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Godziny
pracy Urzędu:
poniedziałek:
8.00 - 16.00

wtorek - piątek:
7.30 - 15.30

Wójt Gminy
tel. 018 333 30 22

Sekretariat
tel. 018 333 30 76

Sekretarz Gminy
tel/fax 018 333 30 76 wew. 37

Skarbnik - księgowość
tel. 018 333 30 76 wew. 44

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 018 333 30 76 wew. 36

Ewidencja Ludności
tel. 018 333 30 73

lub 018 333 30 76 wew. 33

Gminny Zespół
Obsługi Szkół i Przedszkoli

tel. 018 333 32 31

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
tel. 018 333 30 25

lub 018 333 30 76 wew. 34

Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Turystyki:

34-602 Laskowa
tel. 018 333 30 05

 Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia, 
pragnę Wam drodzy mieszkańcy 
życzyć wszystkiego dobrego, 
samych wspaniałych chwil 
spędzonych w rodzinnym gronie.

 Ten cudowny, pełen radości czas, 
niech przyniesie  wiele szczęścia, 
radości i pomyślności.
 A nadchodzący Nowy 2008 Rok, 
doda wiary w drugiego człowieka 
oraz sił i energii
do podejmowania nowych wyzwań, 
które stawia przed nami los.     

  Wójt Gminy Laskowa                          

   Stanisława Niebylska   
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W dniach 9-10 Listopad 2007 roku odbył się X Młodzieżowy Rajd Turystyczny „Jak Oni 
w 1914 roku” w którym udział wzięło 20 drużyn młodzieżowych z powiatu limanowskiego 
oraz bocheńskiego, prowadzonych szlakami turystycznymi przez przewodników 
beskidzkich.

Komisja Konkursowa, której zadaniem była 
ocena złożonych przez grupy rajdowe prac 
plastycznych związanych tematycznie 
z cmentarzami z I wojny światowej oraz 
wiązanek patriotycznych przyznała nastę-
pujące miejsca:
W kategorii Szkoły Podstawowe:
I miejsce: SP  Ujanowice „Gumisie”
II miejsce: SP Łąkta Dolna „Dworzanie”
II miejsce: SP Żmiąca  „Żmiąckie Błyskawice”
III miejsce: SP Laskowa „Sokoły”

W kategorii Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne:
I miejsce: PG Laskowa „Jastrzębie”
II miejsce: PG Laskowa „Orły” 
III miejsce: PG Ujanowice „Legalne blondynki plus dwa rodzynki”
Dnia 9 listopada   w Centrum Kultury w Żegocinie odbyła się uroczysta wieczornica ku czci 
poległych żołnierzy. W drugim dniu Rajdu na   „Jastrząbce” w Kamionce Małej, odbyła się 
uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny, koncelebrowana przez księży: Mieczysława 
Kosakowskiego z Laskowej oraz Stanisława Węgrzyna  Proboszcza Parafii w Kamionce 
Małej, przed Mszą Św. Przedstawiciele władz samorządowych Gminy Żegocina i Gminy 
Laskowa oraz drużyny młodzieżowe, uczestniczące w Rajdzie złożyli wiązanki na grobach 
poległych żołnierzy. Uroczystość na „Jastrząbce” zaszczycili swoją obecnością Posłowie na 
Sejm RP: Pan Arkadiusz Mularczyk 
i Pan Wiesław Janczyk. 

             Grażyna Prusak

Świetlica wiejska w Kamionce Małej oddana do użytku

Roboty budowlane w ramach zadania pn: „Adaptacja i doposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na 
świetlicę wiejską w Szkole Podstawowej w Kamionce Małej” realizowanego w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich”, działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” 
zostały zakończone. 
Całkowita wartość zadania wynosi 268.479,00 zł, w tym:

- wartość robót: 264.579,00 zł
  za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru: 3.900,00 zł

Płatne ze środków:

- Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

  Rolnej – 181.692,00 zł

- własnych – 86.787,00 zł

Inwestycje drogowe wykonane w 2007 roku

Lp. Nazwa zadania  
Wartość 

inwestycji 

1. 
Budowa mostu na potoku „Przylasek” do osiedla „Pod Micyną” 
w  m. Ujanowice 

 
182.747,17 zł 

 

2. 
Budowa chodnika przy drodze powiatowej „Młynne-Ujanowice”  
w m. Laskowa 

44.979,00 zł 
 

3. Odbudowa drogi „Do Górnej Załpy k/Matląga od mostu” w m. Laskowa 65.196,98 zł 
 

4. Odbudowa drogi „Zadziele-Uplezie” w m. Laskowa 118.007,60 zł 
 

5. Odbudowa drogi „Chałupiska k/Augustyna” w m. Jaworzna 217.785,78 zł 
 

6. Odbudowa drogi „Kromolin” w m. Sechna 183.053,77 zł 
 

7. 
Odbudowa przepustu w ciągu drogi  „Sławętówka-Wyrąb Jabłoniec” 
w m. Laskowa. 

 28.273,15 zł 
 

8. Odbudowa drogi „Kubankówka” w m. Żmiąca 146.901,72 zł 
 

9. Przebudowa drogi „Krawcówka-Ptaszkówka” w m. Laskowa  105.195,20 zł 
 

10. Odbudowa drogi „Odrończa” w m. Laskowa 108.531,94 zł 
 

11. Przebudowa drogi „Wilczkówka” w m. Laskowa  59.098,94 zł 
 

12 Przebudowa drogi „Ponad rzekę” w m. Kobyłczyna  67.994,07 zł 
 

13. Roboty w ramach zadania pn.:„Stabilizacja osuwisk wraz likwidacją 
skutków w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Laskowa”- etap II 
obejmujące: 
- Osuwisko nr 3 w obrębie drogi gminnej „Sławętówka” w m. Laskowa, 
- Osuwisko nr 5 w obrębie drogi gminnej „Do Wróbli i Michury”  
   w m. Laskowa, 
- Osuwisko nr 6 w obrębie drogi gminnej „Do Kopciów i Wilczków”  
   w m. Laskowa, 
- Osuwisko nr 7 w obrębie drogi gminnej „Nad Karczmą” w m. Krosna, 
- Osuwisko nr 8 w obrębie drogi gminnej „Przylaski” w m. Sechna, 
- Osuwisko nr 12 w obrębie drogi gminnej „Krosna-Żmiąca” w m. Krosna. 

 

1.490.161,28 zł 
 

RAZEM : 2.817.926,60  
 

Marek Greń
z-ca Kierownika Referatu GPI

W dniu 10 października 2007 roku 
odbyła się uroczysta Sesja Rady 
Gminy Laskowa, którą zaszczycili 
swoją obecnością Stanisław Kogut 
Senator RP, Jolanta Grzegorzek 
Radna Rady Powiatu Limanowskiego 
oraz Jan Olszewski z małżonką. 
Sesja rozpoczęła się Mszą Św. w zwią-
zku z wyborem Św. Kingi i zatwier-
dzeniem przez Kongregację ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
„...na patronkę wobec Boga tych, którzy 
w Polsce z mandatu Narodu pełnią 
publiczne urzędy jako Samorządowcy”. 
Podczas Mszy Św. ks. Józef Kiełbasa 
Proboszcz Parafii Laskowa, dokonał 
poświęcenia figury św. Kingi, wyko-
nanej przez Jana Olszewskiego 
a ufundowanej przez Józefa Krzyżaka 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Laskowa. Figura św. Kingi umieszczona 
została na sali obrad Urzędu Gminy Laskowa.  

