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Dnia 30 stycznia 2006 roku w naszym przedszkolu 
odby³a siê uroczystoœæ z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Zaproszeni goœcie, a wœród nich Wójt Gminy Laskowa 
Pan Marian Hebda wraz ze swoj¹ ma³¿onk¹ mogli 
zobaczyæ swoje wnuki w przedstawieniu jase³kowym.
Po wystêpach, dzieci obdarowa³y swoich goœci upomin-
kami i odby³ siê wspólny poczêstunek. 

Zgubione wo³y kmiecia Czecha, które by³y œwiadkami objawienia siê miejscowych ch³opów.  
postaci œw. Katarzyny, wiedzione dziwn¹ moc¹ odnalaz³y siê na wzgórzu Jednak pochówek odbyw-
„Jastrz¹bka”, po³o¿onym prawie centralnie we wsi Kamionka Ma³a. aj¹cy siê szybko i w pobli¿u 

Minê³o ponad 7 wieków od tego wydarzenia i nasta³o XX-stolecie które linii ognia nie mia³ trwa³ego 
zaczê³o siê I wojn¹ œwiatow¹ pomiêdzy Rosj¹ a Monarchi¹ Austro-Wêgiersk¹. charakteru. Dopiero przesu-
Wojna rozpoczêta w 1914 roku zakoñczy³a siê po czterech latach zwyciêstwem niêcie siê frontu walk na 
wojsk armii sprzymierzonych i przynios³a Polsce wolnoœæ po 123 latach wschód umo¿liwi³o budowê 
rozbiorów. cmentarzy. W latach 1915-

Najkrwawsze epizody tej wojny mia³y na tym terenie miejsce w pierw- 1918 w samym tylko X 
szych dniach grudnia 1914 roku. Z myœl¹ o likwidacji zagro¿enia Krakowa, okrêgu (Limanowa) wybu-
dowództwo Austro-Wêgierskie (z siedzib¹ w Nowym S¹czu a od 9 listopada dowano 36 cmentarzy. Budo-
w Cieszynie) zorganizowa³o uderzenie z rejonu Mszany Dolnej i Dobrej na wami kierowa³ tu niemiecki 
£apanów i Bochniê. architekt z Monachium kpt. 

Do tej operacji przeznaczono 4 Armiê Austro-Wegiersk¹ i wspieraj¹c¹ j¹ Gustaw Ludwig. Jako uzdol-
47 Prusk¹ Dywizj¹ Piechoty. Do os³ony prawego skrzyd³a nacieraj¹cych niony artysta stosowa³ œmia³e 
Dywizji z Dobrej na Limanow¹ i dalej na pó³noc pos³u¿ono siê Polsk¹ Grup¹ rozwi¹zania wynikaj¹ce 
Legionow¹ pod dowództwem Brygadiera J. Pi³sudskiego. Atak sprzymie- z w³asnych przemyœleñ ³¹-
rzonych wojsk pod dowództwem gen. Rotha nast¹pi³ 2.12.1914 roku przynosz¹c czonych z najlepszymi wzor-
du¿e sukcesy i szybkie posuniêcia w terenie. Niestety nastêpnego dnia naciera- cami œwiatowymi oraz moty-
j¹ce Dywizje uwik³a³y siê w ciê¿kie i d³ugotrwa³e boje wokó³ Góry œw. Jana oraz wami regionalnymi. Jego 
na po³udnie od £apanowa i Rajbrotu. Kluczowym punktem tych staræ by³y walki najciekawsze obiekty to cmentarz z monumentalnym pomnikiem Rycerza-
o zdobycie wzgórza Koby³a 605,3 m.n.p.m. góruj¹cym od pó³nocy nad dolin¹ Stra¿nika i nr 357 w Kamionce Ma³ej na wzgórzu Jastrz¹bka (550 m.n.p.m.) 
rzeki £ososiny. Dolinê tê przemierza³a 14 Rosyjska Dywizja Piechoty, gro¿¹c z piêkn¹ bogato zdobion¹ drewnian¹ kaplic¹ o wys. ok. 13 m ustawion¹ na 
odciêciem 6 Austriackiej Dywizji Kawalerii, która w zapamiêta³ych bojach podwy¿szonym tarasie z Kamienia na który wiod¹ parzyste symetrycznie 
zaawanturowa³a siê najdalej w kierunku na Brzesko, czyli w okolice Kamionki rozstawione schody. Jest ona pomnikiem centralnym góruj¹cym nad ca³oœci¹ 

2Ma³ej. obiektu o pow. 1323m . Wokó³ budynku kaplicy dwanaœcie ozdobnych s³upów 
Kalendarium kolejnych dni przedstawia siê nastêpuj¹co: tworzy swego rodzaju podcienie nakryte daszkiem z ³ukowat¹ fasad¹ nad 

4.12.1914 rok  Ataki i kontrataki na liniach £apanów-Muchówka i ¯egocina- wejœciem. W górnej czêœci nad daszkiem od frontu trzy koliœcie sklepione okna. 
Rajbrot. Boje w dolinie Dunajca i £ososiny. Ca³oœæ zwieñczona strzelistym dachem krytym blach¹ i gontem, zakoñczona 

wysokim krzy¿em na miedzianej kopule. U podnó¿a podwy¿szenia kaplicy pola 
5.12.1914 rok  Walki pod Tymbarkiem, Rajbrotem, Trzcian¹ i D¹brow¹ grobowe rozstawione symetrycznie (53 mogi³ pojedynczych i 59 zbiorowych) 
Tarnowsk¹. zapewniaj¹ wieczny spoczynek 260 ¿o³nierzom: 92 Austriakom, 11 Niemcom 

i 157 Rosjanom. Pochowano tu czêœæ ¿o³nierzy walcz¹cych miedzy 8 a 13 XII 
6-7.12.1914 rok  Walki pod Leszczyn¹, S³upi¹ i Gdowem. 1 Brygada Legionów 1914 roku o dominuj¹ce wzgórze Kobylej Góry. Wœród pochowanych jest 
Polskich wyrusza z Limanowej w kierunku Pisarzowej, Marcinkowic i Nowego podobno wielu Polaków którzy walcz¹c w armiach zaborców musieli byæ dla 
S¹cza. siebie wrogami. Druga czêœæ walcz¹cych o Koby³ê spoczywa na cmentarzu 

w kompleksie leœnym tego szczytu po stronie Rajbrotu w 20 grobach 
8.12.1914 rok  Ataki Austriaków i Niemców w kierunku na Rajbrot, Wiœnicz pojedynczych i 41 zbiorowych  znajduj¹ siê szcz¹tki 241 ¿o³nierzy (96 Austria-
i Bochniê. Zdobycie przez Rosjan Wzgórza Koby³a, walki pod Jaworzn¹. Kryzys ków, 28 Niemców, 117 Rosjan).
bitwy pod Limanow¹. Wracaj¹c do Jastrz¹bki: po gruntownym remoncie obiektu w roku 1991 doko-

nano ponownego poœwiêcenia cmentarza w którym wziêli udzia³ przedstawi-
9.12.1914 rok  Odbicie Koby³y z r¹k Rosjan. Walki nad Tarnowsk¹ i Stradom- ciele hierarchii koœcielnej, w³adzy wojewódzkiej, powiatowej i lokalnej a tak¿e 
sk¹. delegacje z Austrii i Niemiec. Obecnie w stanie bardzo dobrym jest jednym 

z wa¿niejszych punktów na mapie turystycznej Gminy Laskowa, który ka¿dy 
10.12I.1914 rok  Rosjanie zdobywaj¹ Koby³ê ponownie. Dalszy ci¹g walk o liniê z turystów, a nawet mieszkañców okolicy powinien poznaæ, choæby pokonuj¹c 
Stradomki i Tarnawy. trasê rowerow¹ nr 1 wyznaczon¹ w tym celu. Zwiedzaj¹cy powinien zastanowiæ 

siê nad kolejami losu Ojczyzny, nad sensem bytowania oraz nad tymi którzy 
11.12.1914 rok  Odparcie Rosyjskiego ataku na linii Rajbrot-Leszczyna, walki przebyli nieraz setki kilometrów nawet pieszo aby tu na Jastrz¹bce lub Kobyle 
o Jab³oniec nad Limanow¹  œmieræ p³k. Muhra dowódcy Huzarów Wegierskich. z³o¿yæ ofiarê z ¿ycia. Czy by³a potrzebna? Czy umiemy to doceniæ? Na koniec 

sentencja któr¹ chcia³em siê podzieliæ i to nie tylko z mieszkañcami Kamionki 
12.12.1914 rok  Odwrót wojsk Rosyjskich z Nowego S¹cza, Krosna. Austriacy Ma³ej
ponownie zdobywaj¹ szczyt Koby³y. Swego nie cenimy

Do cudzego legniemy
Z tej chronologii zdarzeñ i oceny historyków wynika, i¿ to w tych stronach Jak wiêc przed obliczem

na linii £apanów-Limanowa-Nowy S¹cz zatrzyma³a siê wielka ofensywa Przodków swych staniemy.
rosyjska, która wychodz¹c z pó³nocnej Rzeszowszczyzny dosiêg³a niemal bram 
Krakowa. 

