
Urząd Gminy
w Laskowej

34-602 Laskowa 643
www.laskowa.pl

gmina@laskowa.pl

Godziny
pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek:
7.30 - 15.30

Wójt Gminy
tel. 18 33 00 214

Sekretariat
tel. 18 33 00 210

Sekretarz Gminy
tel. 18 33 00 216

Skarbnik - księgowość
tel. 18 33 00 223

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 18 33 00 215

Gminny Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli

tel. 18 3333 231, 18 33 33 232

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

tel. 18 333 30 25
lub 18 333 30 76 wew. 34

Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Turystyki:

34-602 Laskowa
tel. 18 333 30 05

Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały.

Patrzył - zimowe ptaki wracały do gniazda,
Jakby tego wieczoru też świętować chciały.

Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,

By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co "w żłobie leży".

Chwila jedna! Przy tobie nikną odległości,
Co szare - zmienia się w odświętne, tajemnicze.

Daj nam więcej dni takich, spragnionych miłości,
Niech świat przy żłóbku Twoim odmienia oblicze.

o. Franciszek Czarnowski

Życzymy Państwu aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
przyniosły ze sobą wiele radości, ciepła rodzinnego oraz owocnych refleksji  

nad faktem, że Bóg stał się człowiekiem i od tamtej chwili zawsze jest z nami.
A nadchodzący 2014 rok, niech będzie czasem spokoju  

i Błogosławieństwa Bożego.
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Wójt Gminy Laskowa
Stanisława Niebylska

Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa
Ewa Pajor
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Nie milkły brawa dla Grupy Teatralnej w Laskowej
Uwieńczeniem tegorocznej pracy KGW Laskowa było za-

proszenie do Teatru Polskiego w Warszawie na Festiwal Te-
atrów Wsi Polskiej pod nazwą „ZWYKI” w dniu 30.11.2013 
roku. Zaproszenie to było efektem zdobycia nagrody Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przeglądzie 
teatrów wiejskich w Tarnogrodzie za scenkę pod tytułem 
„Trza by łobyjś do doktora.” 

W teatrze nie milkły brawa za wystawienie tejże scen-
ki. Licznie zgromadzona publiczność , również obecna na 
przedstawieniu Pani Wójt Stanisława Niebylska doceniła 
kunszt , dowcip i wspaniałą grę aktorską zespołu. To wiel-
kie wyróżnienie i docenienie pomysłowości  i wkładu pracy 
całego zespołu. 

Wspaniała muzyka i śpiew różnych kapel zachęcała pu-
bliczność do wspólnej zabawy, łącząc wszystkich w jedną 
wielką rodzinę.

W 2013 roku w Gminie Laskowa wystąpili m.in.:

Nasze zespoły najlepsze na „Limanowskiej Słazie”
W dniach 07-10.XI. 2013 roku odbył się XXXIX Festiwal Folklorystyczny „Lima-
nowska Słaza”. Kapela Regionalna „LASKOWIOKI” otrzymała nagrodę specjalną  
im. Jerzego Obrzuta „Za wierność wobec tradycji”. Natomiast Grupa Obrzędowa 
KGW zwyciężyła swoją kategorię z programem „ Będą prymicyje”. Występ został 
najwyżej oceniony przez Jury Festiwalu, przez co dał Grupie kwalifikacje na Mało-
polskie Spotkania Teatrów Amatorskich „Posiady Teatralne na Orawie” w Jabłonce.

Gratulujemy!

Teresa Werner - na zdjęciu ze swoim fanem.

Zespół BEDNAREK.

Zespół Honky Tonk Brothers.

XVI Rajd Turystyczny „Jak Oni w 1914...”- 
Szlakiem Cmentarzy I Wojny  Światowej

W dniach 8-9 listopada 2013 roku, odbył się XVI Mło-
dzieżowy Rajd „Szlakiem cmentarzy I wojny światowej. Jak 
Oni w 1914 roku”, zorganizowany przez Centrum Kultury  
w Żegocinie i GOKSiT w Laskowej pod patronatem Wójtów 
obu sąsiednich gmin i przy współpracy Parafii oraz Rady So-
łeckiej z Kamionki Małej. Do rajdu zgłosiło się 15 drużyn.