„Gdy głęboka cisza zaległa Tymi słowami pełnymi dzielić jak najsprawiedliwiej 
wszystko, a noc dosięgła połowy nadziei, zwracam się do Was Dro- i wykonywać inwestycje tam 
swego biegu, wszechmocne dzy Mieszkańcy, aby podsumo- gdzie były ona najbardziej 
Słowo Twoje, Panie, przyszło wać mijający rok 2007. Był to potrzebne.    
z królewskiego tronu.” pierwszy rok mojej funkcji, którą Zacznie się rok 2008, 

Ant. Do Magnificat starałam się wypełnić jak jesteśmy do niego przygotowani, 
najlepiej. Zdaję sobie sprawę, że będziemy składać wnioski, cho-
nie spełniłam oczekiwań Wszyst- ciaż wbrew obietnicom nam 

Tej świętej nocy spełnia się pra- kich. Myślę jednak, że i tak udało składanym, nie będzie dużo 
dawna obietnica. Czas oczeki- nam się dużo mimo, że nie były środków a w szczególności  na 
wania się skończył i Dziewica uruchomione środki funduszy drogi. W programie Małopol-
wydaje na świat Mesjasza. UE,  n ie  będę  wymieniać  skim, nie przewidziano żadnych 
Jezus rodzi się dla ludzkości, wszystkich zrealizowanych za- środków na budowę dróg. 
poszukującej wolności i pokoju. dań, ponieważ są one przedsta- Możemy składać wnioski tylko 
Rodzi się dla każdego człowieka wione przez pracowników w tym do Programu Rozwoju Obszarów 
udręczonego, oczekującego i poprzednich biuletynach. Obra- Wiejskich, o planach inwestycyj-
zbawienia i spragnionego nadziei. zują one ogrom pracy włożonej nych na 2008 rok poinformuję 
Tej nocy Bóg odpowiada na nie- w ich realizację a przede wszyst- Państwa na zebraniach wiejskich 
ustanne wołanie ludów „Przyjdź kim w pozyskanie zewnętrznych oraz w kolejnym biuletynie. 
Panie, zbaw nas.” środków. Otrzymane środki 
         Homilia Ojca Świętego J. Pawła II   starałam się wspólnie z radnymi Z wyrazami szacunku 

Stanisława Niebylska
Wójt Gminy Laskowa 

Figurka św. Kingi 
na sali obrad Urzędu Gminy

Piotr Stach
Przewodniczący 
Gminy Laskowa

X Młodzieżowy Rajd Turystyczny 
Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej 

Marek Greń 

z-ca Kierownika Referatu GPI
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„Nasi” w maratonie CRACOVIA

W tegorocznej edycji Międzynarodowego Biegu „Maraton Cracovia” 
wzięło udział czterech mieszkańców naszej Gminy.

Rewelacyjnie w Mini-Maratonie pobiegł Pan Wincenty Bukowiec – 
długodystansowiec z Krosnej zajmując w swojej kategorii II miejsce. To najlepszy 
wynik naszego lekkoatlety w historii tego biegu. Zachęcony bardzo wysoką forma 
postanowił startować w biegach Górskich na Słowacji oraz w Biegu Niepodległości 
w Krakowie. 

W klasyfikacji generalnej biegu głównego (42km 195m) Pan Krzysztof 
Jelonek z Jaworznej, zajął 96 miejsce poprawiając o około 30 min. czas z poprzed-
niego roku.   

Równie dobrze spisali się Pan Paweł Bukowiec z Kamionki Małej oraz 
Pan Łukasz Chełmecki z Laskowej – startujący w barwach AZS – AWF Kraków. 
W VI Maratonie Cracovia, wzięło udział 1065 zawodników.  GRATULUJEMY!

Środowiskowy Dom Samopomocy  w Ujanowicach - zaprasza!
Ś r o d o w i s k o w y  D o m  S a m o p o m o c y  
w Ujanowicach jest ośrodkiem wsparcia 
dziennego dla osób niepełnosprawny 
intelektualnie.  Osoba chcąca uczestniczyć 
w zajęciach, musi mieć ukończone 18 lat.  
Dom czynny jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:30 – 15:30. Zapewniamy 
dowóz uczestników na zajęcia i po zajęciach 
oraz dwa posiłki dziennie. Organizujemy 
imprezy kulturalne, okolicznościowe, wycieczki i inne. Uczestnicy zajęć są objęci 
indywidualnym planem wspierająco rehabilitacyjnym. Podstawowym zadaniem domu 

jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejęt-
ności niezbędnych do jak najbardziej 
samodzielnego życia.
Jednostka jest wyposażona w pracownię 
rehabilitacyjną, pracownię komputerową, 

plastyczną, kącik telewizyjny, pracownię 
kulinarną.  Prowadzone jest także poradnic-
two psychologiczne.

Chętnych do uczestnictwa zachęcamy do kontaktowania się ze Środowiskowym Domem 
Samopomocy w Ujanowicach lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Laskowej. 
GOPS Laskowa Tel. 018 33 33 025
ŚDS Ujanowice Tel. 018 33 34 380

Wesołych i radosnych Świąt Bożego narodzenia,
a w Nowym 2008 Roku dużo dni przeżytych w zdrowiu, 

szczęściu, radości i wzajemnym zrozumieniu
życzą Kierownik, pracownicy oraz uczestnicy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach

Zajęcia organizowane są bezpłatnie. 