Pobojowiska przedstawia³y okropny widok pola pokryte by³y zabitymi, 
obok mnóstwo broni, amunicji i ekwipunku wojskowego. Poleg³ych ¿o³nierzy 
chowali na polu bitwy, b¹dŸ ich koledzy, b¹dŸ ich wrogowie w przerwach miêdzy 
ostrza³em, a nie mog¹c sobie poradziæ z iloœci¹ zabitych zmuszali do tego 

W ramach dzia³alnoœci Gminnego Oœrodka Pomocy ?promocja nowo powsta³ej organizacji wœród dzieci 
Spo³ecznej w Laskowej i przy wspó³pracy z przedstawi- i m³odzie¿y,
cielami ró¿nych œrodowisk powsta³a Gminna Koalicja ?ukazywanie bezpieczeñstwa jako podstawowej 
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie. Realizuje ona potrzeby w uruchomieniu wiêzi rodzinno spo-
zadania wynikaj¹ce z ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy ³ecznych,
spo³ecznej  i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdzia- ?rozwijanie umiejêtnoœci przekazywania uczuæ za 
³aniu przemocy w rodzinie. Grupê t¹ tworz¹: Kierownik pomoc¹ ró¿nych technik plastycznych.
GOPS w Laskowej, pracownicy socjalni, Pe³nomocnik Do konkursu zosta³y zaproszone wszystkie szko³y 
Wójta Gminy Laskowa d/s Rozwi¹zywania Problemów z terenu Gminy Laskowa. Termin sk³adania prac up³ywa 
Alkoholowych, lekarze rodzinni, pielêgniarki œrodowis- 27 kwietnia 2006 r. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi do 
kowe, pedagog szkolny Zespo³u Szkó³ w Laskowej, 5 maja 2006 r.
nauczyciel z Zespo³u Szkó³ w Ujanowicach, dzielnicowi, 
przedstawiciel koœcio³a. Z za³o¿enia Koalicja bêdzie siê Sprawne funkcjonowanie grupy mo¿liwe jest dziêki 
spotykaæ raz w miesi¹cu, a w  razie zaistnienia sytuacji wspó³pracy przedstawicieli Koalicji wywodz¹cych siê  z 
kryzysowej  natychmiast i wówczas bêd¹ podejmowane instytucji i placówek z naszego terenu i maj¹cych 
niezbêdne dzia³ania. bezpoœredni kontakt z najbli¿szym otoczeniem.

G³ównym zadaniem grupy jest przeciwdzia³anie prze-  
mocy w rodzinie na terenie Gminy Laskowa. Cel ten jest 

 Osoby i rodziny dotkniête problemem 
realizowany przez tworzenie systemu wspierania rodzin 

przemocy mog¹ korzystaæ z pomocy Gmin-w sytuacjach kryzysowych. System wsparcia  to ludzie 
i instytucje, które s³u¿¹ pomoc¹ osobom i rodzinom nej Koalicji Przeciwdzia³ania Przemocy 
znajduj¹cym siê w trudnych sytuacjach ¿yciowych w Rodzinie  tel. 018 33 33 025   lub 
a zw³aszcza ofiarom przemocy domowej. Ponadto utwo-

018 33 78 804, rzona zostanie baza danych dotycz¹cym instytucji udziela-
w godz. 7.30 - 15.30 j¹cych pomocy pokrzywdzonym w przemocy, jak równie¿ 

bêdzie opracowany gminny informator PRZEMOCY  od poniedzia³ku do pi¹tku. 
NIE!. Telefony alarmowe: 997 lub 112 z telefonów 

W ramach upowszechniania naszej dzia³alnoœci zosta³ 
komórkowych, tel. Zaufania w KPP og³oszony konkurs plastyczny ”Bezpieczny dom - bez-

pieczna rodzina”, którego zadaniem jest  przygotowanie Limanowa 018 33 73 000.
logo Koalicji. Cele konkursu to:

Dzieñ Babci i Dziadka – 2006 rok

El¿bieta Janas
Dyrektor Samorz¹dowego Przedszkola

w Laskowej

pracownicy socjalni GOPS w Laskowej

„O Zabytkach Kamionki Ma³ej” cz. II

Pêdzelek
�ród³o: „Galicyjskie Cmentarze Wojenne” 

Autor Roman Frodyma
       

funkcjonuje w nowych wyremontowanych pomieszczeniach (Remiza OSP). 
Biblioteka zyska³a wiêkszy, bardziej przestrzenny lokal sprzyjaj¹cy lepszej 
wspó³pracy z czytelnikami. Wolny dostêp do pó³ek umo¿liwia swobodny wybór 
dobrej ksi¹¿ki. Z piêtnastotysiêcznego ksiêgozbioru korzysta rocznie ponad 500 
czytelników. W bibliotece funkcjonuje punkt us³ug ksero oraz planowany jest 
bezp³atny dostêp do Internetu. 
Aktualne godziny otwarcia biblioteki:

00 00pn   -  8  - 16
00 00wt    -  8  - 16
00 00œr     -  9  - 17
00 00czw  -  8  - 16
00 00pt    -  9  - 17

Publiczna Biblioteka w Ujanowicach od 20.II.2006r. 
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W ramach dzia³alnoœci Gminnego Oœrodka Pomocy ?promocja nowo powsta³ej organizacji wœród dzieci 
Spo³ecznej w Laskowej i przy wspó³pracy z przedstawi- i m³odzie¿y,
cielami ró¿nych œrodowisk powsta³a Gminna Koalicja ?ukazywanie bezpieczeñstwa jako podstawowej 
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie. Realizuje ona potrzeby w uruchomieniu wiêzi rodzinno spo-
zadania wynikaj¹ce z ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy ³ecznych,
spo³ecznej  i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdzia- ?rozwijanie umiejêtnoœci przekazywania uczuæ za 
³aniu przemocy w rodzinie. Grupê t¹ tworz¹: Kierownik pomoc¹ ró¿nych technik plastycznych.
GOPS w Laskowej, pracownicy socjalni, Pe³nomocnik Do konkursu zosta³y zaproszone wszystkie szko³y 
Wójta Gminy Laskowa d/s Rozwi¹zywania Problemów z terenu Gminy Laskowa. Termin sk³adania prac up³ywa 
Alkoholowych, lekarze rodzinni, pielêgniarki œrodowis- 27 kwietnia 2006 r. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi do 
kowe, pedagog szkolny Zespo³u Szkó³ w Laskowej, 5 maja 2006 r.
nauczyciel z Zespo³u Szkó³ w Ujanowicach, dzielnicowi, 
przedstawiciel koœcio³a. Z za³o¿enia Koalicja bêdzie siê Sprawne funkcjonowanie grupy mo¿liwe jest dziêki 
spotykaæ raz w miesi¹cu, a w  razie zaistnienia sytuacji wspó³pracy przedstawicieli Koalicji wywodz¹cych siê  z 
kryzysowej  natychmiast i wówczas bêd¹ podejmowane instytucji i placówek z naszego terenu i maj¹cych 
niezbêdne dzia³ania. bezpoœredni kontakt z najbli¿szym otoczeniem.