Komisja  Konkursowa Rajdu w  składzie: Pani Małgorzata 
Bury, Pani Grażyna  Prusak, Pani Małgorzata Waligóra, Pani 
Anna Zelek, oceniała kompozycje kwiatowe przygotowane 
na Rajd przez młodzież. Komisja oraz organizatorzy Rajdu 
zdecydowali o przyznaniu wszystkim grupom pamiątko-
wych dyplomów, pucharów i nagród książkowych.

Na ,,Jastrząbce” w Kamionce Małej, odbyła  się  uroczysta  
Msza  Święta w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie, które 
uświetniła Orkiestra Dęta z Laskowej, odbyła się uroczystość 
ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, w tym pucharów 
dla najlepszych drużyn – laureatów konkursu, które wręczali: 
poseł RP Wiesław Janczyk, Wójt Gminy Laskowa Stanisława 
Niebylska i Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz.

Na zakończenie imprezy druhowie z OSP z Kamionki 
Małej wszystkich zgromadzonych częstowali ciepłą kawą, 
herbatą i wiejskim bigosem.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Laskowej w czerwcu br. zajęła 4 miejsce w konkursie 
„Najlepsza OSP Województwa Małopolskiego.” 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej, pragnie gorąco podziękować za finanso-
we wsparcie, w postaci przekazania 1% (KRS: 0000032138) podatku dochodowego oraz 
wszelkich darowizn na rzecz naszej jednostki. Dostrzegając Państwa życzliwość, dzięku-
jemy za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszą organizację. Utwierdza nas to w przeko-
naniu o słuszności naszych działań oraz motywuje do dalszej pracy dla wspólnego dobra. 

Najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego Roku, 
aby przyjście na świat Chrystusa 
przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość.

Zarząd OSP w Laskowej

OSP Ujanowice pragnie złożyć Wszystkim 
mieszkańcom, Strażakom z terenu Gminy 
Laskowa oraz sympatykom straży, naj-
serdeczniejsze życzenia spokojnych, rado-
snych, pełnych miłości Świąt Bożego Na-
rodzenia  oraz pomyślności w zbliżającym 
się 2014 roku.                                      

 Zarząd OSP Ujanowice

Zrealizowane inwestycje 
w Gminie Laskowa 
w 2013 roku
W 2013 roku w Gminie Laskowa zreali-
zowano inwestycje na łączną kwotę: 

2.127.717,00 zł, poniżej przedsta-
wiamy największe z nich:
Termomodernizacja stropu w budynku 
Ośrodka Zdrowia w Ujanowicach 
Wartość zadania: 8.000,00 zł brutto (środ-
ki z budżetu gminy).
Utworzenie placów zabaw w centrum 
miejscowości Laskowa i Ujanowice.
Wartość zadania w poszczególnych miej-
scowościach wynosiła 40.325,60 zł brutto.
Całkowita wartość zadania: 80.651,20 zł 
brutto
- środki PROW: 46.573,66 zł
- środki własne: 34.077,54 zł
Remont dachu budynku Szkoły Podsta-
wowej w Jaworznej.

Wartość zadania: 68.572,43 zł brutto 
(środki z budżetu gminy).
Rozbudowa budynku OSP o boksy gara-
żowe – etap III.
Wartość zadania: 68.835,35 zł brutto.
Odbudowa drogi gminnej „Laskowa - 
Rozdziele” na odcinku długości 800 mb                                   
w miejscowości Kamionka Mała wraz  
z przepustem. 
Wartość robót: 415.451,51 zł
-dotacja -  409.551,00 zł
-środki własne - 5.900,51 zł 
Odbudowa drogi gminnej „Sławętówka 
Cuba - Rozdziele (Krzyż)” na odcinku  

długości 850 mb w miejscowości Laskowa.
Wartość robót: 234.204,22 zł
-dotacja - 184.300,00 zł
-środki własne - 49.904,22 zł 

