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“Wójt Gminy ma dzielić sprawied-
liwie”.

Wszystkie wieńce były oce-
nione przez komisję konkursową, 
która podkreśliła duże zaangażowa-
nie, wniesiony wkład pracy, pomys-
łowość a przede wszystkim chęć 
kultywowania tradycji swoich przod-
ków i podtrzymywania dziedzictwa 
kulturowego regionu przez KGW W dniu 26.08.2007 na boisku sporto-
i grupy wieńcowe.wym w Ujanowicach odbyły się 

uroczystości dożynkowe, których 
Rada Gminy wraz z Panią organizatorem i gospodarzem była 

Wójt składają serdeczne podzię-wieś Kobyłczyna.
kowania gospodarzom tegorocz-Dożynki to święto plonów 
nych dożynek Pani Zofii Bukowiec poświęcone zbiorom zbóż. Obchody 
– sołtys wsi Kobyłczyna oraz rad-dożynek rozpoczynały się wiciem 
nemu Rady Gminy Laskowa Grze-wieńca, z pozostawionych na polu 
gorzowi Grzegorzek, współorga-zbóż, kiści czerwonej jarzębiny, 
nizatorom, uczestnikom za okaza-orzechów, owoców, kwiatów i kolo-
ną  pomoc życząc wszystkim rowych wstążek. Wieniec dożynkowy 
rolnikom oraz mieszkańcom nazywany był „plonem” bo też 
gminy aby dobre plony zbierali co i uosabiał wszystkie zebrane plony 
roku.      oraz urodzaj.

Tradycje związane z dożyn-
kami w naszej gminie są kulty-
wowane do dzisiaj. Podczas tego-
rocznych uroczystości nie zabrakło 
wieńców zrobionych przez Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz mieszkań-
ców z poszczególnych wsi, był 
również chleb upieczony z mąki 
z tegorocznych zbiorów, którym 
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Inwestycje drogowe w 2007 roku

W dniu 11 lipca 2007 roku, 
w Środowiskowym Domu Samo-
pomocy w Ujanowicach, odbyła 
się zabawa z zaprzyjaźnionym 
Środowiskowym Domem Samo-
pomocy z Lisiej Góry. Spotkanie 
to miało na celu integrację 
społeczną i interpersonalną osób 
niepełnosprawnych.

Uczestnicy zajęć w Ujano-
wicach aktywnie brali udział 
w przygotowaniach związanych 
z przyjęciem gości. Strojenie sali 
i zorganizowanie poczęstunku 
przebiegało bardzo sprawnie, 
dzięki zaangażowaniu wszystkich 
uczestników. Chętnie brali udział 
w konkursach, zabawach tanecz-
nych, sportowych, zręcznościo-
wych co sprawiło im to wiele 
radości.

Zostały nawiązane także 
przyjaźnie trwające do dziś. Na 
pożegnanie zrobiliśmy jeszcze 

ŚDS Lisia Góra 
w Ujanowicach

pamiątkowe  zdjęcie aby uwiecznić na zawsze te wspólnie 
spędzone chwile.  Dziękujemy za odwiedziny - uczestnicy i 
pracownicy ŚDS w Ujanowicach.

Zabawę udało się zorganizować dzięki uprzejmości Pana 
Zdzisława Pajora Dyr. GOKSiT w Laskowej, który 
udostępnił Świetlicę Wiejską w Ujanowicach. Dziękujemy. 

Jolanta Pławecka
Kierownik ŚDS w Ujanowicach

W dniu 13 lipca 2007 roku dokonano końcowego odbioru 
robót  zadania pn.: budowa mostu na potku Przylasek do osiedla 
„Pod Micyną” w miejscowości Ujanowice.
Nowy obiekt mostowy posiada długość 12,4 m oraz szerokość 
całkowitą 5,0 m (4,60 m między poręczami). Roboty zostały 
wykonane przez Firmę Ogólnobudowlaną „BUDMOST” – 
Wiesław Jędrzejek zam. Laskowa. Wartość wykonanych robót: 
167.843,17 zł

Zakończono kolejny etap budowy chodnika przy drodze 
powiatowej „Młynne-Ujanowice” w miejscowości Laskowa. 
Chodnik realizowany jest  na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Powiatem Limanowskim a Gminą Laskowa określającej zasady 
dofinansowania w/w zadania. Poniesione nakłady w roku bieżącym: 89.958,00 zł w tym:

udział Gminy Laskowa  -  44.979,00 zł
środki własne Powiatu Limanowskiego – 44.979,00 zł