G³ównym zadaniem grupy jest przeciwdzia³anie prze-  
mocy w rodzinie na terenie Gminy Laskowa. Cel ten jest 

 Osoby i rodziny dotkniête problemem 
realizowany przez tworzenie systemu wspierania rodzin 

przemocy mog¹ korzystaæ z pomocy Gmin-w sytuacjach kryzysowych. System wsparcia  to ludzie 
i instytucje, które s³u¿¹ pomoc¹ osobom i rodzinom nej Koalicji Przeciwdzia³ania Przemocy 
znajduj¹cym siê w trudnych sytuacjach ¿yciowych w Rodzinie  tel. 018 33 33 025   lub 
a zw³aszcza ofiarom przemocy domowej. Ponadto utwo-

018 33 78 804, rzona zostanie baza danych dotycz¹cym instytucji udziela-
w godz. 7.30 - 15.30 j¹cych pomocy pokrzywdzonym w przemocy, jak równie¿ 

bêdzie opracowany gminny informator PRZEMOCY  od poniedzia³ku do pi¹tku. 
NIE!. Telefony alarmowe: 997 lub 112 z telefonów 

W ramach upowszechniania naszej dzia³alnoœci zosta³ 
komórkowych, tel. Zaufania w KPP og³oszony konkurs plastyczny ”Bezpieczny dom - bez-

pieczna rodzina”, którego zadaniem jest  przygotowanie Limanowa 018 33 73 000.
logo Koalicji. Cele konkursu to:

Dzieñ Babci i Dziadka – 2006 rok

El¿bieta Janas
Dyrektor Samorz¹dowego Przedszkola

w Laskowej

pracownicy socjalni GOPS w Laskowej

„O Zabytkach Kamionki Ma³ej” cz. II

Pêdzelek
�ród³o: „Galicyjskie Cmentarze Wojenne” 

Autor Roman Frodyma
       

funkcjonuje w nowych wyremontowanych pomieszczeniach (Remiza OSP). 
Biblioteka zyska³a wiêkszy, bardziej przestrzenny lokal sprzyjaj¹cy lepszej 
wspó³pracy z czytelnikami. Wolny dostêp do pó³ek umo¿liwia swobodny wybór 
dobrej ksi¹¿ki. Z piêtnastotysiêcznego ksiêgozbioru korzysta rocznie ponad 500 
czytelników. W bibliotece funkcjonuje punkt us³ug ksero oraz planowany jest 
bezp³atny dostêp do Internetu. 
Aktualne godziny otwarcia biblioteki:

00 00pn   -  8  - 16
00 00wt    -  8  - 16
00 00œr     -  9  - 17
00 00czw  -  8  - 16
00 00pt    -  9  - 17

Publiczna Biblioteka w Ujanowicach od 20.II.2006r. 
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I. Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa - 8.794.927 z³. - Bie¿¹ce utrzymanie dróg osiedlowych w Sechnej:         8.8750 z³.
- Bie¿¹ce utrzymanie dróg osiedlowych w Strzeszycach:           5.250 z³.

II. Dotacje celowe bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu - Bie¿¹ce utrzymanie dróg osiedlowych w Ujanowicach:         10.625 z³.
administracji rz¹dowej zleconych gminie ustalono w kwocie 2.606.600 z³. - Bie¿¹ce utrzymanie dróg osiedlowych w ¯mi¹cej:         11.875 z³.
W/w dotacje przeznaczono na zadania w zakresie: - Stabilizacja osuwisk:    2.500.000 z³.

- Urz¹d Wojewódzki:      50.800 z³. 5. Upowszechnianie turystyki           9.600 z³.
- Prowadzenie i aktualizacjê wyborców w gminie:        1.110 z³. - Zorganizowanie IX rajdu „Szlakami Cmentarzy z I Wojny Œwiatowej”.
- Obrona narodowa:           300 z³. - Zorganizowanie festynu „Powitanie lata: otwarcie sezony turystycznego,
- Obrona cywilna: 250 z³. - Zorganizowanie rajdu „Szlakami Tajnego Nauczania im. Z. Oleksy”.
- Œwiadczenia rodzinne oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne: 2.428.600 z³. 6. Gospodarka mieszkaniowa      614.158 z³.
- Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne:        4.970 z³. - Modernizacja budynku i placu przy Niepublicznym Zak³adzie
- Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia:    120.570 z³. Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ujanowicach:       298.904 z³.

- Rozbudowa budynku oraz placów przy SPZOZ w Laskowej:       244.654 z³.
III. Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zdañ    192.550 z³. - Utrzymanie budynków komunalnych:         50.000 z³.
W/w dotacje przeznaczono na zdania w zakresie: - Uregulowanie stanu prawnego dróg:           9.000 z³.

- Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia:      90.570 z³. - Wykaszanie traw na gruntach stanowi¹cych w³asnoœæ komunaln¹:           1.200 z³.
- Oœrodek Pomocy Spo³ecznej:      78.920 z³. - Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej DN w Ujanowicach:         10.400 z³.
- Realizacjê Rz¹dowego Programu „Posi³ek dla potrzebuj¹cych”:      23.060 z³. 7. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:        30.000 z³.

8. Finansowanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
    opiniuj¹cej zmianê planu zagospodarowania przestrzennego:           6.000 z³.IV. Dotacja celowa bud¿etu pañstwa (z kredytu EBI) 

7.374 z³.2.000.000 z³. 9. Utrzymanie cmentarzy wojennych           wspó³finansuj¹ca Projekt „Os³ona Przeciwosuwiskowa”
10. Finansowanie zadañ zleconych przez administracjê rz¹dow¹:       115.316 z³.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników:         83.870 z³.V. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacjê
3.068.899 z³. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne:           6.346 z³.projektów realizowanych w ramach ZPORR w kwocie

- Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne:         17.755 z³.oraz projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu
- Pozosta³e wydatki:           7.345 z³.Operacyjnego dzia³anie „Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa 

kulturowego” w wysokoœci 1.096.671 z³. Zadania zlecone obejmuj¹ m.in. zadania zakresu: ewidencji dzia³alnoœci 
gospodarczej, ewidencji ludnoœci, ewidencji urodzeni i zgonów, czynnoœci 

VI. Z bud¿etu pañstwa wspó³finansowanie projektów urzêdowe zwi¹zane z zawieraniem zwi¹zków ma³¿eñskich, sprawy obrony 
Realizowanych w ramach ZPORR    511.483 z³. cywilnej i wojskowoœci.

VII. Dochody w³asne ustalono w kwocie 2.243.654 z³. 11. Funkcjonowanie samorz¹du Gminy Laskowa:         74.640 z³.
- Udzia³ we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych:    969.677 z³. - Diety dla radnych Rady Gminy:         56.640 z³.
- Udzia³y we wp³ywach z podatku dochodowego od osób prawnych:        1.600 z³. - Zakupy materia³owe, delegacje:         18.000 z³.
- Wp³ywy z podatków i op³at na kwotê:    889.515 z³. 12. Funkcjonowanie Urzêdu Gminy    1.320.161 z³.

w sk³ad których wchodz¹: - Zakupy inwestycyjne:         12.500 z³.
- Podatek od nieruchomoœci:    551.500 z³. - Wykonanie prac remontowych:       135.000 z³.
- Podatek rolny:      42.078 z³. - Wynagrodzenia osobowe pracowników:       698.203 z³.
- Podatek leœny:      33.475 z³. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne:         35.317 z³.
- Podatek od œrodków transportowych:    154.862 z³. - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i na Fundusz Pracy:       144.558 z³.
- Podatek od osób fizycznych, op³acany w formie kary podatkowej:      33.600 z³. - Wynagrodzenia bezosobowe:         10.000 z³.
- Podatek od spadków i darowizn:          2.00 z³. - Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeñ (bhp):           8.000 z³.
- Wp³ywy z op³aty skarbowej:      20.300 z³. - Wp³aty na PFRON:           7.600 z³.
- Podatek czynnoœci cywilnoprawnych:      45.600 z³. - Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych:         16.983 z³.
- Wp³ywy z lokalnych op³at:        6.100 z³. - Podró¿e s³u¿bowe krajowe (delegacje, rycza³ty):         26.000 z³.

4. Dochody z maj¹tku gminy    182.077 z³. - Szkolenia:         23.000 z³.
- Dochody z tytu³u sprzeda¿y budynku      50.000 z³. - Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda):         33.000 z³.
- Dochody z najmu i dzier¿awy:    131.077 z³. - Us³ugi pocztowe, telefoniczne, informatyczne:         57.000 z³.
- Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste:        1.000 z³. - Koszt obs³ugi bankowej:           5.000 z³.

