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Godziny
pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek:
7.30 - 15.30

Wójt Gminy
tel. 018 33 00 214

Sekretariat
tel. 018 33 00 210

Sekretarz Gminy
tel. 018 33 00 216

Skarbnik - księgowość
tel. 018 33 00 223

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 018 33 00 215

Gminny Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli

tel. 018 3333 231, 018 33 33 232

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
tel. 018 333 30 25

lub 018 333 30 76 wew. 34

Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Turystyki:

34-602 Laskowa
tel. 018 333 30 05

Drodzy mieszkańcy

Na tegoroczne radosne Święta Bożego Narodzenia,
pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia,
dużo zdrowia, radości, miłości,
pogody ducha i wiary w lepsze jutro. 
Z całego serca życzę, aby ten wyjątkowy czas, 
upłynął w rodzinnej atmosferze,
a każdy dzień Nowego Roku 2010, 
był pełen miłości, łask i błogosławieństwa Bożego.

Z wyrazami szacunku 
Stanisława Niebylska
Wójt Gminy Laskowa 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej infor-
muje, iż od stycznia 2010 roku realizowany będzie kolejny 
projekt „Czas na aktywność w Gminie Laskowa” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ten reali-
zowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w latach 2007 – 2013 r. 

Celem Projektu są działania pomocowe zmierzające do 
podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecz-
no-zawodowych kobiet i mężczyzn oraz ich rodzin zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym.

Projekt ten jest przeznaczony dla kobiet i mężczyzn: 
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych 
(w tym rolników) w wieku aktywności zawodowej, korzysta-
jących z pomocy tut. Ośrodka. 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje 
w tut. Ośrodku lub pod nr telefonu (018) 33 33 025.

Halina Potoniec
Kierownik GOPS Laskowa

Drogi lokalne - gminne:
-”Kamionka Mała – Rozdziele” - 4,3 km 
-”Laskowa – Rozdziele” (Lipniczka) - 2,2 km 
-”Jaworzna – Mordarka” - 4,0 km 
-”Krosna – Strzeszyce- Żmiąca – 6,4 km
-”Laskowa – Rozpite”- 3,0 km
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg świadczone są w okresie od 1 listopada 
2010 roku do 31 marca 2010 roku. Wykonawcą zadania jest Pan Józef Hołyst z Krosnej. 
Nr tel.: 0-18 33 34 561

Drogi powiatowe:
Wykonawcą zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Laskowa 
jest Pan Józef Kęska. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować na podane 
poniżej dyżurne numery telefonów:
 
Powiatowy Zarząd Dróg ul. J. Marka 9          tel.018 33 378 33 ---          ( 7:30 - 15:30)
Dyżurny ZUD baza PZD ul.Żwirki i Wigury          018 33 72 381               całodobowo
                                                                                        0606 98 25 64                całodobowo
Drogi o których mowa powyżej to:

1. 1555 K   Ujanowice - Młynne 
2. 1612 K   Laskowa - Nagórze 
3. 1451 K  Sechna - Ujanowice

Z chwilą nastania warunków zimowych dyżury pełnione będą całodobowo.

W dniu 10 listopada 2009 roku dokonano końcowego odbioru 
i przekazano do użytku zadanie pn.: „Odbudowa infrastruktury 
drogowej na terenie gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych”.

Przedmiotem zadania była odbu-
dowa następujących dróg:
1. "Bania" w m. Laskowa - 
      odcinek dł. 550 mb,  
      Wartość robót: 127 970,68 zł
     - dotacja celowa z budżetu
       państwa: 90 000,00 zł
     - środki własne: 37 970,68 zł

2. "Rozpite - Dzioł" w m. Laskowa - odcinek dł. 530 mb 
     Wartość robót: 159 211,83 zł
     - dotacja celowa z budżetu państwa: 110 000,00 zł
     - środki własne: 49 211,83 zł

3. "Figlówka" w m. Kamionka Mała - odcinek dł. 310 mb 
     Wartość robót: 94 951,62 zł
     - dotacja celowa z budżetu państwa: 65 000,00 zł
     - środki własne: 29 951,62 zł

4. "Filipówka" w m. Strzeszyce - odcinek dł. 230 mb 
     Wartość robót: 46 824,21 zł
     - dotacja celowa z budżetu państwa: 35 000,00 zł
     - środki własne: 11 824,21 zł

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego  2010 Roku 

chciałbym Państwu  złożyć 
w imieniu Radnych Rady Gminy Laskowa 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 

oraz sukcesów w pracy zawodowej. 

Piotr Stach
Przewodniczący Rady 

Gminy Laskowa

Inwestycje drogowe zakończone 
w okresie wrzesień – grudzień 2009r.

Ogółem poniesione nakłady:  428 658,34 zł brutto, w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa: 300 000,00 zł
- środki własne: 128 958,34 zł

W dniu 24 listopada dokonano odbioru robót i przekazano do użytku 
zadanie pn.: Odbudowa drogi „Sławętówka–Wyrąb Jabłoniec” 
w miejscowości Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych  - odcinek dł. 610 mb.

Ogółem poniesione nakłady:  194 580,73 zł brutto, w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa: 100 000,00 zł
- środki własne:  94 580,73 zł

W dniu 28 października 2009 
roku dokonano odbioru robót 
i przekazano do użytku za-
danie pn.: Przebudowa drogi 
rolniczej „Strzeszyce-Ja-
worzna” w miejscowościach 
Strzeszyce i Jaworzna - 
odcinek dł. 630 mb.