            W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 
(powodzi z 2003 i 2006 roku)  w miesiącach lipiec 
i sierpień zakończono odbiorem następujące zadania:
1) Odbudowa drogi „Do Górnej Załpy k/Matląga 
od mostu” w miejscowości Laskowa.
Zakres robót obejmował odbudowę drogi na odcinku 170 
mb polegającą na wykonaniu podbudowy tłuczniowej, 
ułożeniu nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej wraz 
z renowacją odwodnienia. Roboty zostały wykonane 
przez Firmę „DROGBUD” Podkarpacki Holding 
Budowy Dróg Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyszowie
Ogółem poniesione nakłady : 65.196,98 zł w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa  -  50.000,00 zł
środki własne                               -  15.196,98 zł

2) Odbudowa drogi „Zadziele-Uplezie” w miejscowości Laskowa.  Zakres robót obejmował odbudowę 
drogi na odcinku 300 mb polegającą na wykonaniu podbudowy tłuczniowej, ułożeniu nawierzchni mineralno-
asfaltowej wraz z renowacją odwodnienia. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 
„LIMDROG” z siedzibą w Limanowej. Ogółem poniesione nakłady: 118.007,60 zł w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa  -  91.000,00 zł
środki własne                                      -  27.007,60 zł

3)      Odbudowa drogi „Chałupiska k/Augustyna” 
w miejscowości Jaworzna. Zakres robót obejmował 
odbudowę drogi na odcinku 1150 mb polegającą na 
wykonaniu podbudowy tłuczniowej, ułożeniu 
nawierzchni mineralno-asfaltowej wraz z renowacją 
odwodnienia. Roboty zostały wykonane przez Firmę 
„DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg 
Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyszowie. Ogółem 
poniesione nakłady: 217.785,78 zł w tym:
     dotacja celowa z budżetu państwa  - 98.000,00 zł
     środki własne                                 - 119.785,78 zł

 W dniu 15 września 2007 roku podążając wicielka Małopolskiej Organizacji Turystycznej 
szlakiem produktów tradycyjnych i regional- (organizatorka Study Press), Jan Puchała - Starosta 
nych Gminę Laskowa odwiedziła grupa Limanowski, Stanisława Niebylska - Wójt Gminy 
polskich dziennikarzy. W spotkaniu udział Laskowa oraz pracownicy Wydziału Promocji, 
wzięli:  Elżbieta Tomczyk – Miczka przedsta- Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego - Robert 

Surdziel i Justyna Tokarczyk.
Podczas wizyty w Gminie Laskowa dzienni-

karze odwiedzili gospodarstwo Pana Kazimierza 
Jońca gdzie  zapoznali się z technologią produkcji 
„Suski sechlońskiej”, typami suszarni oraz proce-
sem rejestracji „Suski sechlońskiej” jako produktu 
regionalnego. Następnie grupa udała się do 
Skansenu Budownictwa Ludowego Państwa Bar-
bary i Krzysztofa Jędrzejków oraz do gospodarstwa 
agroturystycznego „Oczko” Państwa Krystyny 
i Czesława Orzeł.  

Wizyta studyjna dziennikarzy krajowych
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4) Odbudowa drogi „Kro-
molin”  w miejscowości  
Sechna.
Zakres robót obejmował odbu-
dowę drogi na długości 280 mb 
polegającą na wykonaniu pod-
budowy tłuczniowej, ułożeniu 
nawierzchni mineralno-asfal-
towej, umocnieniu wlotów 
i wylotów przepustów budow-
lami siatkowo-kamiennymi 
w ilości 2 sztuki oraz  renowacją odwodnienia. Roboty zostały wykonane przez Firmę „DROGBUD” 
Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyszowie
Ogółem poniesione nakłady: 183.053,77 zł w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa  -  141.000,00 zł
środki własne                                       -  42.053,77 zł