5. Op³aty za zezwolenia za sprzeda¿ alkoholu      52.000 z³. - Wykonanie moder. Oœwietlenia, naprawa urz¹dzeñ, itp.:         14.000 z³.
- Zakup materia³ów biurowych:         35.000 z³.6. Pozosta³e dochody    148.785 z³.
- Zakup sprzêtu biurowego (komputery, monitory, drukarki, ...):         15.000 z³.- Dzier¿awa obwodów ³owieckich:           720 z³.
- Zakup programów komputerowych:           7.500 z³.- Us³ugi opiekuñcze:        2.550 z³.
- Zakup mebli biurowych:           6.000 z³.- Odp³atnoœæ za korzystanie dzieci z Przedszkoli:      32.200 z³.
- Prenumerata czasopism i wydawnictw prawniczych:         12.000 z³.- Odp³atnoœæ za wy¿ywienie w Przedszkolach:      30.473 z³.
- Œrodki czystoœci:         10.000 z³.- Odp³atnoœæ za wy¿ywienie w sto³ówkach szkolnych:      44.460 z³.

13. Promocja Gminy (biuletyn informacyjny, utrzymanie stron www,- Op³aty za odprowadzanie œcieków do kanalizacji i oczyszczalni:      28.500 z³.
- Odsetki od nieterminowych wp³at:        5.940 z³. witacze):         30.730 z³.
- Op³aty za specyfikacje do przetargów, op³aty za us³ugi kserograficzne: 3.000 z³. 14. Pozosta³a dzia³alnoœæ         28.750 z³.
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz bud¿etu pañstwa:           942 z³. - Diety dla so³tysów         12.000 z³.

- Szkolenia           3.000 z³.
Wydatki ujête w planie bud¿etu Gminy wynosz¹ 22.228.511 z³. - Sk³adki cz³onkowskie Stowarzyszenia Gmin i powiatów Ma³opolski

oraz Zwi¹zku Gmin Dorzecza £ososiny:           8.750 z³.
- Uroczyste wrêczanie medali za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie:           5.000 z³.1. Na sp³atê rat kredytów zaci¹gniêtych       817.480 z³.

15. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców           1.100 z³.2. Wp³ata na rzecz Ma³opolskiej Izby Rolniczej              840 z³.
16. Organizacja szkoleñ obronnych:              300 z³.3. Remont sieci wodoci¹gowej w Ujanowicach         30.000 z³.
17. Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa:       309.330 z³.4. Na poprawê infrastruktury drogowej    4.473.149 z³.

- modernizacjê-przebudowê dróg gminnych:    1.568.649 z³. 18. Prowizja od zebranych podatków i op³at dla inkasentów, op³aty         24.000 z³.
- utrzymanie dróg gminnych:       149.500 z³. 19. Odsetki od zaci¹gniêtych i planowanych kredytów planowanych do       192.000 z³.
- Wykonanie barierek ochronnych wzd³u¿ dróg:       100.000 z³. 20. Rezerwê ogólna bud¿etu gminy na wydatki nieprzewidziane       100.000 z³.
- Utrzymanie dróg wewnêtrznych:         30.000 z³. 21. Oœwiata i wychowanie    7.703.979 z³.
- Bie¿¹ce utrzymanie dróg osiedlowych w Jaworznej:           8.750 z³. - Rozbudowa budynku Gimnazjum przy Zespole Szkó³ w Laskowej:       783.619 z³.
- Bie¿¹ce utrzymanie dróg osiedlowych w Kamionce Ma³ej:         14.500 z³. - Wykonanie studni g³êbinowych dla Szko³y Podstawowej 
- Bie¿¹ce utrzymanie dróg osiedlowych w Krosnej:           8.875 z³. w Jaworznej:         20.000 z³.
- Bie¿¹ce utrzymanie dróg osiedlowych w Koby³czynie:           4.750 z³. - Remont budynku Szko³y Podstawowej w Sechnej:       100.000 z³.
- Bie¿¹ce utrzymanie dróg osiedlowych w Laskowej:         51.500 z³. - Remont dachu na budynku Szko³y Podstawowej w Jaworznej:         60.000 z³.

- Remont oraz malowanie dachu Szko³y Podstawowej w Krosnej:         20.000 z³. - Zasi³ki i pomoc w naturze:       302.340 z³.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników:    3.330.431 z³. - Dodatki mieszkaniowe:           2.000 z³.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:       278.687 z³. - Utrzymanie Oœrodka Pomocy Spo³ecznej:       267.369 z³.
- Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne oraz na Fundusz Pracy:       757.367 z³. - Do¿ywianie uczniów:         56.260 z³.
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli:       237.374 z³. - Wydatki pozosta³e:         32.240 z³.
- Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych:       228.136 z³. Utrzymanie OPS dofinansowuje kwot¹ 78.920 z³. bud¿et Wojewody 
- Wydatki pozosta³e:       576.382 z³. Ma³opolskiego, a œrodki w³asne bud¿etu gminy wynosz¹ 188.449 z³.

25. Utrzymanie œwietlic i sto³ówek w Laskowej i Ujanowicach       201.213 z³.- Funkcjonowanie klas „0” w szko³ach podstawowych:       382.058 z³.
26. Wydatki na ochronê œrodowiska    2.522.598 z³.- Funkcjonowanie przedszkoli samorz¹dowych:       324.609 z³.

- Rozbudowa oczyszczalni w Ujanowicach:       231.668 z³.- Dotacja dla przedszkoli niepublicznych i Krosnej i Ujanowicach:         62.680 z³.
- Utrzymanie oczyszczalni œcieków w Laskowej i Ujanowicach:       156.900 z³.- Dowóz uczniów:       206.140 z³.
- Wywóz odpadów:         29.030 z³.- Funkcjonowanie Gminnego Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli:       262.525 z³.
- Oœwietlenie ulic:       105.000 z³.- Doskonalenie nauczycieli:         32.435 z³.

27. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    1.177.469 z³.- Wynagrodzenia ekspertów           4.100 z³.
- Dotacja dla GOKSiT       244.264 z³.- Pozosta³a dzia³alnoœæ:         38.112 z³.

112.000 z³. - Adaptacja pomieszczeñ na œwietlicê w Kamionce Ma³ej       227.123 z³.22. Zakup sprzêtu medycznego w ramach ZPORR       
52.000 z³. - Zagospodarowanie centrum wsi Laskowa:       706.082 z³.23. Przeciwdzia³anie uzale¿nieniom         

67.255 z³.3.076.539 z³. 28. Kultura fizyczna i sport         24. Wydatki na pomoc spo³eczn¹    
- Dotacja dla klubów sportowych         45.000 z³.- Pokrycie kosztów utrzymania 1os. W DPS:         15.000 z³.
- Pozosta³a dzia³alnoœæ sportowa w tym sport szkolny:         22.255 z³.- Œwiadczenia rodzinne:

- Sk³adki na ubezpieczenia op³acane za osoby pobieraj¹ce 
œwiadczenia:           4.970 z³.

BUD¯ET GMINY LASKOWA
na 2006 r.

Plan dochodów bud¿etu Gminy na 2006 r. ustalono kwotê -20.514.784 z³.

W drugiej po³owie listopada 2005 roku odby³o siê z terenów zmeliorowanych. W dalszym ci¹gu konty-
w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu nuowane bêdzie wdra¿anie pakietu „Sfery buforowe”.
spotkanie poœwiêcone rozwojowi rolnictwa ekologicz- 5. Ochrona zasobów genetycznych bêdzie rozsze-
nego oraz programów rolno-œrodowiskowych w naszym rzona o nowe rasy zwierz¹t oraz wybrane odmiany 
kraju. Uczestnikami byli przedstawiciele Oœrodków roœlin uprawnych. Dop³at doczekaj¹ siê tak¿e sady 
Doradztwa Rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa tradycyjne, z cennymi, a niestety czêsto zapomnianymi 
i Rozwoju Wsi. W czasie spotkania doradcy mieli  odmianami drzew i krzewów.
mo¿liwoœæ zapoznania siê z planami i za³o¿eniami 6. Zmiany przygotowane s¹ tak¿e w dzia³aniach 
wdra¿ania programów rolno-œrodowiskowych na lata maj¹cych na celu ochronê gleb i wód. Do ju¿ 
2007-2013. Perspektywy przedstawione na spotkaniu funkcjonuj¹cych pakietów zamierza siê dodatkowo 
s¹ bardzo interesuj¹ce. Programy rolno-œrodowiskowe wprowadziæ:
bêd¹ poszerzone o nowe pakiety i powinny siê szybko a) pakiet odkwaszania gleb,
rozwijaæ, stwarzaj¹c nowe mo¿liwoœci wykorzystania b) pakiet przeciwerozyjny,
ich przez rolników. W opracowaniu plany na lata 2007- c) pakiet próchniocotwórczy.
2013 wziêto pod uwagê dotychczasowe doœwiadczenia 7. Wprowadzone maj¹ tak¿e zostaæ pakiety ochrony 
w tym zakresie oraz uwzglêdniono nowe mo¿liwoœci  przyrody na gruntach ornych. Czêœæ z nich planowano 
inwestycje, NATURA 2000 i inne. wprowadziæ ju¿ od 2005 roku, ale z ró¿nych wzglêdów 

nie dosz³o do ich wdro¿enia. S¹ to:
Najistotniejsze zagadnienia w nastêpuj¹cych latach a) œródpolne tereny zadrzewione,

wdra¿ania i popularyzacji programów rolno- b) przestrzenie otwarte w krajobrazie rolniczym,
œrodowiskowych to: c) utrzymanie mozaikowatoœci gruntów ornych,

d) utrzymanie œciernisk w okresie zimowym.
1. Zniesienie tzw. stref priorytetowych. Wszystkie 

pakiety rolno-œrodowiskowe prawdopodobnie bêdzie Nowe pakiety bêd¹ wprowadzane sukcesywnie od 
mo¿na realizowaæ w ca³ym kraju. 2007 roku. Czêœæ z nich mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dotych-

