczną ZSP Spytkowice – 5.966 zł 
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 zakup szafy chłodniczej na stołówkę ZSP Bachowice – 4.674 zł 

 2012 - 39.979 zł, w tym: 

 wymiana stolarki okiennej w ZSP Ryczów – 20.000 zł 

 remont płyty boiska szkolnego przy SP nr 2 w Spytkowicach – 19.979 zł 

 2013 - 98.366 zł, w tym: 

 wymiana stolarki okiennej w ZSP Ryczów – 18.000 zł 

 zakup komputerów do sali informatycznej ZSP Ryczów – 30.000 zł 

 zakup komputerów do sali informatycznej w ZSP Spytkowice – 29.820 zł 

 zakup urządzeń na plac zabaw w SP w Miejscu – 11.500 zł 

 zakup zjeżdżalni na plac zabaw w SP nr 2 w Spytkowicach – 4.846 zł 

 2014 - 163.312 zł, w tym: 

 zakup kosiarki do SP w Miejscu – 7.998 zł 

 zakup komputerów do sali informatycznej w ZSP Bachowice – 11.403 zł 

 wykonanie projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz 

z termomodernizacją budynków w: 

ZSP Spytkowice – 55.000 zł 

ZSP Ryczów – 45.000 zł 

ZSP Bachowice – 43.911 zł 

 

Zrealizowane programy: 

 

 1. „Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-5-letnich w 

Zespołach Szkolno – Przedszkolnych w: Bachowicach, Ryczowie i Spytkowicach” 

 

 Wartość projektu: -  519.325 zł  

 w tym: 

 UE    -  441.426,25 zł 

 środki gminy  -    77.898,75 zł  

 

 Projekt realizowany był w okresie 01.08.2009r. – 31.08.2011r.  W tym czasie gmina 

pozyskała dofinansowanie na powyższe zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki – Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Z programu 

skorzystało 239 dzieci. Na realizację zadania Gmina Spytkowice otrzymała dofinansowanie 
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w kwocie: 441.426,25 zł przy zapewnieniu wkładu własnego w kwocie 77.898,75 zł – środki 

z budżetu gminy. 

 

 

 2. "JUŻ PŁYWAM"  - 2014r. 

 Wartość projektu: - 45.636 

 Urzad Marszałkowski - 15.020 

 środki gminy  - 30.616 

 

 Staraniem Wójta Gminy Spytkowice Mariusza Krystiana, uczniowie szkół 

podstawowych z terenu Gminy Spytkowice uczestniczyli w projekcie pozalekcyjnych zajęć 

rekreacyjno - sportowych pn. „Już pływam”. Program był realizowany od 1 marca 2014r. do 

30 czerwca 2014r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

 Projekt był kontynuacją przedsięwzięć mających na celu zagospodarowanie czasu 

wolnego uczniów małopolskich szkół podstawowych z klas I-VI poprzez ich udział w 

zajęciach pływania prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem 

ratowników na krytych pływalniach. W 16 godzinach lekcyjnych przeznaczonych na naukę 

pływania na Krytej Pływalni w Piekarach brało udział łącznie 150 uczniów ze wszystkich 

szkół podstawowych z Gminy Spytkowice. Dzięki udziałowi w programie uczestnicy zdobyli 

umiejętność pływania, poprawili sprawność fizyczną, a także zostały uwzględnione 

odpowiednie ćwiczenia dla dzieci z wadami postawy. Realizacja projektu „Już pływam” 

przyczyniła się do rozpropagowania aktywnych form wypoczynku wśród uczniów oraz 

umiejętnego zagospodarowania czasu wolnego. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie 

uczestniczyli w zajęciach na pływalni. 

 

 

3. „ABC uczę się – wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dla dzieci klas I-III 

szkół podstawowych  z terenu Gminy Spytkowice poprzez indywidualizację procesu 

nauczania i wychowania”. Projekt realizowany był na terenie Gminny Spytkowice w okresie 

od 01.06.2012r. – 30.06.2014r. 

 Wartość projektu: -  183.380 zł  

 w tym: 

 UE    -  183.380 zł 
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 Program był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet. IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  w jakości usług edukacyjnych.  

Całkowita wartość projektu (w latach 2012 – 2014) stanowiła kwotę 183.380 zł i w całości 

były to środki pozyskane z Unii Europejskiej. 

 Programem zostało objętych 359 uczestników z klas od I-III z czego 176 dziewczynek 

i 183 chłopców, ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Spytkowice.  

Celem głównym projektu było wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego 

rozwoju uczniów dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz 

ich możliwości psychofizycznych. 

Szczegółowy cel projektu to: 

- stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających 

indywidualna pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne 

materiały dydaktyczne, 

- zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno-

wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami 

edukacyjnymi i rozwojowymi, 

- zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się uczniów klas I-III w Gminie 

Spytkowice, w wyniku realizacji projektu, 

- zwiększenie dostępności i wzmocnienie psychologiczne uczniów i uczennic szkół  

podstawowych, 

- rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów i uczennic poprzez zwiększenie liczby zajęć    

dodatkowych. 

 Dyrektorzy szkół, którzy byli koordynatorami projektu nadzorowali realizację projektu 

poprzez: 

- kontrolę realizacji planów zajęć zgodnie z harmonogramem, 

- hospitację zajęć, 

- kontrolę dzienników zajęć, 

- sprawdzenie poprawności oraz zatwierdzenie karty pracy nauczycieli,  
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 Środki finansowe otrzymane w ramach programu pozwoliły na wyposażenie sal 

w pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz meble. Zakupione pomoce dydaktyczne ułatwiły 

prowadzenie codziennych zajęć, uatrakcyjniły miejsca przebywania uczniów oraz 

wykorzystywane były podczas zajęć dodatkowych tj. :  

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także   

zagrożonych ryzykiem dysleksji, 

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, 

- zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, 

- zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne, 

- zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne, 

- zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego, 

- zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne. 

 

 Nieocenioną zaletą programu było zadowolenie uczniów biorących udział w projekcie.                                           

We wszystkich szkołach podstawowych uczniowie mieli zapewnione przyjazne, kolorowe dla 

siebie miejsce wyposażone w pomoce dydaktyczne różnego rodzaju tak, aby wszechstronnie 

mogły rozwijać zainteresowania uczniów, a także wspierać nauczycieli w realizowaniu 

programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


