
ZAPROSZENIE 
NA PROJEKCJĘ FILMU

„WESELE ODRZYKOŃSKIE”

Stowarzyszenie Odrzykoniaków 
 zaprasza 

na projekcję filmu „WESELE ODRZYKOŃSKIE”, 
która odbędzie się 8 lutego 2009 roku 

o godzinie 17.00 w sali Domu Kultury w Odrzykoniu. 
Wstęp wolny. Po projekcji filmu poczęstunek.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZAPROSZENIE NA FERIE Z NAGRODAMI
9 lutego -  Poranek Bajkowy z Konkursem 
Plastycznym, 11 lutego - Turniej Tenisa 
Stołowego dla Uczniów ze Szkół Podstawowych, 
12 Lutego - Turniej Tenisa Stołowego dla 
Uczniów Gimnazjów, 13 Lutego - Turniej          
w Warcaby, Szachy, Bilard dla Uczniów Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów
Wszystkie w/w zajęcia rozpoczynają się               
o godzinie 10.00 w Domu Kultury w Odrzykoniu.
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z zawodnikiem z Lokomotiwu Koszyce Milanem Papcunem 3:2.KOLĘDOWANIE PO ANGIELSKU
Pozostałe miejsca naszych zawodników: Jacek Gałuszka  Strzelec 

„Christmas Time”- pod takim hasłem w dniu 12 stycznia Frysztak - 8 miejsce, Krzysztof Niemiec - 9 miejsce, Sławomir 
2009 roku w Szkole Podstawowej im. bł. Stanisława Niemiec - 10 miejsce, Rafał Jamrogiewicz - 16 miejsce, Kacper 
Starowieyskiego w Bratkówce odbył się Gminny Konkurs Niekowal - 19 miejsce, Robert Zaremba - 22 miejsce.

Klub „Pro Familia” reprezentowali młodzi zawodnicy, którzy   Kolęd i Piosenek Świątecznych w Języku Angielskim. Konkurs 
w kategorii do 40 lat ze starszymi od siebie rywalami ze Słowacji miał na celu przede wszystkim popularyzację kolęd i piosenek       
jak również z zawodnikami naszego podokręgu nie byli w stanie w języku angielskim, a także zachęcenie uczniów do nauki języka 
dorównać w poziomie rozgrywanych meczy. Najlepiej wypadł obcego poprzez uczenie się tekstów piosenek. Był on jednocześnie 

  „Pro Familia”,  który zajął 24 miejsce w stawce okazją do integracji uczniów z terenu gminy Wojaszówka. Krzysztof Grec
68 zawodników. Pozostałe miejsca naszych zawodników: Gościem honorowym konkursu była dyrektor Gminnego Ośrodka Szymon 

 - 29 miejsce, 34 miejsceKultury i Rekreacji -  która przewodniczyła Nawrocki Szymon Biskup - Lucyna Pelczarska,
obradom jury. W skład jury weszli również nauczyciele języka Turniej w tej kategorii wygrał Till Juraj z Lokomotiwu Koszyce.
angielskiego z poszczególnych szkół. W kategorii powyżej 40 lat, w której startowało 46 

W konkursie wzięło zawodników reprezentanci naszego podokręgu zajęli odpowiednio 
udział 13 uczniów klas następujące miejsca: Marek Zaremba z Jedlicza - 22 miejsce, 
IV-VI z pięciu szkół Wojciech Jamrogiewicz - 26 miejsce. W tej kategorii I miejsce 
gminy Wojaszówka.        zajął zawodnik z Humennego Igor Serbak, II  miejsce zajął  
W miłej, świątecznej Ladislav Zubek z Michalowec, trzykrotny triumfator rodzinnego 
atmosferze, przy choince     turnieju „Pro Familii”.Na trzecim miejscu uplasował się zawodnik 
i  n a s t r o j o w o  z Bratysławy  Józef Kuder.
udekorowanym kominku 3 stycznia 2009 roku Towarzystwo Sportowe „Pro Familia” 
uczniowie prezentowali uczestniczyło w kolejnym turnieju Tenisa Stołowego na Słowacji   
przygotowane przez  w Svidniku. Był to XIV Międzynarodowy Turniej o Puchar 
siebie utwory muzyczne. Primatora Świdnika Michala Bartko. W turnieju młodzieżowym 