2. Wprowadzony zostanie nowy pakiet systemowy  czas tj. 5-7 lat. Planowane jest pewne uproszczenie 
rolnictwo integrowane (oprócz pakietów rolnictwo procedur dotycz¹cych planu rolno-œrodowiskowego 
ekologiczne i zrównowa¿one) oraz wniosku. Nowatorsko brzmi pomys³ wspierania 

3. Planuje siê zmiany w terminach koszenia ³¹k na w ramach programów dzia³añ nieprodukcyjnych, 
siedliskach cennych przyrodniczo, a tak¿e wprowa- a s³u¿¹cych ochronie przyrody (np. œcie¿ki edukacyjne). 
dzenie nowego pakietu dotycz¹cego ³¹k. Bêdzie to tzw. Zmian mo¿na siê spodziewaæ tak¿e w systemie 
pakiet podstawowy. Maj¹ byæ nim objête wszystkie ³¹ki, finansowania dzia³añ programów rolno-œrodowisko-
na których nie stosuje siê intensywnego nawo¿enia wych, gdy¿ jest to zwi¹zane z reform¹ wspierania 
azotem. Mo¿e on byæ stosowany be¿ identyfikacji polityki rozwoju obszarów wiejskich.
siedliska.

4. Ca³kowit¹ nowoœci¹ jest zamiar wprowadzenia Opracowa³a
pakietów „wodnych”. Maj¹ one za zadanie rozszerzanie Stanis³awa Niebylska
ochrony wód na ekstensywne stawy hodowlane, oczka 
wodne, mikrozbiorniki i systemy hamuj¹ce odp³yw 

Perspektywy rozwoju programów rolno-œrodowiskowych
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I. Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa - 8.794.927 z³. - Bie¿¹ce utrzymanie dróg osiedlowych w Sechnej:         8.8750 z³.
- Bie¿¹ce utrzymanie dróg osiedlowych w Strzeszycach:           5.250 z³.

II. Dotacje celowe bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu - Bie¿¹ce utrzymanie dróg osiedlowych w Ujanowicach:         10.625 z³.
administracji rz¹dowej zleconych gminie ustalono w kwocie 2.606.600 z³. - Bie¿¹ce utrzymanie dróg osiedlowych w ¯mi¹cej:         11.875 z³.
W/w dotacje przeznaczono na zadania w zakresie: - Stabilizacja osuwisk:    2.500.000 z³.

- Urz¹d Wojewódzki:      50.800 z³. 5. Upowszechnianie turystyki           9.600 z³.
- Prowadzenie i aktualizacjê wyborców w gminie:        1.110 z³. - Zorganizowanie IX rajdu „Szlakami Cmentarzy z I Wojny Œwiatowej”.
- Obrona narodowa:           300 z³. - Zorganizowanie festynu „Powitanie lata: otwarcie sezony turystycznego,
- Obrona cywilna: 250 z³. - Zorganizowanie rajdu „Szlakami Tajnego Nauczania im. Z. Oleksy”.
- Œwiadczenia rodzinne oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne: 2.428.600 z³. 6. Gospodarka mieszkaniowa      614.158 z³.
- Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne:        4.970 z³. - Modernizacja budynku i placu przy Niepublicznym Zak³adzie
- Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia:    120.570 z³. Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ujanowicach:       298.904 z³.

- Rozbudowa budynku oraz placów przy SPZOZ w Laskowej:       244.654 z³.
III. Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zdañ    192.550 z³. - Utrzymanie budynków komunalnych:         50.000 z³.
W/w dotacje przeznaczono na zdania w zakresie: - Uregulowanie stanu prawnego dróg:           9.000 z³.

- Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia:      90.570 z³. - Wykaszanie traw na gruntach stanowi¹cych w³asnoœæ komunaln¹:           1.200 z³.
- Oœrodek Pomocy Spo³ecznej:      78.920 z³. - Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej DN w Ujanowicach:         10.400 z³.
- Realizacjê Rz¹dowego Programu „Posi³ek dla potrzebuj¹cych”:      23.060 z³. 7. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:        30.000 z³.

8. Finansowanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
    opiniuj¹cej zmianê planu zagospodarowania przestrzennego:           6.000 z³.IV. Dotacja celowa bud¿etu pañstwa (z kredytu EBI) 

7.374 z³.2.000.000 z³. 9. Utrzymanie cmentarzy wojennych           wspó³finansuj¹ca Projekt „Os³ona Przeciwosuwiskowa”
10. Finansowanie zadañ zleconych przez administracjê rz¹dow¹:       115.316 z³.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników:         83.870 z³.V. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacjê
3.068.899 z³. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne:           6.346 z³.projektów realizowanych w ramach ZPORR w kwocie

- Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne:         17.755 z³.oraz projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu
- Pozosta³e wydatki:           7.345 z³.Operacyjnego dzia³anie „Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa 

kulturowego” w wysokoœci 1.096.671 z³. Zadania zlecone obejmuj¹ m.in. zadania zakresu: ewidencji dzia³alnoœci 
gospodarczej, ewidencji ludnoœci, ewidencji urodzeni i zgonów, czynnoœci 

VI. Z bud¿etu pañstwa wspó³finansowanie projektów urzêdowe zwi¹zane z zawieraniem zwi¹zków ma³¿eñskich, sprawy obrony 
Realizowanych w ramach ZPORR    511.483 z³. cywilnej i wojskowoœci.

VII. Dochody w³asne ustalono w kwocie 2.243.654 z³. 11. Funkcjonowanie samorz¹du Gminy Laskowa:         74.640 z³.
- Udzia³ we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych:    969.677 z³. - Diety dla radnych Rady Gminy:         56.640 z³.
- Udzia³y we wp³ywach z podatku dochodowego od osób prawnych:        1.600 z³. - Zakupy materia³owe, delegacje:         18.000 z³.
- Wp³ywy z podatków i op³at na kwotê:    889.515 z³. 12. Funkcjonowanie Urzêdu Gminy    1.320.161 z³.

w sk³ad których wchodz¹: - Zakupy inwestycyjne:         12.500 z³.
- Podatek od nieruchomoœci:    551.500 z³. - Wykonanie prac remontowych:       135.000 z³.
- Podatek rolny:      42.078 z³. - Wynagrodzenia osobowe pracowników:       698.203 z³.
- Podatek leœny:      33.475 z³. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne:         35.317 z³.
- Podatek od œrodków transportowych:    154.862 z³. - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i na Fundusz Pracy:       144.558 z³.
- Podatek od osób fizycznych, op³acany w formie kary podatkowej:      33.600 z³. - Wynagrodzenia bezosobowe:         10.000 z³.
- Podatek od spadków i darowizn:          2.00 z³. - Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeñ (bhp):           8.000 z³.
- Wp³ywy z op³aty skarbowej:      20.300 z³. - Wp³aty na PFRON:           7.600 z³.
- Podatek czynnoœci cywilnoprawnych:      45.600 z³. - Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych:         16.983 z³.
- Wp³ywy z lokalnych op³at:        6.100 z³. - Podró¿e s³u¿bowe krajowe (delegacje, rycza³ty):         26.000 z³.

4. Dochody z maj¹tku gminy    182.077 z³. - Szkolenia:         23.000 z³.
- Dochody z tytu³u sprzeda¿y budynku      50.000 z³. - Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda):         33.000 z³.
- Dochody z najmu i dzier¿awy:    131.077 z³. - Us³ugi pocztowe, telefoniczne, informatyczne:         57.000 z³.
- Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste:        1.000 z³. - Koszt obs³ugi bankowej:           5.000 z³.