W dniu 24 października 2007 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Turystyki w Laskowej, odbyła się uroczystość wręczenia medali 
małżonkom, którzy przeżyli wspólnie 50 lat i doczekali się „Złotych 
Godów”. Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” w imieniu 
Prezydenta RP wręczała Pani Wójt Gminy Laskowa Stanisława Niebylska. 
Gratulacje od Wojewody Małopolskiego i Władz Samorządowych 
wręczyli Przewodniczący Rady Gminy Laskowa Piotr Stach, Radna Rady 
Gminy Laskowa Ewa Pajor, Sekretarz Gminy Laskowa Wacław Zoń, 
Dyrektor GOKSiT Zdzisław Pajor oraz Kierownik USC Henryk Tokarz. 
Uroczystości przygrywała kapela „Loskowioki” 

G O K S i T  w  L a s k o w e j ,  w którym orkiestra z Laskowej podstawowych zorganizowany 
współpracując z instytucjami oraz zajęła II miejsce w Jaworznej,   ;
klubami sportowymi, zrealizował w · IV Młodzieżowy Rajd Turystyczny powiatowy dla gimnazjalistów  - ,  
2007roku wiele zadań były to między Szlakami tajnego nauczania im. w ZS w Laskowej, „ ; 
innymi: Zofii Oleksy”; W okresie świąteczno –noworocznym  
· XII I  Gminny Przegląd Grup · W ramach festynu plenerowego planowany jest konkurs stroików,    

Kolędniczych, będący eliminacją Powitanie lata zorganizowano VII „ ” szopek bożonarodzeniowych i podłaź-
do konkursu powiatowego oraz Letni turniej piłki nożnej tramp- niczek. Zakończyła się rywalizacja 
ogólnopolsk iego.  Pięć grup karzy  ; spor towa szkół  podstawow ych 
kolę d n i c z yc h ,  b ra ł o  u d z i a ł  · Turniej piłkarski seniorów o puchar i gimnazjów gminy Laskowa, a jej 
w Zagórzańskim kolędowaniu Ks. Józefa Jońca Prezesa Stowa-„ ” ;  wyniki są dostępne na stronie interne-
w Kasinie Wielkiej, a trzy grupy rzyszenia Parafiada ,, ”. towej Urzędu Gminy Laskowa.
dorosłych wystąpiły odnosząc · Gospodarzem gminnych dożynek Zachęcamy do aktywnego spędzania 
sukcesy w ogólnopolskim konkur- w 2007 roku,zorganizowanych wolnego czasu w świetlicach wiejskich 
sie w Bukowinie Tatrzańskiej w Ujanowicach była Kobyłczyna. ; w Ujanowicach i Laskowej. Można brać 

· IX Rejonowy turniej piłki siatkowej Okazała grupa rolników reprezen- udział w kursie tańca, zajęciach rytmiki 
drużyn amatorskich towała naszą gminę na Centralnych ; i aerobiku, treningach piłki siatkowej 

· Regionalny turniej szachowy Dożynkach w Częstochowej oraz gry w tenisa stołowego.
o Puchar Wójta Gminy Laskowa · Wspólnie z CKSiT w Żegocinie ; Zainteresowanych zapraszamy na 

· Konkurs Wczoraj i dziś gminy zorganizowano X Młodzieżowy „ próby zespołu folklorystycznego wraz 
Laskowa rajd turystyczny Szlakami cmen-”; „ z kapelą regionalną Laskowioki„ ”.  

· IX Powiatowy Przegląd Orkiestr tarzy z I wojny światowej zakoń-”  Informacje można uz ysk ać pod  
Dętych W cieniu Kretówki bę- czony Mszą św. w intencji Ojczyzny „ ”, telefonem (018) 333-30-05.
dący eliminacją do Małopolskiego na Jastrząbce w Kamionce Małej;                                                                
Festiwalu Orkiestr Dętych Echo · Konkursy recytatorskie:„       Zdzisław Pajor

                                         Dyrektor GOKSiT w LaskowejTrombity gminny d l a uczn ió w  s z k ó ł  ”,  -   

z zakresu świadczeń rodzinnych Składki opłacane od osób pobierających świadczenie 
Liczba rodzin – 929 pielęgnacyjne:
Liczba dzieci otrzymujących zasiłek rodzinny – 1.740 – składka społeczna -  13 osób
Liczba osób na które jest wypłacany zasiłek – składka zdrowotna - 4 osoby
 pielęgnacyjny – 177
Świadczenie pielęgnacyjne – 18 osób z zakresu z pomocy społecznej
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka  – Zasiłki stałe – 17 osób
90 osób Zasiłki okresowe – 166 rodzin

Zasiłki celowe i celowe specjalne – 182 rodziny
Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dożywianie dzieci w szkole – 466 dzieci
- Jednorazowy dodatek z tyt. urodzenia dziecka Usługi opiekuńcze – 8 osób

– 72 osób Składki zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały 
- Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie – 6 osób

korzystania z urlopu wychowawczego – 89 dzieci Praca socjalna – 75 rodzin
- Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka 

– 30 dzieci Ponadto GOPS w Laskowej w ramach współpracy 
- Jednorazowy dodatek z rozpoczęcia roku szkolnego z Limanowską Akcją Charytatywną sprowadził żywność 

– 1.285 dzieci (mleko, makaron, mąka, cukier, kasza, ser żółty, ser 
- Dodatek z tyt. wychowywania w rodzinie topiony, płatki kukurydziane) z Banku Żywnościowego 

wielodzietnej – 508 dzieci w Krakowie w ilości 22.572,40 kg z przeznaczeniem dla 
- Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji – 75 dzieci 170 rodzin. 
- Dodatek na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły Powyższa żywność została przywieziona z Banku 

– 289 dzieci Żywnościowego w 4 transportach dzięki prywatnemu 
- Dodatek na pokrycie kosztów zamieszkania sponsorowi – firmie „Laskopol” Haliny i Romana Dudek 

w internacie – 12 dzieci za co składamy serdeczne podziękowania.

Halina Potoniec
Kierownik GOPS w Laskowej

Zdzisław Pajor
Dyrektor GOKSiT w Laskowej 

„Złote Gody” w Gminie Laskowa„Złote Gody” w Gminie Laskowa

JUBILACI 2007 roku
Bukowiec Władysław i Teresa - Kamionka Mała 
Chmiel Henryk i Maria - Laskowa 
Frączek Józef i Maria - Laskowa 
Jajeśnica Józef i Franciszka - Laskowa 
Jelonek Józef i Maria - Laskowa 
Jonik Jan i Jadwiga - Krosna 
Karcz Wojciech i Helena - Ujanowice 
Król Julian i Rozalia - Laskowa 
Liptak Stanisław i Maria - Żmiąca 
Nowak Piotr i Łucja - Sechna 
Oświęcimski Włodzimierz i Kazimiera - Strzeszyce 
Pajor Ignacy i Teresa - Strzeszyce
Pajor Władysław i Genowefa - Żmiąca 
Papież Mieczysław i Maria - Laskowa 
Pławecki Jan i Anna - Laskowa 
Rosiek Jan i Zofia - Laskowa 

Sajdak Aleksander i Cecylia - Laskowa
Sieja Jan i Bronisława - Ujanowice 
Tokarz Jan i Maria - Ujanowice
Trzópek Józef i Leokadia - Laskowa 
Wróbel Jan i Zofia - Laskowa 

Henryk Tokarz
Kierownik USC w Laskowej

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki - informuje

Informacja o udzielonych świadczeniach przez GOPS Laskowa
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„Nasi” w maratonie CRACOVIA

W tegorocznej edycji Międzynarodowego Biegu „Maraton Cracovia” 
wzięło udział czterech mieszkańców naszej Gminy.

Rewelacyjnie w Mini-Maratonie pobiegł Pan Wincenty Bukowiec – 
długodystansowiec z Krosnej zajmując w swojej kategorii II miejsce. To najlepszy 
wynik naszego lekkoatlety w historii tego biegu. Zachęcony bardzo wysoką forma 
postanowił startować w biegach Górskich na Słowacji oraz w Biegu Niepodległości 
w Krakowie. 