Popisy wokalne solistów wzbogacone były odpowiednim do uczestniczyło ponad 50 zawodników z okręgu Świdnik oraz  ekipa 
piosenki strojem oraz gestami i ruchem na scenie. Po Klubu „Pro Familia” z Wojaszówki. Turniej wygrał zawodnik        
zakończonych występach dzieci udały się na poczęstunek, a jury z Świdnika Michał Kurecko, drugie miejsce zajął zawodnik           
rozpoczęło obrady. z Minowiec Jakub Minda, a trzecie Peter Sinko z Mysliny.

Przyznano 3 nagrody główne i 5 wyróżnień: Miejsca naszych zawodników: Szymon Nawrocki - 6 miejsce, 
I miejsce - Ewelina Wąchała ze SP w Bratkówce, Krzysztof Grec - 7 miejsce, Szymon Biskup - 12 miejsce, Michał 
II miejsce - Anna Szałajko ze SP w Łękach Strzyżowskich, Witkoś - 15 miejsce.
III miejsce - Aleksandra Lidwin ze SP w Bratkówce, Turnieje zostały zorganizowane na wysokim poziomie 

sportowym i organizacyjnym. Z przykrością muszę stwierdzić, że wyróżnienia: Magdalena Gumienna - Odrzykoń, Damian 
kluby tenisowe z naszego regionu zapomniały o współpracy           Turczyn - Wojaszówka, Gabriela Izowit - Bratkówka, Sabina 

z naszym sąsiadem. Walczak - Ustrobna oraz Marzena Bielecka - Łęki Strzyżowskie.
Dyrektor szkoły Teresa Lidwin gratulowała zwycięzcom          Kontakty Towarzystwa 

i wyróżnionym uczniom wręczając im atrakcyjne nagrody. S p o r t o w e g o  „ P r o  
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Familia” z Wojaszówki      
Spotkanie zakończyło się miłym akcentem, jakim było wspólne z okręgiem Presovskim są 
odśpiewanie kolędy "Silent night". Konkurs zorganizowała przykładem  dobre j  
nauczycielka języka angielskiego Renata Gajda. współpracy a młodzież 

 uczestnicząca w takich 
turniejach nawiązuje „PRO FAMILIA” NA SŁOWACJI
kontakty ze swoimi Po raz dziesiąty zawodnicy Tenisowego Klubu „Pro- 
rówieśnikami na Słowacji. Familia” wzięli udział w dwóch turniejach tenisowych, które 
Towarzystwo zaprosiło odbyły się na Słowacji w Świdniku.

rodziny  słowackie  na  majowy  turniej  rodzinny                               Towarzystwo Sportowe „Pro Familia” zaprosiło również 
w Wojaszówce.do udziału dwa zaprzyjażnione kluby z podokręgu 

Głównymi organizatorami turnieju byli Miroslav Kurecko, krośnieńskiego Podkarpacie Jedlicze oraz Strzelec Frysztak.
Vladislav Sluk, członkowie Svidnickiego Okręgu Tenisowego. W XV Międzynarodowym Turnieju o Puchar Poslanca woj. 
Patronat nad turniejem objął Posłaniec Presova Milan Cocula, Presov Milana Coculi. w rozgrywkach udział wzięło ponad 90 
Primator Śvidnika M. Bartko zawodników z 24 klubów słowackich oraz 10 zawodników            

Najlepsi zawodnicy turnieju w dniu 03.01.2009 otrzymali z wymienionych klubów naszego podokręgu. Zawody 
nagrody pieniężne  odpowiednio I miejsce - 100 Euro, II  miejsce -   rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: seniorów do lat 
80 Euro, trzecie miejsce  - 50 Euro oraz  puchary i dyplomy.40  i powyżej 40 lat. 