Ogółem poniesione 
nakłady:  99 563,43 zł brutto, w tym:
- dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:  
  44 880,00 zł
- środki własne:  54 683,43 zł

Marek Greń 
z-ca Kierownika Referatu GPI

W dniu 21 października 2009 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Turystyki w Laskowej, odbyła się uroczystość wręczenia medali 
małżonkom, którzy przeżyli wspólnie 50 lat. Medale „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” w imieniu Prezydenta RP wręczyła Pani Stanisława Niebylska Wójt 
Gminy Laskowa. Gratulacje od Władz Samorządowych przekazali 
Przewodniczący Rady Gminy Laskowa Piotr Stach, Radna Rady Gminy 
Laskowa Ewa Pajor oraz z-ca Kierownika USC Henryk Tokarz. Podczas 
uroczystości koncertowała Kapela „Laskowioki”

Jubilaci 2009 roku:
1. Augustyn Katarzyna i Czesław - Jaworzna 
2. Augustyn Maria i Józef - Jaworzna
3. Bobowscy Kazimiera i Jan - Laskowa 
4. Chełmeccy Genowefa i Jan - Laskowa 
5. Dudek Maria i Stefan - Laskowa 
6. Filipek Bronisława i Józef - Jaworzna 
7. Filipek Zofia i Władysław - Kamionka Mała 
8. Gołąb Maria i Jan - Żmiąca 
9. Joniec Ludwika i Piotr - Sechna 
10. Joniec Józefa i Stefan - Strzeszyce 
11. Jonik Kazimiera i Józef - Sechna 
12. Kasińscy Zofia i Augustyn - Laskowa 
13. Olszewscy Zofia i Jan - Kamionka Mała 
14. Opioła Anna i Józef - Laskowa 
15. Orzeł Dominika i Józef - Krosna 
16. Orzeł Kazimiera i Józef - Kamionka Mała 
17. Pachowicz Joanna i Wojciech - Laskowa 
18. Piórkowscy Maria i Michał - Laskowa 
19. Pławeccy Irena i Józef - Laskowa
20. Pławeccy Janina i Józef - Laskowa
21. Rosiek Aniela i Julian - Laskowa 
22. Sądel Stefania i Stanisław - Laskowa 
23. Sławęta Maria i Michał - Laskowa 
24. Smoter Stanisława i Władysław - Laskowa 
25. Stanisławczyk Bronisława i Józef - Laskowa 
26. Uryga Stanisława i Stanisław - Ujanowice 
27. Wątroba Ludwika i Władysław - Laskowa 
28. Wróbel Maria i Stefan - Laskowa 
29. Zelek Małgorzata - Jaworzna 
30. Zelek Maria i Bronisław - Sechna 
31. Zelek Helena i Jan - Kamionka Mała

Henryk Tokarz 
z-ca Kierownika USC

Złote Gody w Gminie Laskowa

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASKOWA

Zimowe utrzymanie dróg



2 3BIULETYN GMINY LASKOWA BIULETYN GMINY LASKOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej infor-
muje, iż od stycznia 2010 roku realizowany będzie kolejny 
projekt „Czas na aktywność w Gminie Laskowa” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ten reali-
zowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w latach 2007 – 2013 r. 

Celem Projektu są działania pomocowe zmierzające do 
podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecz-
no-zawodowych kobiet i mężczyzn oraz ich rodzin zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym.

Projekt ten jest przeznaczony dla kobiet i mężczyzn: 
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych 
(w tym rolników) w wieku aktywności zawodowej, korzysta-
jących z pomocy tut. Ośrodka. 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje 
w tut. Ośrodku lub pod nr telefonu (018) 33 33 025.

Halina Potoniec
Kierownik GOPS Laskowa

Drogi lokalne - gminne:
-”Kamionka Mała – Rozdziele” - 4,3 km 
-”Laskowa – Rozdziele” (Lipniczka) - 2,2 km 
-”Jaworzna – Mordarka” - 4,0 km 
-”Krosna – Strzeszyce- Żmiąca – 6,4 km
-”Laskowa – Rozpite”- 3,0 km
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg świadczone są w okresie od 1 listopada 
2010 roku do 31 marca 2010 roku. Wykonawcą zadania jest Pan Józef Hołyst z Krosnej. 
Nr tel.: 0-18 33 34 561

Drogi powiatowe:
Wykonawcą zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Laskowa 
jest Pan Józef Kęska. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować na podane 
poniżej dyżurne numery telefonów:
 
Powiatowy Zarząd Dróg ul. J. Marka 9          tel.018 33 378 33 ---          ( 7:30 - 15:30)
Dyżurny ZUD baza PZD ul.Żwirki i Wigury          018 33 72 381               całodobowo
                                                                                        0606 98 25 64                całodobowo
Drogi o których mowa powyżej to:

1. 1555 K   Ujanowice - Młynne 
2. 1612 K   Laskowa - Nagórze 
3. 1451 K  Sechna - Ujanowice

Z chwilą nastania warunków zimowych dyżury pełnione będą całodobowo.

W dniu 10 listopada 2009 roku dokonano końcowego odbioru 
i przekazano do użytku zadanie pn.: „Odbudowa infrastruktury 
drogowej na terenie gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych”.

Przedmiotem zadania była odbu-
dowa następujących dróg:
1. "Bania" w m. Laskowa - 
      odcinek dł. 550 mb,  
      Wartość robót: 127 970,68 zł
     - dotacja celowa z budżetu
       państwa: 90 000,00 zł
     - środki własne: 37 970,68 zł

2. "Rozpite - Dzioł" w m. Laskowa - odcinek dł. 530 mb 
     Wartość robót: 159 211,83 zł
     - dotacja celowa z budżetu państwa: 110 000,00 zł
     - środki własne: 49 211,83 zł

3. "Figlówka" w m. Kamionka Mała - odcinek dł. 310 mb 
     Wartość robót: 94 951,62 zł
     - dotacja celowa z budżetu państwa: 65 000,00 zł
     - środki własne: 29 951,62 zł

4. "Filipówka" w m. Strzeszyce - odcinek dł. 230 mb 
     Wartość robót: 46 824,21 zł
     - dotacja celowa z budżetu państwa: 35 000,00 zł
     - środki własne: 11 824,21 zł

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego  2010 Roku 

chciałbym Państwu  złożyć 
w imieniu Radnych Rady Gminy Laskowa 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 

oraz sukcesów w pracy zawodowej. 

Piotr Stach
Przewodniczący Rady 

Gminy Laskowa

Inwestycje drogowe zakończone 
w okresie wrzesień – grudzień 2009r.

Ogółem poniesione nakłady:  428 658,34 zł brutto, w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa: 300 000,00 zł
- środki własne: 128 958,34 zł

W dniu 24 listopada dokonano odbioru robót i przekazano do użytku 
zadanie pn.: Odbudowa drogi „Sławętówka–Wyrąb Jabłoniec” 
w miejscowości Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych  - odcinek dł. 610 mb.