5. Op³aty za zezwolenia za sprzeda¿ alkoholu      52.000 z³. - Wykonanie moder. Oœwietlenia, naprawa urz¹dzeñ, itp.:         14.000 z³.
- Zakup materia³ów biurowych:         35.000 z³.6. Pozosta³e dochody    148.785 z³.
- Zakup sprzêtu biurowego (komputery, monitory, drukarki, ...):         15.000 z³.- Dzier¿awa obwodów ³owieckich:           720 z³.
- Zakup programów komputerowych:           7.500 z³.- Us³ugi opiekuñcze:        2.550 z³.
- Zakup mebli biurowych:           6.000 z³.- Odp³atnoœæ za korzystanie dzieci z Przedszkoli:      32.200 z³.
- Prenumerata czasopism i wydawnictw prawniczych:         12.000 z³.- Odp³atnoœæ za wy¿ywienie w Przedszkolach:      30.473 z³.
- Œrodki czystoœci:         10.000 z³.- Odp³atnoœæ za wy¿ywienie w sto³ówkach szkolnych:      44.460 z³.

13. Promocja Gminy (biuletyn informacyjny, utrzymanie stron www,- Op³aty za odprowadzanie œcieków do kanalizacji i oczyszczalni:      28.500 z³.
- Odsetki od nieterminowych wp³at:        5.940 z³. witacze):         30.730 z³.
- Op³aty za specyfikacje do przetargów, op³aty za us³ugi kserograficzne: 3.000 z³. 14. Pozosta³a dzia³alnoœæ         28.750 z³.
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz bud¿etu pañstwa:           942 z³. - Diety dla so³tysów         12.000 z³.

- Szkolenia           3.000 z³.
Wydatki ujête w planie bud¿etu Gminy wynosz¹ 22.228.511 z³. - Sk³adki cz³onkowskie Stowarzyszenia Gmin i powiatów Ma³opolski

oraz Zwi¹zku Gmin Dorzecza £ososiny:           8.750 z³.
- Uroczyste wrêczanie medali za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie:           5.000 z³.1. Na sp³atê rat kredytów zaci¹gniêtych       817.480 z³.

15. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców           1.100 z³.2. Wp³ata na rzecz Ma³opolskiej Izby Rolniczej              840 z³.
16. Organizacja szkoleñ obronnych:              300 z³.3. Remont sieci wodoci¹gowej w Ujanowicach         30.000 z³.
17. Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa:       309.330 z³.4. Na poprawê infrastruktury drogowej    4.473.149 z³.

- modernizacjê-przebudowê dróg gminnych:    1.568.649 z³. 18. Prowizja od zebranych podatków i op³at dla inkasentów, op³aty         24.000 z³.
- utrzymanie dróg gminnych:       149.500 z³. 19. Odsetki od zaci¹gniêtych i planowanych kredytów planowanych do       192.000 z³.
- Wykonanie barierek ochronnych wzd³u¿ dróg:       100.000 z³. 20. Rezerwê ogólna bud¿etu gminy na wydatki nieprzewidziane       100.000 z³.
- Utrzymanie dróg wewnêtrznych:         30.000 z³. 21. Oœwiata i wychowanie    7.703.979 z³.
- Bie¿¹ce utrzymanie dróg osiedlowych w Jaworznej:           8.750 z³. - Rozbudowa budynku Gimnazjum przy Zespole Szkó³ w Laskowej:       783.619 z³.
- Bie¿¹ce utrzymanie dróg osiedlowych w Kamionce Ma³ej:         14.500 z³. - Wykonanie studni g³êbinowych dla Szko³y Podstawowej 
- Bie¿¹ce utrzymanie dróg osiedlowych w Krosnej:           8.875 z³. w Jaworznej:         20.000 z³.
- Bie¿¹ce utrzymanie dróg osiedlowych w Koby³czynie:           4.750 z³. - Remont budynku Szko³y Podstawowej w Sechnej:       100.000 z³.
- Bie¿¹ce utrzymanie dróg osiedlowych w Laskowej:         51.500 z³. - Remont dachu na budynku Szko³y Podstawowej w Jaworznej:         60.000 z³.

- Remont oraz malowanie dachu Szko³y Podstawowej w Krosnej:         20.000 z³. - Zasi³ki i pomoc w naturze:       302.340 z³.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników:    3.330.431 z³. - Dodatki mieszkaniowe:           2.000 z³.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:       278.687 z³. - Utrzymanie Oœrodka Pomocy Spo³ecznej:       267.369 z³.
- Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne oraz na Fundusz Pracy:       757.367 z³. - Do¿ywianie uczniów:         56.260 z³.
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli:       237.374 z³. - Wydatki pozosta³e:         32.240 z³.
- Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych:       228.136 z³. Utrzymanie OPS dofinansowuje kwot¹ 78.920 z³. bud¿et Wojewody 
- Wydatki pozosta³e:       576.382 z³. Ma³opolskiego, a œrodki w³asne bud¿etu gminy wynosz¹ 188.449 z³.

25. Utrzymanie œwietlic i sto³ówek w Laskowej i Ujanowicach       201.213 z³.- Funkcjonowanie klas „0” w szko³ach podstawowych:       382.058 z³.
26. Wydatki na ochronê œrodowiska    2.522.598 z³.- Funkcjonowanie przedszkoli samorz¹dowych:       324.609 z³.

- Rozbudowa oczyszczalni w Ujanowicach:       231.668 z³.- Dotacja dla przedszkoli niepublicznych i Krosnej i Ujanowicach:         62.680 z³.
- Utrzymanie oczyszczalni œcieków w Laskowej i Ujanowicach:       156.900 z³.- Dowóz uczniów:       206.140 z³.
- Wywóz odpadów:         29.030 z³.- Funkcjonowanie Gminnego Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli:       262.525 z³.
- Oœwietlenie ulic:       105.000 z³.- Doskonalenie nauczycieli:         32.435 z³.

27. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    1.177.469 z³.- Wynagrodzenia ekspertów           4.100 z³.
- Dotacja dla GOKSiT       244.264 z³.- Pozosta³a dzia³alnoœæ:         38.112 z³.

112.000 z³. - Adaptacja pomieszczeñ na œwietlicê w Kamionce Ma³ej       227.123 z³.22. Zakup sprzêtu medycznego w ramach ZPORR       
52.000 z³. - Zagospodarowanie centrum wsi Laskowa:       706.082 z³.23. Przeciwdzia³anie uzale¿nieniom         

67.255 z³.3.076.539 z³. 28. Kultura fizyczna i sport         24. Wydatki na pomoc spo³eczn¹    
- Dotacja dla klubów sportowych         45.000 z³.- Pokrycie kosztów utrzymania 1os. W DPS:         15.000 z³.
- Pozosta³a dzia³alnoœæ sportowa w tym sport szkolny:         22.255 z³.- Œwiadczenia rodzinne:

- Sk³adki na ubezpieczenia op³acane za osoby pobieraj¹ce 
œwiadczenia:           4.970 z³.

BUD¯ET GMINY LASKOWA
na 2006 r.

Plan dochodów bud¿etu Gminy na 2006 r. ustalono kwotê -20.514.784 z³.