Odbudowa drogi gminnej „Oborzyska” 
na odcinku długości 450 mb w miejscowo-
ści Kamionka Mała.
Wartość robót: 189.381,89 zł
- dotacja - 186.181,00 zł
- środki własne - 3.200,89 zł

Przebudowa drogi gminnej „Laskowa- 
Rozdziele” na odcinku długości 395 mb                                        
w miejscowości Kamionka Mała. 
Wartość robót: 77.043,38 zł
Przebudowa drogi rolniczej „Nowaków-
ka” na odcinku długości 460 mb w miej-
scowości Kobyłczyna 
Wartość robót w tym: 105.897,53 zł
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych - 52.148,00 zł                                                                          
- środki budżetu gminy - 53.749,53 zł
Odbudowa drogi gminnej „Od mostu do 
Tokarza” wraz z przepustem na odcinku 
długości 500 mb w miejscowości Kobył-
czyna.
Wartość robót: 165.651,26 zł 
- dotacja z budżetu państwa – 162.651,00 zł 

- środki własne: 3.000,26 zł
Odbudowa drogi gminnej „Załpa Dolna 
- Ponad rzekę” na odcinku długości 500 
mb w miejscowości Laskowa.
Wartość robót - 146.309,88 zł
-dotacja z budżetu państwa - 143.609,00 zł
-środki własne - 2.700,88 zł

INFORMACJA 
O POSTĘPOWANIACH  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO
1. „Odbiór i zagospodarowanie stałych 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie 
Gminy Laskowa" Postępowanie w trybie 
przetargu nieograniczonego z dnia 16 paź-
dziernika 2013 r. Wpłynęły 2 oferty. Naj-
korzystniejszą ofertę złożyła firma NOVA 
Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ul. 
Śniadeckich, za cenę 543 983,04 zł brutto.
2. „Udostępnienie e-usług poprzez rozbu-
dowę i modernizację teleinformatycznego 
systemu zarządzania, w tym wdrożenie 
SEOD w gminie Laskowa”. Postępowa-
nie w trybie przetargu nieograniczone-
go z dnia 27 listopada 2013 r. Wpłynęła  
1 oferta. którą złożyła firma Madkom S.A. 
z Gdyni, za cenę 362 442,81 zł brutto. 
(jeszcze nie mamy podpisanej umowy).

Nowa strona Gminy Laskowa
www.laskowa.pl
Zapraszamy Państwa do zapozna-
nia się z nową stronę internetową  
Gminy Laskowa. Celem poprawie-
nia funkcjonalności i czytelności, 
zmianie uległ układ treści oraz szata 
graficzna. Mamy nadzieję, iż strona 
spełni Państwa oczekiwania oraz 
ułatwi dostęp do poszukiwanych 
informacji. Jesteśmy otwarci na 
Państwa uwagi oraz sugestie, jeżeli 
takie są to prosimy je kierować na 
adres: gmina@laskowa.pl w miarę 
możliwości będziemy się starać im 
sprostać.
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XXVII Mistrzostwa Europy w Karate Kyokushin – Legnica 
2013 Brązowy medal dla Aleksandry Kurek z Laskowej.

W dniach 29-30 listopada 2013 roku 
w Legnicy, odbyły się XXVII Mistrzo-
stwa Europy Karate Kyokushin, w któ-
rych rywalizowało 348 zawodników 
z 23 krajów. W tegorocznym cham-
pionacie udział brali przedstawiciele 
wszystkich najważniejszych organi-
zacji Kyokushin, a poza zawodnikami  
z Europy rywalizowali także karatecy  
z Armenii, Tunezji, Libanu oraz Japo-
nii.