Ogółem poniesione nakłady:  194 580,73 zł brutto, w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa: 100 000,00 zł
- środki własne:  94 580,73 zł

W dniu 28 października 2009 
roku dokonano odbioru robót 
i przekazano do użytku za-
danie pn.: Przebudowa drogi 
rolniczej „Strzeszyce-Ja-
worzna” w miejscowościach 
Strzeszyce i Jaworzna - 
odcinek dł. 630 mb.

Ogółem poniesione 
nakłady:  99 563,43 zł brutto, w tym:
- dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:  
  44 880,00 zł
- środki własne:  54 683,43 zł

Marek Greń 
z-ca Kierownika Referatu GPI

W dniu 21 października 2009 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Turystyki w Laskowej, odbyła się uroczystość wręczenia medali 
małżonkom, którzy przeżyli wspólnie 50 lat. Medale „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” w imieniu Prezydenta RP wręczyła Pani Stanisława Niebylska Wójt 
Gminy Laskowa. Gratulacje od Władz Samorządowych przekazali 
Przewodniczący Rady Gminy Laskowa Piotr Stach, Radna Rady Gminy 
Laskowa Ewa Pajor oraz z-ca Kierownika USC Henryk Tokarz. Podczas 
uroczystości koncertowała Kapela „Laskowioki”

Jubilaci 2009 roku:
1. Augustyn Katarzyna i Czesław - Jaworzna 
2. Augustyn Maria i Józef - Jaworzna
3. Bobowscy Kazimiera i Jan - Laskowa 
4. Chełmeccy Genowefa i Jan - Laskowa 
5. Dudek Maria i Stefan - Laskowa 
6. Filipek Bronisława i Józef - Jaworzna 
7. Filipek Zofia i Władysław - Kamionka Mała 
8. Gołąb Maria i Jan - Żmiąca 
9. Joniec Ludwika i Piotr - Sechna 
10. Joniec Józefa i Stefan - Strzeszyce 
11. Jonik Kazimiera i Józef - Sechna 
12. Kasińscy Zofia i Augustyn - Laskowa 
13. Olszewscy Zofia i Jan - Kamionka Mała 
14. Opioła Anna i Józef - Laskowa 
15. Orzeł Dominika i Józef - Krosna 
16. Orzeł Kazimiera i Józef - Kamionka Mała 
17. Pachowicz Joanna i Wojciech - Laskowa 
18. Piórkowscy Maria i Michał - Laskowa 
19. Pławeccy Irena i Józef - Laskowa
20. Pławeccy Janina i Józef - Laskowa
21. Rosiek Aniela i Julian - Laskowa 
22. Sądel Stefania i Stanisław - Laskowa 
23. Sławęta Maria i Michał - Laskowa 
24. Smoter Stanisława i Władysław - Laskowa 
25. Stanisławczyk Bronisława i Józef - Laskowa 
26. Uryga Stanisława i Stanisław - Ujanowice 
27. Wątroba Ludwika i Władysław - Laskowa 
28. Wróbel Maria i Stefan - Laskowa 
29. Zelek Małgorzata - Jaworzna 
30. Zelek Maria i Bronisław - Sechna 
31. Zelek Helena i Jan - Kamionka Mała

Henryk Tokarz 
z-ca Kierownika USC

Złote Gody w Gminie Laskowa

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASKOWA

Zimowe utrzymanie dróg



BIULETYN GMINY LASKOWA BIULETYN GMINY LASKOWA4 5

Pozytywna ocena dla rozbudowy Gimnazjum 
w Laskowej 
Wniosek o dofinansowanie zadanie pn: „Rozbu-
dowa budynku gimnazjum przy Zespole 
Szkół w Laskowej” złożony w ramach Mało-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, 
Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym 
edukacyjna i sportowa otrzymał pozytywną ocenę 
na etapie oceny formalnej. 
Całkowita wartość projektu:  
1 957 020,00 zł, (Kwota po przetargu: 
1.888.882,36 zł brutto)
Wnioskowana kwota dofinansowania: 
1 369 914,00 zł
Przed nami jeszcze ocena strategiczna.

W dniu 23 listopada 2009 roku dokonano odbioru 
rozbudowy budynku gimnazjum przy Zespole Szkół 
w Laskowej. Inwestycja w całości realizowana była 
w 2009 roku, zakres robót obejmował: rozbudowę 
budynku gimnazjum o nowe sale – 6 sal lekcyjnych, 
wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wod-
kan i c.o., dostawę i montaż windy.

Zespół Szkół w Laskowej przystosowany jest do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.
W skład Zespołu Szkół poza Gimnazjum (9 od-
działów) wchodzi jeszcze klasa „0” - 3 odziały 
i Szkoła Podstawowa - 12 oddziałów. W roku 
szkolnym 2009/2010 do Zespołu Szkół w Laskowej 
uczęszcza 601 dzieci. 

Inwestycje zakończone w okresie wrzesień - grudzień 2009r. 
Wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliu-
retanowej o wymiarach 22 m x 44 m.

W dniu 7 grudnia 2009 roku dokonano odbioru boiska 
o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół 
w Ujanowicach.
W ramach projektu wykonana została: podbudowa 
wraz z systemem drenażu i odwodnienia 
powierzchniowego, nawierzchnia syntetyczna 
poliuretanowa oraz wykonane zostało ogrodzenie 
boiska. Z obiektu będą mogli korzystać dzieci 
i młodzież oraz inni mieszkańcy regionu.
Koszt budowy boiska wyniósł: 
347.420,17 zł brutto
Wynagrodzenie inspektora nadzoru: 
6.736,30 zł brutto
-dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – środki 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 177.287,00 zł

Przebudowa istniejącego budynku wielofun-
kcyjnego wraz z dobudową klatki schodowej 
w Ujanowicach. 

Koszt wykonania zadania to: 267.519,89 zł brutto
Wynagrodzenia inspektora nadzoru: 4.012,80 
brutto
Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: 
150.000,00 zł 
Inwestycja została wykonana w celu dostosowania 
budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Ujanowicach dla osób niepełnosprawnych w tym 
celu dobudowano klatkę schodową wraz z windą. 
Na I pietrze wykonano ubikacje i natrysk dla osób 
niepełnosprawnych.