W klasyfikacji generalnej biegu głównego (42km 195m) Pan Krzysztof 
Jelonek z Jaworznej, zajął 96 miejsce poprawiając o około 30 min. czas z poprzed-
niego roku.   

Równie dobrze spisali się Pan Paweł Bukowiec z Kamionki Małej oraz 
Pan Łukasz Chełmecki z Laskowej – startujący w barwach AZS – AWF Kraków. 
W VI Maratonie Cracovia, wzięło udział 1065 zawodników.  GRATULUJEMY!

Środowiskowy Dom Samopomocy  w Ujanowicach - zaprasza!
Ś r o d o w i s k o w y  D o m  S a m o p o m o c y  
w Ujanowicach jest ośrodkiem wsparcia 
dziennego dla osób niepełnosprawny 
intelektualnie.  Osoba chcąca uczestniczyć 
w zajęciach, musi mieć ukończone 18 lat.  
Dom czynny jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:30 – 15:30. Zapewniamy 
dowóz uczestników na zajęcia i po zajęciach 
oraz dwa posiłki dziennie. Organizujemy 
imprezy kulturalne, okolicznościowe, wycieczki i inne. Uczestnicy zajęć są objęci 
indywidualnym planem wspierająco rehabilitacyjnym. Podstawowym zadaniem domu 

jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejęt-
ności niezbędnych do jak najbardziej 
samodzielnego życia.
Jednostka jest wyposażona w pracownię 
rehabilitacyjną, pracownię komputerową, 

plastyczną, kącik telewizyjny, pracownię 
kulinarną.  Prowadzone jest także poradnic-
two psychologiczne.

Chętnych do uczestnictwa zachęcamy do kontaktowania się ze Środowiskowym Domem 
Samopomocy w Ujanowicach lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Laskowej. 
GOPS Laskowa Tel. 018 33 33 025
ŚDS Ujanowice Tel. 018 33 34 380

Wesołych i radosnych Świąt Bożego narodzenia,
a w Nowym 2008 Roku dużo dni przeżytych w zdrowiu, 

szczęściu, radości i wzajemnym zrozumieniu
życzą Kierownik, pracownicy oraz uczestnicy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach

Zajęcia organizowane są bezpłatnie. 

W dniu 24 października 2007 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Turystyki w Laskowej, odbyła się uroczystość wręczenia medali 
małżonkom, którzy przeżyli wspólnie 50 lat i doczekali się „Złotych 
Godów”. Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” w imieniu 
Prezydenta RP wręczała Pani Wójt Gminy Laskowa Stanisława Niebylska. 
Gratulacje od Wojewody Małopolskiego i Władz Samorządowych 
wręczyli Przewodniczący Rady Gminy Laskowa Piotr Stach, Radna Rady 
Gminy Laskowa Ewa Pajor, Sekretarz Gminy Laskowa Wacław Zoń, 
Dyrektor GOKSiT Zdzisław Pajor oraz Kierownik USC Henryk Tokarz. 
Uroczystości przygrywała kapela „Loskowioki” 

G O K S i T  w  L a s k o w e j ,  w którym orkiestra z Laskowej podstawowych zorganizowany 
współpracując z instytucjami oraz zajęła II miejsce w Jaworznej,   ;
klubami sportowymi, zrealizował w · IV Młodzieżowy Rajd Turystyczny powiatowy dla gimnazjalistów  - ,  
2007roku wiele zadań były to między Szlakami tajnego nauczania im. w ZS w Laskowej, „ ; 
innymi: Zofii Oleksy”; W okresie świąteczno –noworocznym  
· XII I  Gminny Przegląd Grup · W ramach festynu plenerowego planowany jest konkurs stroików,    

Kolędniczych, będący eliminacją Powitanie lata zorganizowano VII „ ” szopek bożonarodzeniowych i podłaź-
do konkursu powiatowego oraz Letni turniej piłki nożnej tramp- niczek. Zakończyła się rywalizacja 
ogólnopolsk iego.  Pięć grup karzy  ; spor towa szkół  podstawow ych 
kolę d n i c z yc h ,  b ra ł o  u d z i a ł  · Turniej piłkarski seniorów o puchar i gimnazjów gminy Laskowa, a jej 
w Zagórzańskim kolędowaniu Ks. Józefa Jońca Prezesa Stowa-„ ” ;  wyniki są dostępne na stronie interne-
w Kasinie Wielkiej, a trzy grupy rzyszenia Parafiada ,, ”. towej Urzędu Gminy Laskowa.
dorosłych wystąpiły odnosząc · Gospodarzem gminnych dożynek Zachęcamy do aktywnego spędzania 
sukcesy w ogólnopolskim konkur- w 2007 roku,zorganizowanych wolnego czasu w świetlicach wiejskich 
sie w Bukowinie Tatrzańskiej w Ujanowicach była Kobyłczyna. ; w Ujanowicach i Laskowej. Można brać 

· IX Rejonowy turniej piłki siatkowej Okazała grupa rolników reprezen- udział w kursie tańca, zajęciach rytmiki 
drużyn amatorskich towała naszą gminę na Centralnych ; i aerobiku, treningach piłki siatkowej 

· Regionalny turniej szachowy Dożynkach w Częstochowej oraz gry w tenisa stołowego.
o Puchar Wójta Gminy Laskowa · Wspólnie z CKSiT w Żegocinie ; Zainteresowanych zapraszamy na 

· Konkurs Wczoraj i dziś gminy zorganizowano X Młodzieżowy „ próby zespołu folklorystycznego wraz 
Laskowa rajd turystyczny Szlakami cmen-”; „ z kapelą regionalną Laskowioki„ ”.  

· IX Powiatowy Przegląd Orkiestr tarzy z I wojny światowej zakoń-”  Informacje można uz ysk ać pod  
Dętych W cieniu Kretówki bę- czony Mszą św. w intencji Ojczyzny „ ”, telefonem (018) 333-30-05.
dący eliminacją do Małopolskiego na Jastrząbce w Kamionce Małej;                                                                
Festiwalu Orkiestr Dętych Echo · Konkursy recytatorskie:„       Zdzisław Pajor

                                         Dyrektor GOKSiT w LaskowejTrombity gminny d l a uczn ió w  s z k ó ł  ”,  -   

z zakresu świadczeń rodzinnych Składki opłacane od osób pobierających świadczenie 
Liczba rodzin – 929 pielęgnacyjne:
Liczba dzieci otrzymujących zasiłek rodzinny – 1.740 – składka społeczna -  13 osób
Liczba osób na które jest wypłacany zasiłek – składka zdrowotna - 4 osoby
 pielęgnacyjny – 177
Świadczenie pielęgnacyjne – 18 osób z zakresu z pomocy społecznej
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka  – Zasiłki stałe – 17 osób
90 osób Zasiłki okresowe – 166 rodzin