W grupie reprezentantów naszego 
kraju, biorących udział w tegorocznych 
mistrzostwach znaleźli się zawodnicy 
ARS Klub Kyokushinkai - Limanowa: 
Adamczyk Julia, Kopka Aleksandra, 

Kurek Aleksandra (z Laskowej), Kądziołka Jakub i Sukiennik Renata. Wszyscy 
rywalizowali w konkurencji kumite (walka), a trzy dziewczęta - Adamczyk Julia, 
Kopka Aleksandra i Sukiennik Renata dodatkowo w konkurencji kata. Kurek 
Aleksandra zdobyła brązowy medal w konkurencji kumite dziewcząt 10-11 lat, 
do 40 kg. Walkę o wejście do finału przegrała z zawodniczką z Rosji. Warto przy-
pomnieć, że medale zdobyte na ME w Legnicy nie są pierwszymi, jakie zdobyli 
podopieczni sensei Arkadiusza Sukiennika i sensei Roberta Dziedzica w zawo-
dach tej rangi. 

Gratulujemy!

Sukcesy Kingi i Dominiki Bukowiec
Ponad 100 zawodników z 28 klubów zgłosiło się na Mistrzostwa Polski Senio-

rów w Taekwondo Olimpijskim, które odbyły się w Olsztynie w dniu 30.11.2013 r.  
w hali Urania. Klub UKS KORYO MSZANA DOLNA reprezentowały m.in. za-
wodniczki: Dominika Bukowiec w kat. +73 kg, Kinga Bukowiec w kat. - 62 kg. 
Poziom zawodów był bardzo wysoki z racji iż startowali w nim zawodnicy z całej 
Polski m.in tegoroczny Olimpijczyk z Londynu Michał Łoniewski, reprezentują-
cy barwy klubu AZS AWF WARSZAWA. W końcowej klasyfikacji Dominika 
Bukowiec zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów, natomiast Kinga 
Bukowiec zajęła 5 miejsce.

Podsumowanie sezonu 
Wincentego Bukowca

Rok 2013 obfituje w liczne sukcesy Pana 
Wincentego Bukowca Radnego Rady 
Gminy Laskowa w kategorii weteranów 
M-60. W ciągu całego roku Pan Wincen-
ty brał udział w 14 zawodach w wyniku 
kontuzji raz tylko nie był na podium. 
- Mam już swoje lata, ale ani myślę  
o zakończeniu kariery. Nie wyobrażam 
sobie dnia bez pokonania kilkunastu ki-
lometrów. Wdzięczny jestem prezesowi 
firmy Partner – Alma Józefowi Stachowi 
za wspieranie mojej pasji oraz Władzom 
Gminy Laskowa za przychylność i wiarę 
w moje zwycięstwa. Dziękuję wszyst-
kim moim fanom, za okazane wsparcie 
i doping.  A swoje zwycięstwa dedykuję 
Teresie Werner, piosenkarce z Górnego 
Śląska, której jestem wiernym fanem  
i przyjacielem – jak mówi Wincenty Bu-
kowiec.
Wysokie miejsca w biegach w kat. M-40, 
zdobył również Pan Mieczysław Miś 
mieszkaniec Strzeszyc. Gratulujemy Pa-
nom osiągnięć i życzymy dalszych suk-
cesów.
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Miejscowość Wywóz  raz  w miesiącu Wywóz  dwa  razy w miesiącu  

W miesiącu kwietniu 
i wrześniu przy 
pierwszej zbiórce 
można wystawiać   

do odbioru 
zużyte urządzenia 

elektryczne 
i elektroniczne

Laskowa
w drugi poniedziałek  miesiąca w drugi i czwarty poniedziałek  miesiąca

styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień,  
wrzesień, październik 

Kobyłczyna 
Sechna

 Ujanowice 

w drugi wtorek miesiąca w drugi i czwarty wtorek miesiąca

styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień  
(w listopadzie 14.11.2014r.) 

kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień,  
wrzesień, październik 

Krosna
Strzeszyce

Żmiąca 

w drugą środę miesiąca w drugą i czwartą środę miesiąca

styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień,  
wrzesień, październik 

Kamionka  Mała 
Jaworzna

w drugi czwartek miesiąca w drugi i czwarty czwartek miesiąca

styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień,  
wrzesień, październik 