W drugiej po³owie listopada 2005 roku odby³o siê z terenów zmeliorowanych. W dalszym ci¹gu konty-
w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu nuowane bêdzie wdra¿anie pakietu „Sfery buforowe”.
spotkanie poœwiêcone rozwojowi rolnictwa ekologicz- 5. Ochrona zasobów genetycznych bêdzie rozsze-
nego oraz programów rolno-œrodowiskowych w naszym rzona o nowe rasy zwierz¹t oraz wybrane odmiany 
kraju. Uczestnikami byli przedstawiciele Oœrodków roœlin uprawnych. Dop³at doczekaj¹ siê tak¿e sady 
Doradztwa Rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa tradycyjne, z cennymi, a niestety czêsto zapomnianymi 
i Rozwoju Wsi. W czasie spotkania doradcy mieli  odmianami drzew i krzewów.
mo¿liwoœæ zapoznania siê z planami i za³o¿eniami 6. Zmiany przygotowane s¹ tak¿e w dzia³aniach 
wdra¿ania programów rolno-œrodowiskowych na lata maj¹cych na celu ochronê gleb i wód. Do ju¿ 
2007-2013. Perspektywy przedstawione na spotkaniu funkcjonuj¹cych pakietów zamierza siê dodatkowo 
s¹ bardzo interesuj¹ce. Programy rolno-œrodowiskowe wprowadziæ:
bêd¹ poszerzone o nowe pakiety i powinny siê szybko a) pakiet odkwaszania gleb,
rozwijaæ, stwarzaj¹c nowe mo¿liwoœci wykorzystania b) pakiet przeciwerozyjny,
ich przez rolników. W opracowaniu plany na lata 2007- c) pakiet próchniocotwórczy.
2013 wziêto pod uwagê dotychczasowe doœwiadczenia 7. Wprowadzone maj¹ tak¿e zostaæ pakiety ochrony 
w tym zakresie oraz uwzglêdniono nowe mo¿liwoœci  przyrody na gruntach ornych. Czêœæ z nich planowano 
inwestycje, NATURA 2000 i inne. wprowadziæ ju¿ od 2005 roku, ale z ró¿nych wzglêdów 

nie dosz³o do ich wdro¿enia. S¹ to:
Najistotniejsze zagadnienia w nastêpuj¹cych latach a) œródpolne tereny zadrzewione,

wdra¿ania i popularyzacji programów rolno- b) przestrzenie otwarte w krajobrazie rolniczym,
œrodowiskowych to: c) utrzymanie mozaikowatoœci gruntów ornych,

d) utrzymanie œciernisk w okresie zimowym.
1. Zniesienie tzw. stref priorytetowych. Wszystkie 

pakiety rolno-œrodowiskowe prawdopodobnie bêdzie Nowe pakiety bêd¹ wprowadzane sukcesywnie od 
mo¿na realizowaæ w ca³ym kraju. 2007 roku. Czêœæ z nich mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dotych-

2. Wprowadzony zostanie nowy pakiet systemowy  czas tj. 5-7 lat. Planowane jest pewne uproszczenie 
rolnictwo integrowane (oprócz pakietów rolnictwo procedur dotycz¹cych planu rolno-œrodowiskowego 
ekologiczne i zrównowa¿one) oraz wniosku. Nowatorsko brzmi pomys³ wspierania 

3. Planuje siê zmiany w terminach koszenia ³¹k na w ramach programów dzia³añ nieprodukcyjnych, 
siedliskach cennych przyrodniczo, a tak¿e wprowa- a s³u¿¹cych ochronie przyrody (np. œcie¿ki edukacyjne). 
dzenie nowego pakietu dotycz¹cego ³¹k. Bêdzie to tzw. Zmian mo¿na siê spodziewaæ tak¿e w systemie 
pakiet podstawowy. Maj¹ byæ nim objête wszystkie ³¹ki, finansowania dzia³añ programów rolno-œrodowisko-
na których nie stosuje siê intensywnego nawo¿enia wych, gdy¿ jest to zwi¹zane z reform¹ wspierania 
azotem. Mo¿e on byæ stosowany be¿ identyfikacji polityki rozwoju obszarów wiejskich.
siedliska.

4. Ca³kowit¹ nowoœci¹ jest zamiar wprowadzenia Opracowa³a
pakietów „wodnych”. Maj¹ one za zadanie rozszerzanie Stanis³awa Niebylska
ochrony wód na ekstensywne stawy hodowlane, oczka 
wodne, mikrozbiorniki i systemy hamuj¹ce odp³yw 

Perspektywy rozwoju programów rolno-œrodowiskowych
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W 2006 r., podobnie jak w dwóch poprzednich latach, 
producenci rolni bêd¹ mogli ubiegaæ siê o p³atnoœci Wprowadzenie „Za³¹czników Graficznych” do speronalizo-
bezpoœrednie do gruntów rolnych. wanych wniosków o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do 

gruntów rolnych powinno zmniejszyæ liczbê postêpowañ 
Od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2006 roku wyjaœniaj¹cych w trakcie kontroli administracyjnej oraz 
w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji rozbie¿noœci wykrytych w trakcie kontroli na miejscu. 
i Modernizacji Rolnictwa bêd¹ przyjmowane Wnioski o Dziêki temu skróci siê równie¿ czas obs³ugi wniosków 
przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych poszczególnych beneficjetów.
lub o przyznanie p³atnoœci z tytu³u wsparcia dzia³alnoœci 
rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach Producenci rolni, którzy po raz pierwszy pragn¹ ubiegaæ 
gospodarowania na 2006 r. siê o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów 

rolnych, mog¹ otrzymaæ formularze wniosków w biurach 
W 2006 r. producenci rolni, którzy ubiegali siê powiatowych i Oddziale Regionalnym AriMR. Formularz 
o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów wniosku dostêpny jest na stronie internetowej 
rolnych w 2005 r., otrzymaj¹ z ARiMR  tak jak www.arimr.gov.pl, z której mo¿na do pobraæ. W biurach 
w roku ubieg³ym  czêœciowo wype³niony formularz powiatowych producenci rolni maj¹ tak¿e mo¿liwoœæ 
wniosku (tzw. wniosek spersonalizowany). Nowoœci¹ wgl¹du do map ewidencyjnych. Producenci rolni 
w tym roku jest dodanie do formularzy za³¹czników zamierzaj¹cy po raz pierwszy z³o¿yæ wnioski o dop³aty 

bezpoœrednie powinni tak¿e, jeœli nie posiadaj¹ numeru graficznych wraz z instrukcjami ich wype³niania. 
identyfikacyjnego producenta, wyst¹piæ do ARiMR o nada-Wniosek ze wszystkimi za³¹cznikami graficznymi 
nie im takiego numeru. Formularz wniosku o wpis do nale¿y z³o¿yæ w biurze powiatowym Agencji 
ewidencji producentów jest dostêpny w biurach powiato-Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w³aœci-
wych oraz na stronie internetowej Agencji.wym ze wzglêdu na siedzibê lub miejsce zamieszkania 

producenta rolnego. Nie zwrócenie wype³nionych 
W bie¿¹cym roku o p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów za³¹czników graficznych skutkowaæ bêdzie nie 
rolnych mo¿e ubiegaæ siê, tak jak w latach ubieg³ych, przyznaniem p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów 
producent rolny bêd¹cy posiadaczem (dzier¿awc¹, rolnych.
u¿ytkownikiem) gospodarstwa rolnego, w sk³ad którego 
wchodz¹ dzia³ki rolne o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej „Za³¹czniki Graficzne” do wniosku o p³atnoœci bez-
niæ 1 ha u¿ytków rolnych, utrzymanych w dobrej kulturze poœrednie do gruntów rolnych maj¹ s³u¿yæ producentom 
rolnej, zgodnie z wymaganiami ochrony œrodowiska. Za rolnym pomoc¹ w poprawnym i zgodnym ze stanem 
dzia³kê roln¹ uwa¿a siê zwarty obszar gruntu rolnego, na faktycznym (na gruncie) wype³nianiu wniosków 
którym jest prowadzona jedna uprawa o powierzchni nie o p³atnoœci bezpoœrednie w roku 2006. Za³¹cznik 
mniejszej ni¿ 0,1 ha.wype³nia siê poprzez naszkicowanie na nim u¿ytkowych 

dzia³ek rolnych.
Wszystkie z³o¿one wnioski podlegaj¹ szczegó³owej 
weryfikacji. W przypadku stwierdzeni8a niezgodnoœci we „Za³¹cznik Graficzny” do wniosku o przyznanie p³at-
wniosku kierownik biura powiatowego w trybie administra-noœci bezpoœrednich do gruntów rolnych stanowi 
cyjnym wzywa producenta rolnego do z³o¿enia wyjaœnieñ. fragment mapy ewidencyjnej zintegrowany z obrazem 
Ponadto przewidziana jest kontrola na miejscu w wybranych ortofotomapy (ziêciem lotniczym lub satelitarnym 
(5%) gospodarstwach wnioskodawców.przetworzonym na mapê). Widaæ na niej przebieg granic 

dzia³ek ewidencyjnych, na których deklarowano dzia³ki 
Termin realizacji p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolne (uprawy) w roku poprzednim. Zdjêcie/mapa 
rolnych to okres miêdzy 1 grudnia 2006 r. a 30 czerwca przedstawia charakter u¿ytkowania gruntów w sposób 
2007 r. (termin ujednolicony przez Komisjê Europejsk¹ najbardziej zbli¿ony do stanu faktycznego (widaæ lasy, 
dla wszystkich krajów UE).grunty orne, sady, ³¹ki lub pastwiska, obszary 

zakrzewione). Pozwala to oceniæ sytuacje na gruncie, 
W celu lepszego przygotowania wnioskodawców do zaplanowaæ rozmieszczenie dzia³ek rolnych oraz 
wype³niania tegorocznych wniosków ARiMR przygotowa³a zweryfikowaæ stan u¿ytkowania.
wykaz b³êdów, jakie by³y najczêœciej wykrywane w wyniku Producent rolny w ka¿dym momencie ma prawo 
kontroli z³o¿onych w 2005 r. wniosków o przyznanie p³at-skorygowaæ przebieg widocznych na ortofotomapie 
noœci bezpoœrednich do gruntów rolnych lub prowadzenia elementów krajobrazu, doprowadzaj¹c ich granice 
dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o niekorzystnych do pe³nej spójnoœci ze stanem faktycznym oraz swoja 
warunkach gospodarowania. Zestawienie to bêdzie udostêp-wiedz¹. O mo¿liwoœci i sposobie dokonania korekty 
nione m.in. na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.  rozbie¿noœci informuje dok³adniej „Instrukcja 