Zasiłki celowe i celowe specjalne – 182 rodziny
Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dożywianie dzieci w szkole – 466 dzieci
- Jednorazowy dodatek z tyt. urodzenia dziecka Usługi opiekuńcze – 8 osób

– 72 osób Składki zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały 
- Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie – 6 osób

korzystania z urlopu wychowawczego – 89 dzieci Praca socjalna – 75 rodzin
- Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka 

– 30 dzieci Ponadto GOPS w Laskowej w ramach współpracy 
- Jednorazowy dodatek z rozpoczęcia roku szkolnego z Limanowską Akcją Charytatywną sprowadził żywność 

– 1.285 dzieci (mleko, makaron, mąka, cukier, kasza, ser żółty, ser 
- Dodatek z tyt. wychowywania w rodzinie topiony, płatki kukurydziane) z Banku Żywnościowego 

wielodzietnej – 508 dzieci w Krakowie w ilości 22.572,40 kg z przeznaczeniem dla 
- Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji – 75 dzieci 170 rodzin. 
- Dodatek na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły Powyższa żywność została przywieziona z Banku 

– 289 dzieci Żywnościowego w 4 transportach dzięki prywatnemu 
- Dodatek na pokrycie kosztów zamieszkania sponsorowi – firmie „Laskopol” Haliny i Romana Dudek 

w internacie – 12 dzieci za co składamy serdeczne podziękowania.

Halina Potoniec
Kierownik GOPS w Laskowej

Zdzisław Pajor
Dyrektor GOKSiT w Laskowej 

„Złote Gody” w Gminie Laskowa„Złote Gody” w Gminie Laskowa
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Nowak Piotr i Łucja - Sechna 
Oświęcimski Włodzimierz i Kazimiera - Strzeszyce 
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Pajor Władysław i Genowefa - Żmiąca 
Papież Mieczysław i Maria - Laskowa 
Pławecki Jan i Anna - Laskowa 
Rosiek Jan i Zofia - Laskowa 

Sajdak Aleksander i Cecylia - Laskowa
Sieja Jan i Bronisława - Ujanowice 
Tokarz Jan i Maria - Ujanowice
Trzópek Józef i Leokadia - Laskowa 
Wróbel Jan i Zofia - Laskowa 
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Kierownik USC w Laskowej

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki - informuje

Informacja o udzielonych świadczeniach przez GOPS Laskowa
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 STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY na 2008 r. 
 od 1 pojazdu w zł. 

L.p. RODZAJ I 
DOPUSZCZALNA MASA 
CAŁKOWITA (DMC) 
POJAZDU 
SAMOCHODOWEGO  

Wyprodukowanego do końca 
1997 r. 

Wyprodukowanego  po 1997 r. 

1.1 Samochód ciężarowy o DMC  
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 
włącznie 

 
548,00 

 
528,00 

1.2 Samochód ciężarowy o DMC 
powyżej 5,5 tony do 9 ton 
włącznie  

 
652,00 

 
632,00 

1.3 Samochód ciężarowy o DMC 
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 

842,00 652,00 

2. Ciągnik siodłowy i balastowy 
o DMC zespołu pojazdów od 
3,5 ton i poniżej 12 ton 

 
926,00 

 
842,00 

3. Przyczepa i naczepa o DMC  
zespołu pojazdów od 7 ton i 
poniżej 12 ton 

 
294,00 

 
264,00 

4.1 Autobusy o liczbie miejsc do 
siedzenia mniej niż 16  

421,00 

4.2 Autobusy o liczbie miejsc do 
siedzenia nie mniej niż 16 i 
mniej niż 30  

 
632,00 

4.3 Autobusy z liczba miejsc do 
siedzenia równą i wyższą niż 
30 

1474,00 

 

  STAWKI PODATKU NA 
2008 r. 

od 1 pojazdu  w zł. 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC) 

Zawieszenie osi 
pneumatyczne       

i uznane za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

1. Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC: 
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton 948,00 1052,00 
1.2 nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton 948,00 1052,00 
1.3 nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton 948,00 1052,00 
1.4 nie mniej niż 15 ton i więcej 948,00 1326,00 
2. Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC: 
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton 948,00 1052,00 
2.2 nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton 1052,00 1158,00 
2.3 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton 1052,00 1158,00 
2.4 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony 1474,00 1580,00 
2.5 nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton 1474,00 1684,00 
2.6 nie mniej niż 25 ton i więcej 1684,00 1790,00 
3. Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC: 
3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 1684,00 1790,00 
3.2 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton 1684,00 1790,00 
3.3 nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton 1684,00 1790,00 
3.4 nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton 1790,00 2506,00 
3.5  nie mniej niż 31 ton i więcej 1894,00 2506,00 

 

STAWKI PODATKU NA 2008 r. 
od 1 pojazdu   w zł. 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC) 
Zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 

Zawieszenie osi 
pneumatyczne       

i uznane za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

1. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów: 
Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa 

1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 738,00 842,00 
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 738,00 842,00 
1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton 738,00 968,00 
1.4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie 1562,00 1972,00 
1.5 Powyżej 36 ton 1562,00 2118,00 

2. Ciągnik  siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów: 
Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa 

2.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1316,00 1822,00 
2.2 powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton 1316,00 1822,00 
2.3 nie mniej niż 40 ton i więcej 2025,00 2555,00 

 

STAWKI PODATKU NA 2008r. 
od 1 pojazdu  w zł. 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(DMC) 
zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd 

silnikowy 

Zawieszenie osi 
pneumatyczne     
   i uznane za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC: 
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 316,00 348,00 
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 316,00 348,00 
1.3 nie mniej niż 25 ton i 36ton włącznie  348,00 590,00 
1.4 powyżej 36 ton 422,00 590,00 
2.Przyczepy i naczepy o dwóch  osiach  i DMC: 
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 316,00 422,00 
2.2 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton 652,00 896,00 
2.3 nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie 896,00 1370,00 
2.4 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 896,00 1370,00 
2.5 nie mniej niż 38 ton  i powyżej 1210,00 1790,00 
3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC: 
3.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 800,00 1078,00 
3.2 powyżej 36  ton i mniej niż 38 ton 800,00 1078,00 
3.3 nie mniej niż38 ton i powyżej   1078,00 1440,00 

 

Podatek leśny na 2008 rok

Stawki podatku od nieruchomości na 2008 rok

2. Od budynków lub ich części:
2Rada Gminy Laskowa obniżyła  kwotę stanowiącą    1) mieszkalny 0,23 zł. od 1 m  powierzchni użytkowej,

średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej  2) związanych z prowadzeniem działalności 
ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  
trzy kwartały 2007 r.  z kwoty 147,28 zł. do kwoty:        lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