Stawki podatków 
i innych opłat w Gminie 
Laskowa na 2014 rok:
Stawka podatku leśnego:
Rada Gminy Laskowa obniżyła kwotę stanowiącą 
średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według 
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnic-
two za pierwsze trzy kwartały 2013 r. z kwoty 
171,05 zł. za 1 m³ do kwoty 170,00 zł. za 1 m3 
przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku 
leśnego na obszarze Gminy Laskowa.
Stawki podatku od nieruchomości:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  
w ewidencji gruntów i budynków 0,70 zł od 1 m2 
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł od 1 ha 
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
0,10 zł od 1 m2 powierzchni.
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,30 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej 16,00 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,
c) zajęte na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym mate-
riałem siewnym 10,75 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
7,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) Od budowli lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej – 2 % 
wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Stawka podatku rolnego za 1 ha przelicze-
niowy na 2014 rok.
• od gruntów stanowiących gospodarstwa rolne 
– 173,20 zł.
• od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji grun-
tów i budynków jako użytki rolne, które nie stano-
wią gospodarstwa rolnego – 346,40 zł. 
Stawki podatku od środków transporto-
wych na 2014 r.:
Stawki podatku od środków transportowych po-
zostały na poziomie z 2012 roku.

Opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków 
w 2014 r.:
1. Gospodarstwa domowe i pozostali dostawcy 
wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki – 
3,06 zł.
2. Gospodarstwa, których przy budynkach miesz-
kalnych zamontowane zostały przydomowe 
pompownie ścieków – 2,73 zł.
Opłaty za odbiór i zagospodarowanie  odpa-
dów  w 2014 r.:
- 18,00 zł miesięcznie odpady  segregowane – 
rata za kwartał 54,00 zł.
- 40,00 zł miesięcznie odpady niesegregowane – 
rata za kwartał  120,00 zł.
- 9,00 zł miesięcznie odpady  segregowane – rata 
za kwartał  27,00 zł  jeżeli mieszka jedna osoba  
i złożyła  nową  deklarację do 31.12.2013 r.                   
- 20,00 zł miesięcznie odpady  niesegregowane 
– rata za kwartał  60,00 zł jeżeli mieszka jedna 
osoba i  złożyła nową  deklarację do 31.12.2013 r. 
Opłatę za odpady  uiszcza się bez wezwa-
nia. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu  
Gminy: BS Limanowa o/Laskowa nr konta  
23880400000010010000550002  w tytule wpła-
ty prosimy podawać imię, nazwisko oraz adres  
osoby która złożyła deklarację 
za I kwartał  2014r. – do dnia 28 lutego 2014 r.                               
za II kwartał  2014r. – do dnia 31 maja 2014 r.                                                
za III kwartał 2014r. – do dnia 31 sierpnia 2014 r .                                                                                                                 
za IV kwartał 2014r. – do dnia 30 listopada 2014 r.

Harmonogram wywozu odpadów z terenu  Gminy Laskowa na 2014r.

Uwaga: odpady należy wystawić do godz. 7:00.
Miejsca, terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych, metali,  oraz zużytych opon, zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przy-
jęty (w szczególności na stronie internetowej Urzędu Gminy i tablicach ogłoszeń).
W Urzędzie Gminy można pobrać brakujące worki oraz  naklejki na worki.
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Sytuacja finansowa szkół na terenie Gminy Laskowa w roku szkolnym 2012/2013

Nazwa placówki Liczba 
uczniów

Koszt utrzymania 
jednego ucznia

Subwencja oświatowa wg. metryczki

Należna 
subwencja

Ogółem 
koszty 

placówki

Różnica 
(subw. – koszty plac.)