Na 114 złożonych wniosków przez samorządy Gminne, nasz 
wniosek znalazł się na 6 miejscu (najlepszy w powiecie lima-
nowskim). Wniosek dotyczy remontu drogi gminnej lokalnej nr 
K 340233 „Krosna-Żmiąca” w miejscowościach: Krosna, Strzeszyce 
i Żmiąca w km 0+230 - 5+920 wraz z remontem mostu na rzece 
Łososina (km 2+631).
Zadanie realizowane jest w ramach programu wieloletniego pn: 
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”.
Całkowity koszt zadania wynosi: 2 588 647, 95 PLN, 
w tym: 

- środki budżetu państwa:     1 294 323,97 PLN
- środki własne:                    1 294 323,98 PLN

Zakres zadania obejmuje:
- wykonanie remontu drogi na odcinkach o łącznej długości 

               4824 mb,
- remont mostu na rzece Łososina
- budowie chodnika
- ustawieniu barier ochronnych

„Schetynówki” w naszej Gminie
Teraz i Ty możesz przekazać środki finansowe na statutową 
działalność naszej jednostki, bez ponoszenia żadnych kosztów 
i wychodzenia z domu, wystarczy tylko w ostatnich rubrykach 
zeznania podatkowego wpisać:

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

Kwotę: którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona przekraczać 
1% należnego podatku, wynikającego z zeznania podatkowego.
Tak wypełnione zeznanie składamy do Urzędu Skarbowego, który 
wskazaną przez Ciebie kwotę przekaże na konto naszej jednostki.
Wszystkim tym którzy zdecydują się w ten sposób pomóc naszej 
jednostce już teraz serdecznie dziękujemy!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, pragniemy 
Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia, 
pomyślności oraz wszystkiego dobrego i samych radosnych chwil 
w nadchodzącym Nowym 2010 Roku. 

Życzy Zarząd OSP Laskowa
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Pozytywna ocena dla rozbudowy Gimnazjum 
w Laskowej 
Wniosek o dofinansowanie zadanie pn: „Rozbu-
dowa budynku gimnazjum przy Zespole 
Szkół w Laskowej” złożony w ramach Mało-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, 
Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym 
edukacyjna i sportowa otrzymał pozytywną ocenę 
na etapie oceny formalnej. 
Całkowita wartość projektu:  
1 957 020,00 zł, (Kwota po przetargu: 
1.888.882,36 zł brutto)
Wnioskowana kwota dofinansowania: 
1 369 914,00 zł
Przed nami jeszcze ocena strategiczna.

W dniu 23 listopada 2009 roku dokonano odbioru 
rozbudowy budynku gimnazjum przy Zespole Szkół 
w Laskowej. Inwestycja w całości realizowana była 
w 2009 roku, zakres robót obejmował: rozbudowę 
budynku gimnazjum o nowe sale – 6 sal lekcyjnych, 
wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wod-
kan i c.o., dostawę i montaż windy.

Zespół Szkół w Laskowej przystosowany jest do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.
W skład Zespołu Szkół poza Gimnazjum (9 od-
działów) wchodzi jeszcze klasa „0” - 3 odziały 
i Szkoła Podstawowa - 12 oddziałów. W roku 
szkolnym 2009/2010 do Zespołu Szkół w Laskowej 
uczęszcza 601 dzieci. 

Inwestycje zakończone w okresie wrzesień - grudzień 2009r. 
Wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliu-
retanowej o wymiarach 22 m x 44 m.

W dniu 7 grudnia 2009 roku dokonano odbioru boiska 
o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół 
w Ujanowicach.
W ramach projektu wykonana została: podbudowa 
wraz z systemem drenażu i odwodnienia 
powierzchniowego, nawierzchnia syntetyczna 
poliuretanowa oraz wykonane zostało ogrodzenie 
boiska. Z obiektu będą mogli korzystać dzieci 
i młodzież oraz inni mieszkańcy regionu.
Koszt budowy boiska wyniósł: 
347.420,17 zł brutto
Wynagrodzenie inspektora nadzoru: 
6.736,30 zł brutto
-dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – środki 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 177.287,00 zł

Przebudowa istniejącego budynku wielofun-
kcyjnego wraz z dobudową klatki schodowej 
w Ujanowicach. 

Koszt wykonania zadania to: 267.519,89 zł brutto
Wynagrodzenia inspektora nadzoru: 4.012,80 
brutto
Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: 
150.000,00 zł 
Inwestycja została wykonana w celu dostosowania 
budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Ujanowicach dla osób niepełnosprawnych w tym 
celu dobudowano klatkę schodową wraz z windą. 
Na I pietrze wykonano ubikacje i natrysk dla osób 
niepełnosprawnych.

Na 114 złożonych wniosków przez samorządy Gminne, nasz 
wniosek znalazł się na 6 miejscu (najlepszy w powiecie lima-
nowskim). Wniosek dotyczy remontu drogi gminnej lokalnej nr 
K 340233 „Krosna-Żmiąca” w miejscowościach: Krosna, Strzeszyce 
i Żmiąca w km 0+230 - 5+920 wraz z remontem mostu na rzece 
Łososina (km 2+631).
Zadanie realizowane jest w ramach programu wieloletniego pn: 
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”.
Całkowity koszt zadania wynosi: 2 588 647, 95 PLN, 
w tym: 

- środki budżetu państwa:     1 294 323,97 PLN
- środki własne:                    1 294 323,98 PLN

Zakres zadania obejmuje:
- wykonanie remontu drogi na odcinkach o łącznej długości 

               4824 mb,
- remont mostu na rzece Łososina
- budowie chodnika
- ustawieniu barier ochronnych

„Schetynówki” w naszej Gminie
Teraz i Ty możesz przekazać środki finansowe na statutową 
działalność naszej jednostki, bez ponoszenia żadnych kosztów 
i wychodzenia z domu, wystarczy tylko w ostatnich rubrykach 
zeznania podatkowego wpisać:

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

Kwotę: którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona przekraczać 
1% należnego podatku, wynikającego z zeznania podatkowego.
Tak wypełnione zeznanie składamy do Urzędu Skarbowego, który 
wskazaną przez Ciebie kwotę przekaże na konto naszej jednostki.
Wszystkim tym którzy zdecydują się w ten sposób pomóc naszej 
jednostce już teraz serdecznie dziękujemy!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, pragniemy 
Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia, 
pomyślności oraz wszystkiego dobrego i samych radosnych chwil 
w nadchodzącym Nowym 2010 Roku. 