2100,00 zł. przyjmowaną jako podstawa obliczania gospodarczej 13,00 zł. od 1 m ,
podatku leśnego na obszarze Gminy Laskowa.  3) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu kwalifikowanym 
2 

       materiałem siewnym 8,86 zł. od 1 m powierzchni 
1. Od gruntów: użytkowej, 
   1) związanych z prowadzeniem działalności   4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

gospodarczej, bez względu na sposób    zakresie udzielenia świadczeń 
2        zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków       zdrowotnych  3,84 zł. od 1 m  powierzchni użytkowej,

2 
0,40 zł. od 1 m powierzchni,   5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

    2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne statutowej działalności pożytku  
retencyjne lub elektrowni wodnych 3,74 zł.         publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

2         od 1 ha powierzchni, 3,27 zł. od 1 m  powierzchni  
    3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie       użytkowej,

odpłatnej statutowej działalności pożytku  3. Od budowli lub ich części związanych z prowa-
        publicznego przez organizacje pożytku publicznego dzeniem działalności gospodarczej – 2 % wartości 

2 0,09 zł. od  1 m powierzchni, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

STAWKI  PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
NA TERENIE GMINY LASKOWA    

STAWKI  PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
NA TERENIE GMINY LASKOWA

STAWKI  PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
NA TERENIE GMINY LASKOWA

STAWKI  PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
NA TERENIE GMINY 

3 Miesięczna stawka za  1 m  ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Laskowa, Ujanowice i Strzeszyce 
wynosi 1,28 zł netto + podatek VAT

3 Stawka za 1 m ścieków przyjmowanych na punkt zrzutu przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach wynosi 0,72 zł netto + podatek VAT

 Urząd Gminy Laskowa zlecił Grupie Wydawniczej INFOR 
S.A. Centrum Edukacji EURODIRECT w Krakowie wykonanie 
dokumentacji w postaci Studium Wykonalności dla planowanej 
inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Za wykonanie 
przedmiotu umowy, wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w wysokości 25.620,00 brutto.
Studium będzie stanowić załącznik do wniosku na realizację 
zadania pn: Rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
sanitarnej  w Gminie Laskowa.
Opracowanie studium jest niezbędne do pozyskania środków 
z Unii Europejskiej na realizację w/w zadania.

W dniu 30 listopada 2007 Urząd Gminy Laskowa zawarł 
umowę z firmą ARCUS dotyczącą wdrożenia Elektronicznego 
Obiegu Dokumentów w Urzędzie. System ten umożliwi 
w przyszłości załatwianie spraw w Urzędzie drogą elektroniczną.

Urząd Gminy Laskowa udzielił wsparcia finansowego 
akcji „Zostań Świętym Mikołajem”, którą zorganizowała Fundacja 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach i Senator RP 
Stanisław Kogut. Celem akcji było zorganizowanie dla najbardziej 
potrzebujących dzieci prezentów świątecznych. W spotkaniu 
mikołajkowym z terenu naszej Gminy wzięło udział 48 dzieci.  

W dniu 24. 10. 2007 roku do Kamionki Małej przyjechała ekipa 
filmowa pod nadzorem redaktora Pawła Kędzierskiego, w celu nagrania 
filmu dokumentalnego pt. „Cicho- ciemni”.

Film ten, to dokument o walczących w czasie II wojny światowej 
partyzantach, żołnierzach AK, w tym spadochroniarzach zwanych cicho- 
ciemnymi. Jednym z bohaterów tego filmu jest podporucznik Piotr Stach- 
partyzant spoczywający na cmentarzu w Kamionce Małej. Piotr Stach 
pochodzący z województwa Łódzkiego znalazł się wraz z rodziną na tym 
terenie po przesiedleniu przez Niemców w 1939 roku. Od 1940 roku 
zaangażował się w działalność partyzancką na terenie powiatu Brzeskiego. 
Zginał w grudniu 1944 roku podczas jednej z akcji partyzanckich.

W nagraniu wzięła udział klasa IV Szkoły Podstawowej 
z Kamionki Małej pod opieką wychowawczyni - Agnieszki Bukowiec. 
Uczniowie filmowani byli podczas gdy porządkowali grób, świecili znicze, 
odmawiali w ciszy modlitwę a na koniec odśpiewali fragment Hymnu 
Narodowego. 

z Urzędu: „Cicho-ciemni”

 Agnieszka Bukowiec

- Wypłacono stypendia socjalne dla 1.556 uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Laskowa od stycznia 2007 roku do 
grudnia 2007 roku ogółem na kwotę 259.668 złotych 

- Wypłacono dla 332 uczniów za mundurki i podręczniki na 
kwotę 67.981 złotych.

- Wypłacono rachunki za dożywianie dzieci na terenie Gminy 
Laskowa na 2007 rok ogółem na kwotę 102.610,50 złotych dla 1282  
uczniów.

- Wypłacono stypendia dla zdolnych uczniów: Rada Gminy 
Laskowa przeznaczyła w budżecie gminy środki finansowe w 
wysokości 10.000,00 zł na stypendia dla uczniów uczęszczających do 
szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Laskowa. 
Stypendia przyznano za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w 
dziedzinie nauki, sztuki i sportu. Komisja przyznała stypendia w 
wysokości od 200 do 1000 zł. za szczególne osiągnięcia w nauce i 
sporcie następującym uczniom:

1. Kinga Garbacz Żmiąca
2. Tomasz Joniec Strzeszyce
3. Jacek Ficoń Laskowa
4. Beata Sądel Laskowa
5. Anna Chełmecka Krosna
6. Ryszard Sajdak Laskowa
7. Andrzej Pajor Żmiąca

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej - informuje!
8. Sylwia Grzegorzek Kamionka Mała
9. Dorota Chełmecka Kamionka Mała
10. Bartłomiej Grzegorzek Kamionka Mała
11. Kinga Pasionek Jaworzna
12. Renata Stach Kamionka Mała
13. Tomasz Wójcik Laskowa
14. Katarzyna Bukowiec Kamionka Mała
15. Kinga Bukowiec Strzeszyce
16. Michał Sądel Laskowa
17. Bartosz Rosiek Strzeszyce

Zarządzeniem Wójta Gminy Laskowa została powołana Komisja 
Egzaminacyjna, która przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne, 
wynikiem czego było nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego dla 2 nauczycieli.

Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego otrzymało 
3  nauczycieli 
Stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego  otrzymało 
11  nauczycieli 

Bożena Chełmecka
Kierownik GZOSiP w Laskowej
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 STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY na 2008 r. 
 od 1 pojazdu w zł. 

L.p. RODZAJ I 
DOPUSZCZALNA MASA 
CAŁKOWITA (DMC) 
POJAZDU 
SAMOCHODOWEGO  

Wyprodukowanego do końca 
1997 r. 

Wyprodukowanego  po 1997 r. 