5)  Odbudowa przepustu w ciągu drogi  „Sławętówka-Wyrąb Jabłoniec” w miejscowości Laskowa. Roboty 
zostały wykonane przez Firmę Ogólnobudowlaną „BUDMOST” – Wiesław Jędrzejek zam. Laskowa.
Zakres robót obejmował odbudowę przepustu drogowego 2 x Ø 150 w km 0+120 
Ogółem poniesione nakłady: 28.273,15 zł w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa  -  20.000,00 zł
środki własne                                      -  8.273,15 zł

Ponadto w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych prowadzone są również prace przy odbudowie drogi 
„Kubankówka” w miejscowości Żmiąca. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 
„LIMDROG” z siedzibą w Limanowej.
Zakres robót obejmuje odbudowę drogi na długości 538 mb polegającą na wykonaniu podbudowy tłuczniowej, 
ułożeniu nawierzchni mineralno-asfaltowej wraz z renowacją odwodnienia.
Umowny termin zakończenia robót – 31.10.2007 r.
Całkowita wartość robót: 146.901,72 zł w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa  -  100.000,00 zł
środki własne                                      -  46.901,72 zł

Wykonano dokumentację na remont mostu na rzece Łososinie w ciągu drogi gminnej „Krosna-Żmiąca” 
w miejscowości Strzeszyce. Zakres dokumentacji obejmował :

część opisowo-rysunkową tj.: inwentaryzację geometryczną obiektu, ocenę stanu technicznego,  
dokumentację fotograficzną uszkodzeń, zalecenia odnośnie dalszej eksploatacji, wykaz robót koniecznych do 
wykonania w ramach remontu,

część kosztorysową tj.: przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy
Koszt opracowanej dokumentacji wyniósł – 23.899,80 zł
Opracowano koncepcję programowa dla budowy mostku do osiedla „Wajdówka” w  miejscowości Krosna.
Koszt opracowanej dokumentacji – 6.100,00 zł

W dniu 17.09.2007 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „LIMDROG” 
z siedzibą w Limanowej na przebudowę drogi rolniczej „Krawcówka-Ptaszkówka” w miejscowości Laskowa 
w ramach pozyskanych środków z Funduszu Ochrony gruntów Rolnych. Planowany zakres robót obejmuje 
odbudowę drogi na długości 310 mb tj.: roboty ziemne związane z poszerzeniem korpusu drogi wraz 
z wykonaniem odwodnienia oraz roboty związane z wykonaniem podbudowy tłuczniowej wraz z ułożeniem 
nawierzchni z masy minerano-asfaltowej.
Umowny termin zakończenia robót – 31.10.2007 r.
Całkowita wartość robót: 105.195,20 zł w tym:

dotacja celowa z FOGR  -  48.810,00 zł
środki własne                         -  56.385,20 zł

W ramach projektu OSŁONA PRZECIW-OSUWISKOWA prowadzone są roboty w ramach zadania 
pn.: „Stabilizacja osuwisk wraz likwidacją skutków w infrastrukturze drogowej na terenie gminy 
Laskowa”- etap II .

Zakres robót obejmuje wykonanie właściwych robót stabilizujących wraz z odbudową infrastruktury drogowej, 
określonych w Kartach Dokumentacyjnych Osuwisk nr 3, 5, 6, 7, 8 i 12, tj.:
1)  Osuwisko nr 3 w obrębie drogi gminnej „Sławętówka” w m. Laskowa,
2)  Osuwisko nr 5 w obrębie drogi gminnej „Do Wróbli i Michury” w m. Laskowa,
3)  Osuwisko nr 6 w obrębie drogi gminnej „Do Kopciów i Wilczków” w m. Laskowa,
4)  Osuwisko nr 7 w obrębie drogi gminnej „Nad Karczmą” w m. Krosna,
5)  Osuwisko nr 8 w obrębie drogi gminnej „Przylaski” w m. Sechna,
6)  Osuwisko nr 12 w obrębie drogi gminnej „Krosna-Żmiąca” w m. Krosna.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-
Mostowe „LIMDROG” z siedzibą w Limanowej oraz 
Zakład Melioracyjno-Budowlany „WIR” Młynarczyk-
Biedroń Sp.j. z siedzibą w Limanowej
Umowny termin zakończenia robót – 31.10.2007 r.
Całkowita wartość inwestycji: 1.490.161,28 zł w tym:

Środki pozabudżetowe  -  1.170.662,00 zł
środki własne                       -  319.499,28 zł