Życzy Zarząd OSP Laskowa
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 STAWKI  PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY LASKOWA
L.p.  RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA 

(DMC) POJAZDU SAMOCHODOWEGO 

 

STAWKI 
PODATKU  NA TERENIE  GMINY 

na  2010 r. 
od  1 pojazdu w zł.

1.1

 

Samochód ciężarowy

 

o DMC  powyżej 3,5 tony do 5,5 
tony włącznie

 

538,00
1.2

 

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

 

642,00
1.3

 

Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 
ton

 

747,00

2. Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów 
od 3,5 ton i poniżej 12 ton 884,00

3. Przyczepa i naczepa o DMC  zespołu pojazdów od 7 ton 
i poniżej 12 ton 279,00

4.1 Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia mniej niż 16 421,00
4.2 Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia nie mniej niż 16 i 

mniej niż 30 632,00
4.3 Autobusy z liczba miejsc do siedzenia równą i wyższą 

niż 30
1 474,00

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

2010 r.
od 1 pojazdu  w zł.

Zawieszenie osi 
pneumatyczne       

i uznane za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi

1. Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:

 

1.1

 

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton

 

948,00 1052,00
1.2

 

nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton

 

948,00 1052,00
1.3

 

nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton

 

948,00 1052,00

1.4

 

nie mniej niż 15 ton i więcej

 

948,00 1326,00
2. Samochód ciężarowy o 3 osiach

 

o DMC:

 

2.1

 

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton

 

948,00 1052,00

2.2

 

nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton

 

1052,00 1158,00
2.3 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton 1052,00 1158,00
2.4 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony 1474,00 1580,00
2.5 nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton 1474,00 1684,00

2.6 nie mniej niż 25 ton i więcej 1684,00 1790,00
3. Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 1684,00 1790,00

3.2 nie mniej niż 25 ton i mniej ni ż 27 ton 1684,00 1790,00
3.3 nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton 1684,00 1790,00
3.4 nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton 1790,00 2506,00
3.5 nie mniej niż 31 ton i więcej 1894,00 2506,00

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

ciągnik balastowy + przyczepa

STAWKI PODATKU NA 2010 r.
od 1 pojazdu   w zł.

Zawieszenie osi 
pneumatyczne      

i uznane za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi

1.

 

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

1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 738,00 842,00
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 738,00 842,00
1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton 738,00 968,00

1.4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie 1562,00 1972,00
1.5 powyżej 36 ton 1562,00 2118,00

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

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

2.3 nie mniej niż 40 ton i więcej 2025,00 2580,00

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

silnikowy

 

STAWKI PODATKU NA 2010 r. 
od 1 pojazdu  w zł.

Zawieszenie osi 
pneumatyczne    

i uznane za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi

1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:
1.1

 

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton

 

316,00 348,00

1.2

 

nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton

 

316,00 348,00
1.3

 

nie mniej niż 25 ton i 36ton włącznie 

 

348,00 590,00
1.4 powyżej 36 ton 422,00 590,00

2.Przyczepy i naczepy o dwóch  osiach  i DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 316,00 422,00
2.2 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton 652,00 896,00
2.3 nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie 896,00 1370,00

2.4 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 896,00 1370,00
2.5 nie mniej niż 38 ton  i powyżej 1210,00 1790,00
3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 800,00 1078,00

3.2 powyżej 36  ton i mniej niż 38 ton 800,00 1078,00
3.3 nie mniej niż 38 ton i powyżej  1078,00 1440,00

Jak widać z powyższego zestawienia stawki podatku 
od środków transportowych nie uległy zmianie względem roku 2009.  

Maciek Krzyżak uczeń czwartej klasy 
Szkoły Podstawowej w Żmiącej posiada 
wybitne uzdolnienia sportowe. Zajął 
I miejsce w gminnych biegach przełajo-
wych w Laskowej, II miejsce w powia-
towych biegach przełajowych w Limano-
wej. Reprezentował powiat limanowski 
w wojewódzkich biegach przełajowych 
w Nowym Targu. Maciek trenuje piłkę 
nożną w AKS Ujanowice i jest jednym 
z najbardziej wyróżniających się tramp-
karzy tego klubu. Jako uczeń jest 
koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany.

mgr Czesław Janisz
Nauczyciel wychowania  fizycznego

W dniu 10 listopada 2009 roku na wybrane przez siebie trasy Rajdu wyruszyło 20 
grup z powiatu: limanowskiego, bocheńskiego oraz krakowskiego. Na początku 
każdej z wybranych tras oczekiwał na uczestników wyznaczony przewodnik PTTK.  
W CKSiT w Żegocinie o godz. 18.00, wszyscy uczestnicy Rajdu zebrali się na 
uroczystej wieczornicy w celu uczczenia 91 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
W dniu 11.XI.2009r., na Cmentarzu Wojennym w Kamionce Małej – na Jastrząbce, 
odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, koncelebrowana przez Ks. 
Stanisława Węgrzyna oraz ks. Stanisława Majkrzaka, połączona ze złożeniem 
wieńców na grobach przez władze samorządowe powiatu limanowskiego oraz 
gminy Laskowa i Żegocina:
-Panią Jolantę Grzegorzek oraz Pana Stanisława Piegzę – Radnych Powiatowych
-Panią Stanisławę Niebylską i Pana Piotra Stacha – Wójta Gminy Laskowa oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy Laskowa

   -Pana Jerzego Błoniarz – Wójta Gminy Żegocina
Zdzisław Pajor

Dyrektor GOKSiT w Laskowej 

W Tarnowie odbył się XIV Bieg Sokołów z okazji 
Święta Niepodległości – dystans – 3 km – czas: 
11,06 s. bieg rozgrywano w ulewnym deszczu, mimo 
złej aury wystartowało 75 zawodników. Lekkoatleta 
Wincenty Bukowiec w generalce zdobył 13 – te 

miejsce w katego-
rii weteranów był 
pierwszy z dużą 
p rzewagą  nad  
rywalami. W tym patriotycznym 
biegu wystartował jako reprezen-
tant gminy Laskowa, uhonoro-
wany został symboliczną nagro-
dą jako najstarszy uczestnik 
imprezy. W październikowym 
I Biegu Gorczańskim szlakami 
J. Pawła II-go Koninki – Turbacz 
na dystansie 12 km – Wincenty 
Bukowiec zdobył III miejsce 
w kategorii pięćdziesięciolatków, 
patronat honorowy nad biegiem 
objął Ks. Kard. Stanisław Dzi-
wisz.     