1.1 Samochód ciężarowy o DMC  
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 
włącznie 

 
548,00 

 
528,00 

1.2 Samochód ciężarowy o DMC 
powyżej 5,5 tony do 9 ton 
włącznie  

 
652,00 

 
632,00 

1.3 Samochód ciężarowy o DMC 
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 

842,00 652,00 

2. Ciągnik siodłowy i balastowy 
o DMC zespołu pojazdów od 
3,5 ton i poniżej 12 ton 

 
926,00 

 
842,00 

3. Przyczepa i naczepa o DMC  
zespołu pojazdów od 7 ton i 
poniżej 12 ton 

 
294,00 

 
264,00 

4.1 Autobusy o liczbie miejsc do 
siedzenia mniej niż 16  

421,00 

4.2 Autobusy o liczbie miejsc do 
siedzenia nie mniej niż 16 i 
mniej niż 30  

 
632,00 

4.3 Autobusy z liczba miejsc do 
siedzenia równą i wyższą niż 
30 

1474,00 

 

  STAWKI PODATKU NA 
2008 r. 

od 1 pojazdu  w zł. 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC) 

Zawieszenie osi 
pneumatyczne       

i uznane za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

1. Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC: 
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton 948,00 1052,00 
1.2 nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton 948,00 1052,00 
1.3 nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton 948,00 1052,00 
1.4 nie mniej niż 15 ton i więcej 948,00 1326,00 
2. Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC: 
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton 948,00 1052,00 
2.2 nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton 1052,00 1158,00 
2.3 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton 1052,00 1158,00 
2.4 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony 1474,00 1580,00 
2.5 nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton 1474,00 1684,00 
2.6 nie mniej niż 25 ton i więcej 1684,00 1790,00 
3. Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC: 
3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 1684,00 1790,00 
3.2 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton 1684,00 1790,00 
3.3 nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton 1684,00 1790,00 
3.4 nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton 1790,00 2506,00 
3.5  nie mniej niż 31 ton i więcej 1894,00 2506,00 

 

STAWKI PODATKU NA 2008 r. 
od 1 pojazdu   w zł. 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC) 
Zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 

Zawieszenie osi 
pneumatyczne       

i uznane za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

1. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów: 
Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa 

1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 738,00 842,00 
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 738,00 842,00 
1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton 738,00 968,00 
1.4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie 1562,00 1972,00 
1.5 Powyżej 36 ton 1562,00 2118,00 

2. Ciągnik  siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów: 
Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa 

2.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1316,00 1822,00 
2.2 powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton 1316,00 1822,00 
2.3 nie mniej niż 40 ton i więcej 2025,00 2555,00 

 

STAWKI PODATKU NA 2008r. 
od 1 pojazdu  w zł. 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(DMC) 
zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd 

silnikowy 

Zawieszenie osi 
pneumatyczne     
   i uznane za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC: 
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 316,00 348,00 
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 316,00 348,00 
1.3 nie mniej niż 25 ton i 36ton włącznie  348,00 590,00 
1.4 powyżej 36 ton 422,00 590,00 
2.Przyczepy i naczepy o dwóch  osiach  i DMC: 
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 316,00 422,00 
2.2 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton 652,00 896,00 
2.3 nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie 896,00 1370,00 
2.4 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 896,00 1370,00 
2.5 nie mniej niż 38 ton  i powyżej 1210,00 1790,00 
3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC: 
3.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 800,00 1078,00 
3.2 powyżej 36  ton i mniej niż 38 ton 800,00 1078,00 
3.3 nie mniej niż38 ton i powyżej   1078,00 1440,00 

 

Podatek leśny na 2008 rok

Stawki podatku od nieruchomości na 2008 rok

2. Od budynków lub ich części:
2Rada Gminy Laskowa obniżyła  kwotę stanowiącą    1) mieszkalny 0,23 zł. od 1 m  powierzchni użytkowej,

średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej  2) związanych z prowadzeniem działalności 
ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  
trzy kwartały 2007 r.  z kwoty 147,28 zł. do kwoty:        lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

2100,00 zł. przyjmowaną jako podstawa obliczania gospodarczej 13,00 zł. od 1 m ,
podatku leśnego na obszarze Gminy Laskowa.  3) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu kwalifikowanym 
2 

       materiałem siewnym 8,86 zł. od 1 m powierzchni 
1. Od gruntów: użytkowej, 
   1) związanych z prowadzeniem działalności   4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

gospodarczej, bez względu na sposób    zakresie udzielenia świadczeń 
2        zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków       zdrowotnych  3,84 zł. od 1 m  powierzchni użytkowej,

2 
0,40 zł. od 1 m powierzchni,   5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

    2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne statutowej działalności pożytku  
retencyjne lub elektrowni wodnych 3,74 zł.         publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

2         od 1 ha powierzchni, 3,27 zł. od 1 m  powierzchni  
    3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie       użytkowej,

odpłatnej statutowej działalności pożytku  3. Od budowli lub ich części związanych z prowa-
        publicznego przez organizacje pożytku publicznego dzeniem działalności gospodarczej – 2 % wartości 

2 0,09 zł. od  1 m powierzchni, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

STAWKI  PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
NA TERENIE GMINY LASKOWA    

STAWKI  PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
NA TERENIE GMINY LASKOWA

STAWKI  PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
NA TERENIE GMINY LASKOWA

STAWKI  PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
NA TERENIE GMINY 

3 Miesięczna stawka za  1 m  ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Laskowa, Ujanowice i Strzeszyce 
wynosi 1,28 zł netto + podatek VAT

3 Stawka za 1 m ścieków przyjmowanych na punkt zrzutu przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach wynosi 0,72 zł netto + podatek VAT

 Urząd Gminy Laskowa zlecił Grupie Wydawniczej INFOR 
S.A. Centrum Edukacji EURODIRECT w Krakowie wykonanie 
dokumentacji w postaci Studium Wykonalności dla planowanej 
inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Za wykonanie 
przedmiotu umowy, wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w wysokości 25.620,00 brutto.
Studium będzie stanowić załącznik do wniosku na realizację 
zadania pn: Rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
sanitarnej  w Gminie Laskowa.
Opracowanie studium jest niezbędne do pozyskania środków 
z Unii Europejskiej na realizację w/w zadania.

W dniu 30 listopada 2007 Urząd Gminy Laskowa zawarł 
umowę z firmą ARCUS dotyczącą wdrożenia Elektronicznego 
Obiegu Dokumentów w Urzędzie. System ten umożliwi 
w przyszłości załatwianie spraw w Urzędzie drogą elektroniczną.

Urząd Gminy Laskowa udzielił wsparcia finansowego 
akcji „Zostań Świętym Mikołajem”, którą zorganizowała Fundacja 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach i Senator RP 
Stanisław Kogut. Celem akcji było zorganizowanie dla najbardziej 
potrzebujących dzieci prezentów świątecznych. W spotkaniu 
mikołajkowym z terenu naszej Gminy wzięło udział 48 dzieci.  

W dniu 24. 10. 2007 roku do Kamionki Małej przyjechała ekipa 
filmowa pod nadzorem redaktora Pawła Kędzierskiego, w celu nagrania 
filmu dokumentalnego pt. „Cicho- ciemni”.