Roboty na osuwisku w obrębie drogi gminnej „Do Wróbli 
i Michury” w m. Laskowa,

Pozostałe inwestycje
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę budynku wielofunkcyjnego w Ujano-
wicach.
Wykonawcą dokumentacji była Firma „GMprojekt”- Grzegorz Liptak  zam. Limanowa.
Poniesione koszty: 17.324,00 zł
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, w zakresie działania 2.3 Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa 
kulturowego realizowany jest projekt pn.: „Adaptacja i doposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na 
świetlicę wiejską w Szkole Podstawowej w Kamionce Małej”
Umowny termin zakończenia robót – 31.10.2007 r.
Całkowita wartość inwestycji: 268.479,00 zł w tym:

Środki pozabudżetowe  -  181.692,00 zł
środki własne                       -  86.787,00 zł

W dniu 11 września 2007 r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektoniczną Marcin Woźniak zam. 
Limanowa na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego sali gimnastycznej wraz z prze-
wiązką przy Szkole Podstwowej w Kamionce Małej

Umowny termin wykonania dokumentacji – 15.12.2007 r.
Wartość dokumentacji: 30.000,00 zł

Zlecono również opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego sali gimnastycznej wraz 
z przewiązką przy Szkole Podstwowej w Żmiącej.

Wykonawcą dokumentacji jest Firma „GMprojekt”- Grzegorz Liptak  zam. Limanowa.
Umowny termin wykonania dokumentacji – 15.12.2007 r.
Wartość dokumentacji: 40.000,00 zł

Jan Orzeł - Kierownik GPI
Marek Greń - z-ca Kierownika GPI
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4) Odbudowa drogi „Kro-
molin”  w miejscowości  
Sechna.
Zakres robót obejmował odbu-
dowę drogi na długości 280 mb 
polegającą na wykonaniu pod-
budowy tłuczniowej, ułożeniu 
nawierzchni mineralno-asfal-
towej, umocnieniu wlotów 
i wylotów przepustów budow-
lami siatkowo-kamiennymi 
w ilości 2 sztuki oraz  renowacją odwodnienia. Roboty zostały wykonane przez Firmę „DROGBUD” 
Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyszowie
Ogółem poniesione nakłady: 183.053,77 zł w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa  -  141.000,00 zł
środki własne                                       -  42.053,77 zł

5)  Odbudowa przepustu w ciągu drogi  „Sławętówka-Wyrąb Jabłoniec” w miejscowości Laskowa. Roboty 
zostały wykonane przez Firmę Ogólnobudowlaną „BUDMOST” – Wiesław Jędrzejek zam. Laskowa.
Zakres robót obejmował odbudowę przepustu drogowego 2 x Ø 150 w km 0+120 
Ogółem poniesione nakłady: 28.273,15 zł w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa  -  20.000,00 zł
środki własne                                      -  8.273,15 zł

Ponadto w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych prowadzone są również prace przy odbudowie drogi 
„Kubankówka” w miejscowości Żmiąca. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 
„LIMDROG” z siedzibą w Limanowej.
Zakres robót obejmuje odbudowę drogi na długości 538 mb polegającą na wykonaniu podbudowy tłuczniowej, 
ułożeniu nawierzchni mineralno-asfaltowej wraz z renowacją odwodnienia.
Umowny termin zakończenia robót – 31.10.2007 r.
Całkowita wartość robót: 146.901,72 zł w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa  -  100.000,00 zł
środki własne                                      -  46.901,72 zł

Wykonano dokumentację na remont mostu na rzece Łososinie w ciągu drogi gminnej „Krosna-Żmiąca” 
w miejscowości Strzeszyce. Zakres dokumentacji obejmował :

część opisowo-rysunkową tj.: inwentaryzację geometryczną obiektu, ocenę stanu technicznego,  
dokumentację fotograficzną uszkodzeń, zalecenia odnośnie dalszej eksploatacji, wykaz robót koniecznych do 
wykonania w ramach remontu,

część kosztorysową tj.: przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy
Koszt opracowanej dokumentacji wyniósł – 23.899,80 zł
Opracowano koncepcję programowa dla budowy mostku do osiedla „Wajdówka” w  miejscowości Krosna.
Koszt opracowanej dokumentacji – 6.100,00 zł