Podatki i inne opłaty

Stawka podatku leśnego na 2010 rok
Rada Gminy Laskowa obniżyła kwotę stanowiącą średnią 
cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze 
trzy kwartały 2009 r. z kwoty 136,54 zł. za 1 m³ do kwoty 
110,00 zł. za 1 m³ przyjmowaną jako podstawa obliczenia 
podatku leśnego na obszarze Gminy Laskowa.

Stawki podatku od nieruchomości na 2010 rok
1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 

2w ewidencji gruntów i budynków 0,46 zł. od 1 m
powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych  4,04 zł. od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 0,12 zł. od 

21 m   powierzchni,
2) Od budynków lub ich części:

2a) mieszkalnych 0,25 zł. od 1 m  powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej 14,32 zł. od 1 m² powierzchni użyt-
kowej,

c) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

2siewnym 9,57 zł. od 1 m  powierzchni  użytkowej, 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych 4,06 zł. 
2od  1 m  powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 6,88 zł. od 

21 m   powierzchni  użytkowej,
3) Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej – 2 % wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych.

3Miesięczna stawka za 1 m  ścieków wprowadzonych 
do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Laskowa wynosi 
1,30 zł netto + podatek VAT

3Stawka za 1 m  ścieków przyjmowanych na punkt 
zrzutu przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach 
wynosi 0,75 zł netto + podatek VAT

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

Program współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 
i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych pn. „Już 
pływam”. Gminny program  pod nazwą „NEMO”   realizowany  był  od  dniu 22 
kwietnia 2009 r.  do 19 czerwca 2009 r. Nauka pływania odbywała się na Krytej 
Pływalni w Bochni. Z nauki pływania skorzystało 135 uczniów  klas IV szkół 
podstawowych  z terenu gminy Laskowa. 
Zakładane w projekcie rezultaty zdobycia podstawowych umiejętności pływackich 
zostały osiągnięte. Lekcje pływania podniosły kondycję fizyczną uczniów oraz 
wpłynęły na profilaktykę wad postawy i skrzywienia kręgosłupa. 
Całkowity koszt programu wynosił 20.189,70 zł. Dotacja z budżetu 
województwa małopolskiego 10.000,00 zł. Środki własne gminy 10.189,70 zł.  

Bożena Chełmecka
Kierownik GZOSiP w Laskowej

„JUŻ PŁYWAM”

STYPENDIA DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW
Komisja ds. rozpatrywania wniosków o stypendia, postano-
wiła przyznać stypendium w wysokości od 200-1000 zł. 
za szczególne osiągnięcia w nauce i w sporcie 23 osobom tj.:

1. Karolina Nowak - Żmiąca  
2. Kinga Garbacz - Żmiąca 
3. Anna Piechura - Strzeszyce   
4. Edyta Opiela - Żmiąca 
5. Bartłomiej Grzegorzek - Kamionka Mała 
6. Krzysztof Dziedzic - Ujanowice
7. Joanna Kołodziej - Żmiąca           
8. Kinga Matląg - Laskowa 
9. Sylwia Pajor - Sechna  
10. Ewelina Błaż - Laskowa 
11. Piotr Golonka - Laskowa  
12. Katarzyna Krzyżak - Laskowa        
13. Artur Orzeł - Laskowa 
14. Barbara Frączek - Laskowa  
15. Marek Pajor - Żmiąca  
16. Marianna Bukowiec - Żmiąca 
17. Kinga Pasionek - Jaworzna 
18. Aneta Rosiek - Jaworzna 
19. Dominika Bukowiec - Strzeszyce 
20. Edyta Uryga - Krosna 
21. Łukasz Rosiek - Laskowa 
22. Monika Czyżycka - Dobrociesz 
23. Jacek Ficoń - Laskowa     

Bożena Chełmecka
Kierownik GZOSiP w Laskowej

Sportowy sukces dla szkoły i gminy

Wincenty Bukowiec 
promuje Gminę
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 STAWKI  PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY LASKOWA
L.p.  RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA 

(DMC) POJAZDU SAMOCHODOWEGO 

 

STAWKI 
PODATKU  NA TERENIE  GMINY 

na  2010 r. 
od  1 pojazdu w zł.

1.1

 

Samochód ciężarowy

 

o DMC  powyżej 3,5 tony do 5,5 
tony włącznie

 

538,00
1.2

 

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

 

642,00
1.3

 

Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 
ton

 

747,00

2. Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów 
od 3,5 ton i poniżej 12 ton 884,00

3. Przyczepa i naczepa o DMC  zespołu pojazdów od 7 ton 
i poniżej 12 ton 279,00

4.1 Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia mniej niż 16 421,00
4.2 Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia nie mniej niż 16 i 

mniej niż 30 632,00
4.3 Autobusy z liczba miejsc do siedzenia równą i wyższą 

niż 30
1 474,00

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

2010 r.
od 1 pojazdu  w zł.

Zawieszenie osi 
pneumatyczne       

i uznane za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi

1. Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:

 

1.1

 

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton

 

948,00 1052,00
1.2

 

nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton

 

948,00 1052,00
1.3

 

nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton

 

948,00 1052,00

1.4

 

nie mniej niż 15 ton i więcej

 

948,00 1326,00
2. Samochód ciężarowy o 3 osiach

 

o DMC:

 

2.1

 

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton

 

948,00 1052,00

2.2

 

nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton

 

1052,00 1158,00
2.3 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton 1052,00 1158,00
2.4 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony 1474,00 1580,00
2.5 nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton 1474,00 1684,00

2.6 nie mniej niż 25 ton i więcej 1684,00 1790,00
3. Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 1684,00 1790,00

3.2 nie mniej niż 25 ton i mniej ni ż 27 ton 1684,00 1790,00
3.3 nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton 1684,00 1790,00
3.4 nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton 1790,00 2506,00
3.5 nie mniej niż 31 ton i więcej 1894,00 2506,00

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

ciągnik balastowy + przyczepa

STAWKI PODATKU NA 2010 r.
od 1 pojazdu   w zł.