Film ten, to dokument o walczących w czasie II wojny światowej 
partyzantach, żołnierzach AK, w tym spadochroniarzach zwanych cicho- 
ciemnymi. Jednym z bohaterów tego filmu jest podporucznik Piotr Stach- 
partyzant spoczywający na cmentarzu w Kamionce Małej. Piotr Stach 
pochodzący z województwa Łódzkiego znalazł się wraz z rodziną na tym 
terenie po przesiedleniu przez Niemców w 1939 roku. Od 1940 roku 
zaangażował się w działalność partyzancką na terenie powiatu Brzeskiego. 
Zginał w grudniu 1944 roku podczas jednej z akcji partyzanckich.

W nagraniu wzięła udział klasa IV Szkoły Podstawowej 
z Kamionki Małej pod opieką wychowawczyni - Agnieszki Bukowiec. 
Uczniowie filmowani byli podczas gdy porządkowali grób, świecili znicze, 
odmawiali w ciszy modlitwę a na koniec odśpiewali fragment Hymnu 
Narodowego. 

z Urzędu: „Cicho-ciemni”

 Agnieszka Bukowiec

- Wypłacono stypendia socjalne dla 1.556 uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Laskowa od stycznia 2007 roku do 
grudnia 2007 roku ogółem na kwotę 259.668 złotych 

- Wypłacono dla 332 uczniów za mundurki i podręczniki na 
kwotę 67.981 złotych.

- Wypłacono rachunki za dożywianie dzieci na terenie Gminy 
Laskowa na 2007 rok ogółem na kwotę 102.610,50 złotych dla 1282  
uczniów.

- Wypłacono stypendia dla zdolnych uczniów: Rada Gminy 
Laskowa przeznaczyła w budżecie gminy środki finansowe w 
wysokości 10.000,00 zł na stypendia dla uczniów uczęszczających do 
szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Laskowa. 
Stypendia przyznano za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w 
dziedzinie nauki, sztuki i sportu. Komisja przyznała stypendia w 
wysokości od 200 do 1000 zł. za szczególne osiągnięcia w nauce i 
sporcie następującym uczniom:

1. Kinga Garbacz Żmiąca
2. Tomasz Joniec Strzeszyce
3. Jacek Ficoń Laskowa
4. Beata Sądel Laskowa
5. Anna Chełmecka Krosna
6. Ryszard Sajdak Laskowa
7. Andrzej Pajor Żmiąca

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej - informuje!
8. Sylwia Grzegorzek Kamionka Mała
9. Dorota Chełmecka Kamionka Mała
10. Bartłomiej Grzegorzek Kamionka Mała
11. Kinga Pasionek Jaworzna
12. Renata Stach Kamionka Mała
13. Tomasz Wójcik Laskowa
14. Katarzyna Bukowiec Kamionka Mała
15. Kinga Bukowiec Strzeszyce
16. Michał Sądel Laskowa
17. Bartosz Rosiek Strzeszyce

Zarządzeniem Wójta Gminy Laskowa została powołana Komisja 
Egzaminacyjna, która przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne, 
wynikiem czego było nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego dla 2 nauczycieli.

Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego otrzymało 
3  nauczycieli 
Stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego  otrzymało 
11  nauczycieli 

Bożena Chełmecka
Kierownik GZOSiP w Laskowej
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Teraz i Ty możesz przekazać środki finansowe na statutową działalność 
naszej jednostki, bez ponoszenia żadnych kosztów i wychodzenia 

z domu, wystarczy tylko w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego 
(PIT 36, PIT 73 lub PIT 28) wpisać:

Nazwę OPP: Ochotnicza Straż Pożarna w Laskowej
Numer KRS: 0000032138

Kwotę: którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak 
przekraczać 1% należnego podatku, wynikającego z zeznania 

podatkowego.

Tak wypełnione zeznanie składamy do Urzędu Skarbowego, który 
wskazaną przez Ciebie kwotę przekaże na konto naszej jednostki.

Wszystkim tym którzy zdecydują się w ten sposób pomóc naszej 
jednostce już teraz serdecznie dziękujemy! 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 
pragniemy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, 

zdrowia, szczęścia, pomyślności  oraz wszystkiego dobrego
i samych radosnych chwil 

w nadchodzącym Nowym 2008 Roku.
                                   

życzy 
Zarząd OSP Laskowa
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W związku z licznymi interwencjami mieszkańców i  dzieci szkolnych, 
dotyczącymi niewłaściwego nadzoru nad posiadanymi psami, proszę 
o przestrzeganie przepisów w zakresie utrzymania psów. Każdy właściciel psa 
powinien zapewnić mu pomieszczenie. Poza obejściem posesji pies  może być 
wypuszczany po wyposażeniu go w zabezpieczenia typu: łańcuch, smycz, 
kaganiec - tak wyposażony pies, może przebywać tylko pod nadzorem 
właściciela. Wolno puszczony pies może być przyczyną wypadku drogowego, 
gdyż dzieci uciekając przed psami nie zwracają uwagi na nadjeżdżające 
samochody. 

Nie stosowanie się do powyższego, narazi właścicieli na 
odpowiedzialność karną, według przepisów Ustawy o ochronie 
zwierząt i Kodeksu Wykroczeń.

Apel do mieszkańców 

Stanisława Niebylska
Wójt Gminy Laskowa

1% 
dla OSP w Laskowej

1. Odpady komunalne odbierane są w workach firmowych (z nadrukiem) oraz w pojemnikach.

2. Worki do nabycia u sołtysów wsi oraz w  sklepie spożywczym w Kamionce Małej.

3. Worki i pojemniki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu w dniu zbiórki do godz. 8:00 

4. W przypadku braku dojazdu worki należy składować w miejscach do tego wyznaczonych.

5. W przypadku złych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają dojazd samochodem 

       specjalistycznym, worki należy znieść do głównej drogi.
6. KIEROWCY NIE SĄ UPOWAŻNIENI DO POBIERANIA PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH.

GOSPODARSTWA DOMOWE 
Pierwszy wtorek w miesiącu 

PODMIOTY GOSPODARCZE 
Pierwszy wtorek w miesiącu 

Trzecia środa w miesiącu 

5 styczeń (sobota) 
5 luty 

4 marzec 
1 kwiecień 

6 maj 
3 czerwiec 

1 lipiec 
5 sierpień 
2 wrzesień 

7 październik 
4 listopad 
2 grudzień 

5 (sobota) i 16 styczeń 
5 i 20 luty 

4 i 19 marzec 
1 i 16 kwiecień 

6 i 21 maj 
3 i 18 czerwiec 

1 i 16 lipiec 
5 i 20 sierpień 
2 i 17 wrzesień 

7 i 22 październik 
4 i 19 listopad 
2 i 17 grudzień 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH (ŚMIECI) 
PRZEZ P.U.K. „EMPOL” Sp.z o.o. - TYLMANOWA Z TERENU 

GMINY LASKOWA - ROK 2008