(+) nadwyżka
(–) dopłata z budżetu 

gminy

Zespół Szkół w Laskowej w tym: 565 w tym:

4.019.336 3.927.274 + 92.062
- Szkoła Podstawowa 286 1.878.119 : 286 = 6.566,85

- Klasa „O” 59 223.395 : 59 = 3.786,35

- Gimnazjum 220 1.344.022 : 220 = 6.109,19

Zespół Szkół w Ujanowicach w tym: 311 w tym:

2.230.026 2.265.659 - 35.633
- Szkoła Podstawowa 124 916.695 : 124 = 7.392,70

- Klasa „O” 13 54.106 : 13 = 4.162,00

- Gimnazjum 174 999.515 : 174 = 5.744,34

Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej w tym: 53 w tym:

348.339 768.487 - 420.148- Szkoła Podstawowa 41 654.475 : 41 = 15.962,80

- Klasa „O” 12 59.306 : 12 = 4.942,17

Szkoła Podstawowa w Jaworznej w tym: 81 w tym:

516.651 917.643 - 400.992- Szkoła Podstawowa 60 786.867 : 60 = 13.114,45

- Klasa „O” 21 73.539 : 21 = 3.501,86

Szkoła Podstawowa w Sechnej w tym: 65 w tym:

314.381 697.261 - 382.880- Szkoła Podstawowa 45 623.382 : 45 = 13.852,93

- Klasa „O” 20 64.776 : 20 = 3.238,80

Szkoła Podstawowa w Krosna w tym: 62 w tym:

473.091 755.195 - 282.104- Szkoła Podstawowa 51 638.355 : 51 = 12.516,77

- Klasa „O” 11 64.054 : 11 = 5.823,09

Szkoła Podstawowa w Żmiącej w tym: 101 w tym:

639.499 719.959 - 80.460- Szkoła Podstawowa 80 647.006 : 80 = 8.087,57

- Klasa „O” 21 63.611 : 21 = 3.029,09

Przedszkola Publiczne

Samorządowe Przedszkole w Laskowej 48 433.074 : 48 = 9.022,37 - 433.074 - 433.074

Samorządowe Przedszkole w Ujanowicach 25 245.355 : 25 = 9.814,20 - 245.355 - 245.355
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Porównanie stawek za wywóz 
śmieci obowiązujących
w Gminie Laskowa 
w 2014 r. na tle innych Gmin
Gmina Laskowa: 
wywozy raz w miesiącu /I,II,III,XI,XII/, 
wywozy dwa razy w miesiącu /IV,V,VI, 
VII,VIII,IX,X/
* gospodarstwo domowe jednoosobowe – 
9 zł/miesiąc (S) lub 20 zł/miesiąc (N)
* gospodarstwo domowe pozostałe – 18 zł /
miesiąc (S) lub 40 zł/miesiąc (N)

Sąsiednie Gminy:
Gmina Jodłownik: wywóz raz w mie-
siącu
* gospodarstwo domowe - 20 zł/miesiąc 
(S) lub 40 zł/miesiąc (N)

Gmina Dobra: wywóz raz w miesiącu
* gospodarstwo domowe do 2 osób –  
14 zł/miesiąc (S) lub 28 zł/miesiąc (N)
* gospodarstwo domowe powyżej 2 osób 
- 21 zł/miesiąc  (S) lub 42zł/miesiąc (N)
Gmina Limanowa: wywóz raz w mie-
siącu
* od osoby – 4,00 zł/miesiąc (S) / w tym 
po 5 worków czarnych i białych na osobę 
na rok/ lub 6 zł/miesiąc (N) / w tym po 10 
worków czarnych na osobę na rok /
Gmina Łososina Dolna: wywóz dwa 
razy w miesiącu
* gospodarstwo domowe do 2 osób – 10 
zł. (S) / w tym 4 worki czarne, 2 szkło,  
4 plastik, 1 metal, 1 papier/, 20,00 zł. (N)
* gospodarstwo domowe 3-5 osób – 15zł. 
/ w tym 8 worki czarne, 4 szkło, 8 plastik, 
2 metal, 2 papier / 30,00 zł. (N)
* gospodarstwo domowe więcej niż  
5 osób – 20 zł. (S) / w tym 12 worki czar-