Zawieszenie osi 
pneumatyczne      

i uznane za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi

1.

 

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

1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 738,00 842,00
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 738,00 842,00
1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton 738,00 968,00

1.4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie 1562,00 1972,00
1.5 powyżej 36 ton 1562,00 2118,00

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

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

2.3 nie mniej niż 40 ton i więcej 2025,00 2580,00

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

silnikowy

 

STAWKI PODATKU NA 2010 r. 
od 1 pojazdu  w zł.

Zawieszenie osi 
pneumatyczne    

i uznane za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi

1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:
1.1

 

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton

 

316,00 348,00

1.2

 

nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton

 

316,00 348,00
1.3

 

nie mniej niż 25 ton i 36ton włącznie 

 

348,00 590,00
1.4 powyżej 36 ton 422,00 590,00

2.Przyczepy i naczepy o dwóch  osiach  i DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 316,00 422,00
2.2 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton 652,00 896,00
2.3 nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie 896,00 1370,00

2.4 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 896,00 1370,00
2.5 nie mniej niż 38 ton  i powyżej 1210,00 1790,00
3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 800,00 1078,00

3.2 powyżej 36  ton i mniej niż 38 ton 800,00 1078,00
3.3 nie mniej niż 38 ton i powyżej  1078,00 1440,00

Jak widać z powyższego zestawienia stawki podatku 
od środków transportowych nie uległy zmianie względem roku 2009.  

Maciek Krzyżak uczeń czwartej klasy 
Szkoły Podstawowej w Żmiącej posiada 
wybitne uzdolnienia sportowe. Zajął 
I miejsce w gminnych biegach przełajo-
wych w Laskowej, II miejsce w powia-
towych biegach przełajowych w Limano-
wej. Reprezentował powiat limanowski 
w wojewódzkich biegach przełajowych 
w Nowym Targu. Maciek trenuje piłkę 
nożną w AKS Ujanowice i jest jednym 
z najbardziej wyróżniających się tramp-
karzy tego klubu. Jako uczeń jest 
koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany.

mgr Czesław Janisz
Nauczyciel wychowania  fizycznego

W dniu 10 listopada 2009 roku na wybrane przez siebie trasy Rajdu wyruszyło 20 
grup z powiatu: limanowskiego, bocheńskiego oraz krakowskiego. Na początku 
każdej z wybranych tras oczekiwał na uczestników wyznaczony przewodnik PTTK.  
W CKSiT w Żegocinie o godz. 18.00, wszyscy uczestnicy Rajdu zebrali się na 
uroczystej wieczornicy w celu uczczenia 91 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
W dniu 11.XI.2009r., na Cmentarzu Wojennym w Kamionce Małej – na Jastrząbce, 
odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, koncelebrowana przez Ks. 
Stanisława Węgrzyna oraz ks. Stanisława Majkrzaka, połączona ze złożeniem 
wieńców na grobach przez władze samorządowe powiatu limanowskiego oraz 
gminy Laskowa i Żegocina:
-Panią Jolantę Grzegorzek oraz Pana Stanisława Piegzę – Radnych Powiatowych
-Panią Stanisławę Niebylską i Pana Piotra Stacha – Wójta Gminy Laskowa oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy Laskowa

   -Pana Jerzego Błoniarz – Wójta Gminy Żegocina
Zdzisław Pajor

Dyrektor GOKSiT w Laskowej 

W Tarnowie odbył się XIV Bieg Sokołów z okazji 
Święta Niepodległości – dystans – 3 km – czas: 
11,06 s. bieg rozgrywano w ulewnym deszczu, mimo 
złej aury wystartowało 75 zawodników. Lekkoatleta 
Wincenty Bukowiec w generalce zdobył 13 – te 

miejsce w katego-
rii weteranów był 
pierwszy z dużą 
p rzewagą  nad  
rywalami. W tym patriotycznym 
biegu wystartował jako reprezen-
tant gminy Laskowa, uhonoro-
wany został symboliczną nagro-
dą jako najstarszy uczestnik 
imprezy. W październikowym 
I Biegu Gorczańskim szlakami 
J. Pawła II-go Koninki – Turbacz 
na dystansie 12 km – Wincenty 
Bukowiec zdobył III miejsce 
w kategorii pięćdziesięciolatków, 
patronat honorowy nad biegiem 
objął Ks. Kard. Stanisław Dzi-
wisz.     

Podatki i inne opłaty

Stawka podatku leśnego na 2010 rok
Rada Gminy Laskowa obniżyła kwotę stanowiącą średnią 
cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze 
trzy kwartały 2009 r. z kwoty 136,54 zł. za 1 m³ do kwoty 
110,00 zł. za 1 m³ przyjmowaną jako podstawa obliczenia 
podatku leśnego na obszarze Gminy Laskowa.

Stawki podatku od nieruchomości na 2010 rok
1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 

2w ewidencji gruntów i budynków 0,46 zł. od 1 m
powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych  4,04 zł. od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 0,12 zł. od 

21 m   powierzchni,
2) Od budynków lub ich części:

2a) mieszkalnych 0,25 zł. od 1 m  powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej 14,32 zł. od 1 m² powierzchni użyt-
kowej,

c) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

2siewnym 9,57 zł. od 1 m  powierzchni  użytkowej, 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych 4,06 zł. 
2od  1 m  powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 6,88 zł. od 

21 m   powierzchni  użytkowej,
3) Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej – 2 % wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych.

3Miesięczna stawka za 1 m  ścieków wprowadzonych 
do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Laskowa wynosi 
1,30 zł netto + podatek VAT

3Stawka za 1 m  ścieków przyjmowanych na punkt 
zrzutu przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach 
wynosi 0,75 zł netto + podatek VAT

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

Program współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 
i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych pn. „Już 
pływam”. Gminny program  pod nazwą „NEMO”   realizowany  był  od  dniu 22 
kwietnia 2009 r.  do 19 czerwca 2009 r. Nauka pływania odbywała się na Krytej 
Pływalni w Bochni. Z nauki pływania skorzystało 135 uczniów  klas IV szkół 
podstawowych  z terenu gminy Laskowa. 
Zakładane w projekcie rezultaty zdobycia podstawowych umiejętności pływackich 
zostały osiągnięte. Lekcje pływania podniosły kondycję fizyczną uczniów oraz 
wpłynęły na profilaktykę wad postawy i skrzywienia kręgosłupa. 
Całkowity koszt programu wynosił 20.189,70 zł. Dotacja z budżetu 
województwa małopolskiego 10.000,00 zł. Środki własne gminy 10.189,70 zł.  