W dniu 17.09.2007 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „LIMDROG” 
z siedzibą w Limanowej na przebudowę drogi rolniczej „Krawcówka-Ptaszkówka” w miejscowości Laskowa 
w ramach pozyskanych środków z Funduszu Ochrony gruntów Rolnych. Planowany zakres robót obejmuje 
odbudowę drogi na długości 310 mb tj.: roboty ziemne związane z poszerzeniem korpusu drogi wraz 
z wykonaniem odwodnienia oraz roboty związane z wykonaniem podbudowy tłuczniowej wraz z ułożeniem 
nawierzchni z masy minerano-asfaltowej.
Umowny termin zakończenia robót – 31.10.2007 r.
Całkowita wartość robót: 105.195,20 zł w tym:

dotacja celowa z FOGR  -  48.810,00 zł
środki własne                         -  56.385,20 zł

W ramach projektu OSŁONA PRZECIW-OSUWISKOWA prowadzone są roboty w ramach zadania 
pn.: „Stabilizacja osuwisk wraz likwidacją skutków w infrastrukturze drogowej na terenie gminy 
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Zakres robót obejmuje wykonanie właściwych robót stabilizujących wraz z odbudową infrastruktury drogowej, 
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Zakład Melioracyjno-Budowlany „WIR” Młynarczyk-
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Całkowita wartość inwestycji: 1.490.161,28 zł w tym:
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Wyszczególnienie 
 

Plan (po zmianach) 
Wykonanie od 
początku roku 

1 2 3 

A.    DOCHODY 19.043.624,53 9.259.538,29 

B.    WYDATKI 19.533.761,53 7.690.680,80 

        B1. Wydatki bieżące 16.389.760,53 7.639.803,70 

        B2.Wydatki majątkowe 3.141.001,00 50.877,10 

C.     NADWYŻKA/DEFICYT - 490.137,00 + 1.568.857,49 

D.     FINANSOWANIE (D1-D2) 490.137,00 98.954,28 

         D1. Przychody 1.133.033,00 325.044,28 

         D2. Rozchody 642.896,00 226.090,00 

 

 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Laskowa za I półrocze 2007 r.
(art.14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.210 (4 z póź.zm.)

Krystyna Górka 
Skarbnik Gminy Laskowa

W  bieżącym roku na terenie powiatu 

limanowskiego i województwa małopolskiego

 organizowane były przez różne instytucje  konkursy 

z zakresu rolnictwa, mające na celu wspieranie 

jego rozwoju oraz promocję gospodarstw . 

Uczestnikami niżej wymienionych konkursów  

z terenu Gminy Laskowa byli:

Państwo Anna i Stanisław Nowakowie 

zam. Żmiąca 

Mistrzowie Wojewódzkiej Edycji Konkursu 

AGROLIGA 2007  - w kategorii regulaminowej 

ROLNIK„ ”

Państwo Stanisława i Janusz Frączkowie 

zam. Laskowa 

Wyróżnienie w konkursie 

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE„ ”

Państwo Maria i Krzysztof Urygowie 

zam. Kamionka Mała 

Wyróżnienie w konkursie 

„PRODUCENT MLEKA 2007 

POWIATU  LIMANOWSKIEGO”

Informacja na temat uczestnictwa 
rolników gminy Laskowa w konkursach w roku 2007

Zofia Szewczyk

Pracownik MODR w Limanowej

Na wniosek Pani Stanisławy Niebylskiej Wójta Gminy 
Laskowa, Pani Wanda Majerska została wyróżniona przez 
Starostwo Powiatowe w Limanowej z okazji  ,,Dnia 
działacza Kultury”. 
      Pani Wanda Majerska od lat zajmuje się upowszech-
nianiem kultury ludowej, interesuje się historią regionu. 
Prowadziła zespoły teatralno - regionalne w Laskowej.
Jako śpiewaczka i gawędziarka ludowa była wielokrotnie 
nagradzana i wyróżniana w ,,Limanowskiej Słazie” . Pasjo-
nuje się kwiatami sztucznymi oraz roślinami naturalnymi 
z których wykonuje artystyczne kompozycje.

Pani Wanda Majerska 

wyróżniona!