ne, 6 szkło, 12 plastik, 2 metal, 2 papier / 
40,00 zł. (N)
Gmina Żegocina: wywozy dwa razy  
w miesiącu
* gospodarstwo domowe 1 osoba – 8 zł. 
(S), 28 zł. (N)
* gospodarstwo domowe pozostałe –  
24 zł. (S), 56 zł. (N)
Gmina Trzciana: segregowane wywóz 
raz w miesiącu, niesegregowane dwa 
razy w miesiącu
* gospodarstwo domowe 1 osoba – 7 zł. 
(S), 14 zł. (N)
* gospodarstwo domowe 2 osoby – 14 zł. 
(S), 28 zł. (N)
* gospodarstwo domowe pozostałe –  
28 zł. (S), 56 zł. (N)

(S) – segregowane
(N) – niesegregowane

Porównanie stawek podatkowych na 2014 r. uchwalonych w Gminie Laskowa ze stawkami uchwalonymi na 2014 r. w innych Gminach

Gmina Laskowa Żegocina Limanowa Słopnice Dobra Tymbark

od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  
bez względu na sposób zakwalifikowania  

w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
0,70 zł 0,71 zł 0,75 zł 0,75 zł 0,78 zł 0,78 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego od  1 m2 powierzchni
0,10 zł 0,28 zł 0,17 zł 0,17 zł 0,30 zł 0,22 zł

budynków lub ich części:

mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,30 zł 0,46 zł 0,55 zł 0,55 zł 0,71 zł 0,53 zł

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej
16,00 zł 18,68 zł 17,00 zł 17,00 zł 18,16 zł 18,90 zł

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzie-

lające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej
4,68 zł 4,68 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,19 zł 4,58 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego od 1 m2 powierzchni  użytkowej

7,73 zł
Zwolnione 

uchwałą Rady 
Gminy

7,73 zł 7,00 zł 7,00 zł 4,33 zł 5,20 zł

Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej – wartości określonej na podstawie art. 4 

ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Zimowe utrzymanie dróg
Drogi gminne:
Wykonawcą zimowego utrzymania dróg LOKALNYCH-GMIN-
NYCH na terenie gm. Laskowa jest: S.C. Piotr Firlej & Jacek Firlej 
Żbikowice. Numer telefonu: 184448056, 606500966.
Zimowym utrzymaniem objętych jest 20 km dróg gminnych.
Drogi powiatowe:
W związku z otrzymanymi w dniu 28 listopada 2013 roku od 
Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej, informacjami  doty-
czącymi zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zi-
mowym 2013/2014, podajemy Państwu szczegółowe informacje 
dotyczące naszej Gminy: 
Wykonawcą zimowego utrzymania dróg POWIATOWYCH na 
terenie gm. Laskowa (to są drogi na odcinku: Ujanowice-Młyn-

ne, Laskowa-Nagórze, Sechna-Ujanowice) jest:  Firma Handlowo 
Usługowa Józef Kęska. Numer telefonu:183376203, 692130934.
Informacje na temat warunków przejezdności dróg powiatowych 
od godz. 7:30 do godz. 15:30 udzielane będą pod numerem telefo-
nu: 183337833.
Z chwilą nastania warunków zimowych dyżur pełniony jest cało-
dobowo. Informacje dotyczące przejezdności dróg powiatowych 
można będzie uzyskać dzwoniąc do bazy PZD Limanowa pod 
następujące numery dyżurne akcji zima: 183372381, 600982564.
W razie niemożliwości uzyskania kontaktu z numerami podanymi 
powyżej należy dzwonić pod numer: 602 524 645.
Drogi wojewódzkie:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
Numer telefonu: 124465855, 609703392.
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REKLAMA
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Aktualności Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”
Okres jesienny to czas wzmożonej pracy oraz licz-
nych wizyt studyjnych na Śliwkowym Szlaku. Nasz 
teren był odwiedzany przez przedstawicieli samo-
rządów z województw: dolnośląskiego i lubelskie-
go oraz grup zaangażowanych w zakresie promocji 
obszarów wiejskich. Goście odwiedzili miejsca 
związane z produktami lokalnymi oraz inwestycje 
zrealizowane w ramach PROW 2007-2013 na tere-
nie siedmiu gmin należących do Stowarzyszenia.  
W październiku na terenie LGD nagrywane były 
dwa programy telewizyjne: Lider (TVP Regionalna) 
oraz „Klimaty i smaki” (Program 1 TVP). Zaprasza-
my do obejrzenia fotorelacji z wizyt studyjnych  
oraz filmów promocyjnych: 