Bożena Chełmecka
Kierownik GZOSiP w Laskowej

„JUŻ PŁYWAM”

STYPENDIA DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW
Komisja ds. rozpatrywania wniosków o stypendia, postano-
wiła przyznać stypendium w wysokości od 200-1000 zł. 
za szczególne osiągnięcia w nauce i w sporcie 23 osobom tj.:

1. Karolina Nowak - Żmiąca  
2. Kinga Garbacz - Żmiąca 
3. Anna Piechura - Strzeszyce   
4. Edyta Opiela - Żmiąca 
5. Bartłomiej Grzegorzek - Kamionka Mała 
6. Krzysztof Dziedzic - Ujanowice
7. Joanna Kołodziej - Żmiąca           
8. Kinga Matląg - Laskowa 
9. Sylwia Pajor - Sechna  
10. Ewelina Błaż - Laskowa 
11. Piotr Golonka - Laskowa  
12. Katarzyna Krzyżak - Laskowa        
13. Artur Orzeł - Laskowa 
14. Barbara Frączek - Laskowa  
15. Marek Pajor - Żmiąca  
16. Marianna Bukowiec - Żmiąca 
17. Kinga Pasionek - Jaworzna 
18. Aneta Rosiek - Jaworzna 
19. Dominika Bukowiec - Strzeszyce 
20. Edyta Uryga - Krosna 
21. Łukasz Rosiek - Laskowa 
22. Monika Czyżycka - Dobrociesz 
23. Jacek Ficoń - Laskowa     

Bożena Chełmecka
Kierownik GZOSiP w Laskowej

Sportowy sukces dla szkoły i gminy

Wincenty Bukowiec 
promuje Gminę
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„Na Śliwkowym Szlaku”
Lokalna Grupa Działania „Na Śliwkowym Szlaku” powoli przyznanie pomocy. Zachęcamy do korzystania z tej 
wpisuje się w pejzaż gmin należących do Stowarzy- formy pomocy zarówno w biurze, jak i podczas dyżurów 
szenia. Choć to dopiero początek działalności zapla- w gminach. Istnieje także możliwość konsultacji 
nowanej aż do 2015 roku, wiele spraw zostało już telefonicznych (014 68 44 549) i mailowych 
zainicjowanych lub zrealizowanych. Priorytetem w tych (biuro@nasliwkowymszlaku.pl). Wszystkich zaintereso-
pierwszych miesiącach pracy jest dla nas dotarcie do jak wanych szczegółowymi informacjami dotyczącymi 
największego grona mieszkańców siedmiu gmin, bieżącej działalności Stowarzyszenia zachęcamy do 
zarówno przyszłych beneficjentów ogłaszanych czytania cotygodniowego newslettera (aktywacja na 
konkursów, jak i tych, do których adresowane będą naszej stronie internetowej). Zgodnie z harmono-
działania aktywizujące nasz obszar. Dzięki współpracy gramem zamieszczonym w Lokalnej Strategii Działania 
z samorządami, ośrodkami kultury oraz innymi insty- w ostatnim kwartale tego roku ogłoszone zostaną dwa 
tucjami i organizacjami z tego terenu, obserwujemy duże konkursy: Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty. 
zainteresowanie naszą działalnością, szczególnie Nabór wniosków rozpocznie się 28 grudnia 2009 roku 
w kontekście zbliżających się konkursów. W każdej i potrwa do 25 stycznia 2010 roku, a szczegóły podane 
gminie organizowane jest szkolenie dotyczące zostaną na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz 
warunków ubiegania się o pomoc w ramach działania w prasie. 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Różnico- W imieniu Biura oraz Zarządu Stowarzyszenia „Na 
wanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie Śliwkowym Szlaku” Mieszkańcom gminy Laskowa 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Małe projekty, Odnowa składam serdeczne życzenia Radosnych i Spokojnych 
i rozwój wsi). Od kilku miesięcy na naszej stronie Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności oraz 
internetowej (www.nasliwkowymszlaku.pl) udostęp- wielu sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak 
niona jest zakładka „dla wnioskodawców”, w której i zawodowym. Dziękuję wszystkim aktywnie działającym 
zamieszczone są wszystkie informacje dotyczące tych na rzecz rozwoju lokalnego, mając jednocześnie 
działań. W grudniu rozpoczęły się również dyżury nadzieję, iż dalsza współpraca przyniesie oczekiwane 
pracowników Stowarzyszenia w poszczególnych efekty.
gminach (grafik na stronie internetowej). Do obowią-

Katarzyna Jasnoszków naszego biura należy bezpłatne świadczenie 
Prezes Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”doradztwa w zakresie przygotowania wniosków o 

W dniu 26 listopada 2009 roku została podpisana umowa 
na dofinansowanie projektu „Odnowa centrum wsi 
Strzeszyce w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowity koszt zadania wynosi : 526 773,99 PLN,
w tym:

- środki dotacji: 291 501,00 PLN
- środki własne: 235 272,99 PLN

Realizacja inwestycji będzie polegała na:
- wykonaniu urządzeń małej architektury (ławki 

parkowe, bariery ozdobne)
- wykonaniu zestawu urządzeń placu zabaw 

(huśtawki, stojaki rowerowe, altana)
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Będzie odnowa centrum wsi Strzeszyce

LEGENDA - OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY:

1. Ławki parkowe
2. Kosze uliczne
3. Bariery ozdobne
4. Stojaki rowerowe
5. Ławki drewniane
6. Ławo - stoły drewniane
7. Huśtawki podwójne

  8. Huśtawki sprężynowe
  9. Huśtawki wahadłowe
10. Altana
11. Zestaw urządzeń zabawowych
12. Karuzela
13. Palisada drewniana
14. Tablica informacyjna