       Zdzisław  Pajor
    Dyrektor GOKSiT w Laskowej

Ustawa o informatyzacji urzędów nakłada na wszystkie podmioty administracji 
publicznej obowiązek przyjmowania podań i wniosków w postaci elektronicznej. Według 
kodeksu postępowania administracyjnego konieczne jest zapewnienie możliwości 
wnoszenia podań w postaci elektronicznej z użyciem podpisu elektronicznego. Urząd po 
odebraniu takiego podania zobligowany jest do wysłania obywatelowi podpisanego 
elektronicznie urzędowego poświadczenia odbioru. Do końca roku 2007 planujemy 
częściowe wdrożenie e-urzędu w naszej gminie, a do sierpnia 2008 roku całość. 

Na pojęcie e-urząd składa się przede wszystkim system obiegu dokumentów, 
elektroniczna skrzynka podawcza oraz podpis elektroniczny. W związku z wdrożeniem 
systemu obiegu dokumentów niezbędny jest zakup odpowiedniego sprzętu 
komputerowego na który składają się serwer aplikacji oraz serwer plików, nowoczesne 
stacje robocze oraz skaner.

e-urząd w Laskowej

Damian Bogacz
Informatyk UG

W związku ze zmianą Statutu Gminy Fizycznej, Sportu i Turystyki”. Do zakresu 
Laskowa na XIV sesji Rady Gminy, która odbyła działania tej komisji wchodzą sprawy oświaty, 
się 30 sierpnia 2007 roku Pan Józef Krzyżak wychowania, kultury, kultury fizycznej, sportu i 
został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady turystyki.
Gminy oraz powołano Komisję Zdrowia i Opieki 2) Komisja Budownictwa Planowania Przes-
w następującym składzie: trzennego i Ochrony Środowiska otrzymała 
1)   Krzysztof Sajdak  -  przewodniczący, nazwę: „Komisja Budownictwa, Planowania 
2)   Paweł Michura, Przestrzennego”. Do tej komisji należą sprawy: 
3)   Ewa Pajor, budownictwa, drogownictwa, planowania 
4)   Maria Krzyżak, przestrzennego, inwestycji komunalnych oraz 
5)   Grzegorz Grzegorzek, ochrony przeciwpożarowej.
6)   Roman Kogutowicz. 3) Komisja Rolnictwa otrzymała nazwę „Komisja 
Komisja ta zajmować się będzie sprawami zdro- Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
wia, opieki społecznej i porządku publicznego. Środowiska”. Komisja ta zajmować się  będzie 

sprawami rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, 
Zmienione zostały również nazwy dotychcza- ochrony środowiska wraz z inwestycjami w tym 
sowych stałych komisji Rady Gminy oraz zakresie i nieruchomościami komunalnymi.
zakresy ich działania. I tak: 
1) Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Jadwiga Janisz 
Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia otrzymała Inspektor UG Laskowa
nazwę: „Komisja Oświaty, Kultury, Kultury 

Zmiany w stałych komisjach 
Rady Gminy Laskowa
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Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowo-
dach osobistych wprowadzony został obowiązek 
wymiany książeczkowych dowodów osobistych wy-
danych w latach 1962- 2000.

W związku z powyższym tutejszy Urząd prosi 
o zgłaszanie się osób posiadających książeczkowe 
dowody osobiste do Urzędu Gminy Laskowa pokój 4a, 
celem ich wymiany.

Wniosek o wydanie dowodu należy złożyć 
osobiście w miejscu stałego pobytu. 
Do wniosku należy dołączyć:
· dwa zdjęcia
· odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeń-

Termin składania wniosku upływa 
z dniem  31.12.2007 r.

Dowody książeczkowe tracą ważność !
stwa (w zależności od stanu cywilnego). Odpisy 
wydawane są we właściwym Urzędzie Stanu 
Cywilnego w miejscu urodzenia lub zawarcia 
związku małżeńskiego, odpisu nie dołącza sie 
w przypadku gdy wyżej wymienione akty znajdują 
się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Laskowej.

· Opłatę w wysokości 30 zł, należy uiścić w kasie 
Urzędu Gminy, pokój nr 13. Należy mieć przy sobie 
aktualny dokument tożsamości!Czas oczekiwania 
na dowód osobisty wynosi 30 dni od dnia złożenia 
wniosku. Dowody są odbierane osobiście. 

          Wszystkie książeczkowe dowody tracą 
ważność z dniem 31.03.2008 r, co uniemożliwi 
załatwienie wszelkich spraw urzędowych 
i bankowych.

Beata Stach
Podinspektor UG Laskowa