Wype³niania Za³¹cznika Graficznego”

 

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zak³adu 
Opieki Zdrowotnej w Laskowej 

zachêca do wziêcia udzia³u
w

który obejmuje pacjentów w wieku od 35 lat do 55 lat

W ramach programu bêd¹ wykonywane badania :

 Cholesterolu z podgrupami
 Cukru
 EKG

 Badanie lekarskie

Zapisy na badania odbywaj¹ siê w rejestracji Oœrodka Zdrowia 
w Laskowej osobiœcie lub telefonicznie pod numerem

tel. 0183378800

PROFILAKTYCZNYM PROGRAMIE CHORÓB 
UK£ADU KR¥¯ENIA

ZAPRASZAMY

EL¯BIETA PRZECHRZTA-BEDNARCZYK

Oto przyk³adowe b³êdy i wynikaj¹ce z nich konsek- ca³kowita p³atnoœæ przys³uguj¹ca temu producen-towi 
wencje: w danym roku. Poziom sankcji uzale¿niony jest od 
? Je¿eli powierzchnie skontrolowanej dzia³ki wielkoœci obszaru, na którym stwierdzono 
rolnej jest mniejsza od minimalnej powierzchni, która nieprzestrzeganie zasad dobrej kultury rolnej, liczby 
uprawnia do p³atnoœci (czyli 0,1 ha), to dzia³ka ta zostaje niespe³nionych norm i od tego, czy ta sytuacja mia³a 
wykluczona z p³atnoœci. miejsce w latach poprzednich.

? Je¿eli dzia³ka rolna nie wchodzi³a w sk³ad gruntów ? Je¿eli na dzia³ce rolnej stwierdzono inn¹ uprawê ni¿ 
rolnych utrzymywanych dobrej kulturze rolnej zadeklarowana przez producenta, ale nale¿¹c¹ do tej 
w dniu 30 czerwca 2003 r., to dzia³ka ta zostaje samej lub wy¿szej grupy p³atnoœci ni¿ uprawa 
wykluczona z p³atnoœci. zadeklarowana, to p³atnoœæ zostaje naliczona po 

? Je¿eli zadeklarowana we wniosku powierzchnia uwzglêdnieniu powierzchni stwierdzonej w wyniku 
dzia³ki rolnej jest wiêksza lub mniejsza od kontroli. Ró¿nica miêdzy upraw¹ stwierdzon¹ 
powierzchni stwierdzonej, to powierzchnia a deklarowan¹ nie spowoduje sankcji finansowych.
dzia³ki ustalona w oparciu o pomiar zostaje 
uwzglêdniona do obliczenia powierzchni 
w ramach danej grupy p³atnoœci. Barbara Barwacz

AriMR Ma³opolski Oddzia³ Regionalny? Je¿eli zadeklarowana we wniosku dzia³ka rolna 
lub jej czêœæ nie jest utrzymywana w dobrej 
kulturze rolnej, to na producenta s¹ nak³adane 
sankcje finansowe. Podstaw¹ do ich naliczenia jest 

P³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych w 2006 r.

PRZYJD¯ I BEZP£ATNIE
ZBADAJ SWOJE SERCE
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W 2006 r., podobnie jak w dwóch poprzednich latach, 
producenci rolni bêd¹ mogli ubiegaæ siê o p³atnoœci Wprowadzenie „Za³¹czników Graficznych” do speronalizo-
bezpoœrednie do gruntów rolnych. wanych wniosków o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do 

gruntów rolnych powinno zmniejszyæ liczbê postêpowañ 
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przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych poszczególnych beneficjetów.
lub o przyznanie p³atnoœci z tytu³u wsparcia dzia³alnoœci 
rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach Producenci rolni, którzy po raz pierwszy pragn¹ ubiegaæ 
gospodarowania na 2006 r. siê o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów 

rolnych, mog¹ otrzymaæ formularze wniosków w biurach 
W 2006 r. producenci rolni, którzy ubiegali siê powiatowych i Oddziale Regionalnym AriMR. Formularz 
o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów wniosku dostêpny jest na stronie internetowej 
rolnych w 2005 r., otrzymaj¹ z ARiMR  tak jak www.arimr.gov.pl, z której mo¿na do pobraæ. W biurach 
w roku ubieg³ym  czêœciowo wype³niony formularz powiatowych producenci rolni maj¹ tak¿e mo¿liwoœæ 
wniosku (tzw. wniosek spersonalizowany). Nowoœci¹ wgl¹du do map ewidencyjnych. Producenci rolni 
w tym roku jest dodanie do formularzy za³¹czników zamierzaj¹cy po raz pierwszy z³o¿yæ wnioski o dop³aty 

bezpoœrednie powinni tak¿e, jeœli nie posiadaj¹ numeru graficznych wraz z instrukcjami ich wype³niania. 
identyfikacyjnego producenta, wyst¹piæ do ARiMR o nada-Wniosek ze wszystkimi za³¹cznikami graficznymi 
nie im takiego numeru. Formularz wniosku o wpis do nale¿y z³o¿yæ w biurze powiatowym Agencji 
ewidencji producentów jest dostêpny w biurach powiato-Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w³aœci-
wych oraz na stronie internetowej Agencji.wym ze wzglêdu na siedzibê lub miejsce zamieszkania 

producenta rolnego. Nie zwrócenie wype³nionych 
W bie¿¹cym roku o p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów za³¹czników graficznych skutkowaæ bêdzie nie 
rolnych mo¿e ubiegaæ siê, tak jak w latach ubieg³ych, przyznaniem p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów 
producent rolny bêd¹cy posiadaczem (dzier¿awc¹, rolnych.
u¿ytkownikiem) gospodarstwa rolnego, w sk³ad którego 
wchodz¹ dzia³ki rolne o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej „Za³¹czniki Graficzne” do wniosku o p³atnoœci bez-
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REKLAMA
Zapraszamy firmy i instytucje

do umieszczania reklam i og³oszeñ
w naszym biuletynie

W lutym br. zakupiono sprzêt medyczny i przekazano do Oœrodka 

Zdrowia w Laskowej. Mo¿na ju¿ skorzystaæ z badañ wykonywanych na 

nowych urz¹dzeniach: 

-  elektrokardiograf  umo¿liwiaj¹cy wykonanie badañ ekg serca

- ultrasonograf - umo¿liwiaj¹cy wykonanie bardzo szerokiego 

spektrum badañ m.in. brzusznych, po³o¿niczo - 

ginekologicznych, kardiologicznych.

W ramach projektu zakupiono tak¿e autoklaw - 

sprzêt s³u¿¹cy do sterylizacji  narzêdzi.

Obecnie trwaj¹ roboty budowlane 

polegaj¹ce na rozbudowie istniej¹cego obiektu 

Oœrodka Zdrowia, zostanie równie¿ przebu-

dowana droga dojazdowa i miejsca postojowe.

Przewidywany termin zakoñczenia 

realizacji projektu  15 czerwca 2006r. 

POSTÊPY PRZY REALIZACJI PROJEKTU 
„ROZBUDOWA BUDYNKU I PLACÓW 

WRAZ Z ZAKUPEM SPRZÊTU MEDYCZNEGO 
DLA POTRZEB SPZOZ LASKOWA” 

WSPÓ£FINANSOWANEGO PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK¥ 
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

I BUD¯ET PAÑSTWA W RAMACH ZINTEGROWANEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 