www.nasliwkowymszlaku.pl

Na początek 2014 roku Stowarzyszenie „Na 
Śliwkowym Szlaku” zaplanowało dwa ostatnie 
konkursy z działania Małe projekty. Będą to na-
bory tematyczne związane z organizacją imprez 
mających szczególne znaczenie dla kreowania 
marki Śliwkowy Szlak oraz kolejny już nabór na 
projekty związane z produktami lokalnymi. Ze 
względu na krótki czas, jaki pozostał na rozlicze-
nie wniosków (do grudnia 2014 roku) prosimy  
o przygotowywanie wniosków po konsultacjach  
z biurem Stowarzyszenia. Pozwoli to na prawi-

dłowe wypełnienie wszystkich dokumentów i za-
poznanie się kryteriami lokalnymi, na podstawie 
których wnioski są oceniane przez Radę Stowarzy-
szenia „Na Śliwkowym Szlaku”. Kontakt z biurem: 
tel. 14 68 44 549, 

biuro@nasliwkowymszlaku.pl

Dobiega końca projekt „Społeczeństwo od kuch-
ni – integracja międzypokoleniowa mieszkańców 
Śliwkowego Szlaku” dofinansowana z Rządowe-
go Programu Aktywizacji Osób Starszych (ASOS) 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Relacje 
z wszystkich działań zrealizowanych w ramach 
projektu przez wszystkie gminy (międzypokole-
niowe warsztaty kulinarne) można obejrzeć na 
naszej stronie internetowej, a tuż przed świętami 
do mieszkańców Śliwkowego Szlaku trafi gazetka 
podsumowująca to przedsięwzięcie, przygotowana 
przez wszystkich uczestników projektu. W ramach 
materiałów warsztatowych opracowanych na po-
trzeby edukacyjne projektu wydana została ksią-
żeczka edukacyjna, w której po Śliwkowym Szlaku 
oprowadzają Fioletka i Benio – śliwki węgierki, 
zapoznając dzieci, młodzież, ale i starszych, z wła-
ściwościami zdrowotnymi śliw i innych owoców. 
Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem ksią-
żeczki prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia.

SIATKARSKIE PODSUMOWANIE ROKU 2013
Emocje, pot, radość, ból, łzy, zwycięstwa i porażki… Udany kolejny 
sezon dla całej społeczności siatkarskiej w Gminie Laskowa. Mało-
polska Liga Halowa Mężczyzn i Kobiet, Liga oraz Turnieje Siatków-
ki Plażowej… To już wszystko za nami… Zarząd i młodzież GSKS 
Laskowa, każdego dnia pamięta o dobroczyńcach, dzięki którym 
może realizować postawione sobie cele.
Dlatego więc w okresie nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, 
chcemy wyrazić wdzięczność i podziękowanie osobom sprawiają-

cym, iż upragnione przez nas - staje się możliwe. Najlepszym tego 
wyrazem niech będą serdeczne życzenia, wszelkiej pomyślności  
i radości oraz dalszej owocnej współpracy w nadchodzącym  
2014 roku, które składamy: Gminie Laskowa, Fundacji Polska 
Miedź Lubin, Bankowi Spółdzielczemu w Limanowej oraz firmom: 
„Jędrek”, „Bud – Most”, „Ekopromet”, „Impuls”, „Laskopol”, „Florad”.

Z poważaniem
Zarząd i młodzież GSKS Laskowa