W turnieju, który odbył się 27.12.2008 zwycięzcy otrzymali W najliczniej obsadzonej kategorii seniorów do lat 40  
puchary i dyplomy, a nagrody wręczali członkowie zarządu tenisa wystartowało ponad 58 zawodników z 16 klubów słowackich.      
stołowego w Śvidnku, organizator Turnieju Miroslav Kurecko       W tej kategorii nasz powiat reprezentowało 6 zawodników. Turniej 
i władze miasta SVIDNIK z panem  J. M Michalikiem na czele.seniorów był wewnętrzną rozgrywką zawodników z klubów 

                  słowackich.
                        Prezes Towarzystwa Sportowego„Pro Familia”Z naszego podokręgu najlepsze 5 miejsce zajął Paweł Kolanko 

ze Strzelca Frysztak, który w meczu o awans do półfinału przegrał Jerzy Kaleta

i podkreślili dużą rolę corocznych spotkań przy PRZY WIGILIJNYM STOLE
wigilijnym stole. Następnie wszyscy goście 
mogli obejrzeć w pięknie udekorowanej sali 6 stycznia 2008 r. odbyła się w Szkole 
gimnastycznej inscenizację jasełek, wzbogaconą Podstawowej im. Jana Kochanowskiego          
kolędami i pastorałkami,  a przedstawioną przez w Łękach Strzyżowskich wyjątkowa 
uczniów szkoły. Występy dzieci wszystkim uroczystość - spotkanie opłatkowe dla 
bardzo się podobały. Doceniono duże seniorów kilku sąsiadujących ze sobą wsi: Łęk 

Strzyżowskich, Rzepnika, Pietruszej Woli        
i Przybówki. 

Spotkania opłatkowe to już tradycja szkoły     
i Parafialnego Zespołu Caritas - organizatorów 
uroczystości. Jej gospodarzem była dyrektor 
szkoły, Renata Grząsiak. Spotkanie zaszczycili 
swoją obecnością: Wójt Gminy Stanisław 
Blicharczyk, Przewodniczący Rady Gminy 
Tadeusz Wójcik, proboszcz ks. Edward Wnęk, 
sołtys Marian Gardzina, radni: Krzysztof Rec, 
Jan Zawisza i Tadeusz Stefanik, pracownicy 
ZEASPiP oraz członkowie Parafialnego Zespołu 
Caritas i rodzice.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta 
odprawiona przez ks. Proboszcza w kościele       

z a a n g a ż o w a n i e  m a ł y c h  a r t y s t ó w                           w Łękach Strzyżowskich, w której uczestniczyli 
w zaprezentowanie swoich umiejętności. Po uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i zaproszeni 
programie artystycznym goście zostali goście. W szkole uroczystość rozpoczęła się 
zaproszeni do pięknie udekorowanych stołów. powitaniem gości przez dyrektor szkoły Renatę 
Wszyscy otrzymali laurki przygotowane przez Grząsiak. Zarówno pani dyrektor jak i Wójt 
Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło PCK.Gminy Stanisław Blicharczyk złożyli wszystkim 

s e r d e c z n e  ż y c z e n i a  n o w o r o c z n e                             cd. na str. 2



2                           MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY WOJASZÓWKA NR 23 / LUTY 2009 

 

2                           MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY WOJASZÓWKA NR 23 / LUTY 2009 

 

Potem łamano się opłatkiem, składano życzenia. Te chwile są sprawił, że przy takich rytmach z lat młodości jak: "Kukułeczka" 
zawsze dla wszystkich najbardziej wzruszające i najmilsze. Nie zabrakło czy "Hej sokoły" wszyscy tańczyli i bawili się, a nasi kochani 
oczywiście wspólnego kolędowania, rozmów i wspomnień.                 Seniorzy pokazali wiele 
Z przyjemnością wszyscy wysłuchali wierszy specjalnie na tę okazję wigoru i umiejętności 
napisanych przez panią Helenę Gołąb, mieszkankę Łęk Strzyżowskich. tanecznych. Najmilszym 

W miłej atmosferze wybornie smakowały wigilijne potrawy, ciasta    a k c e n t e m  d l a  
i owoce, przygotowane o r g a n i z a t o r ó w  n a  
przez członków Rady zakończenie uroczystości 
Rodziców, członków koła b y ł o  s t w i e r d z e n i e  
Caritas. Seniorów "Spotkamy się 

I znów ten dzień stał tu już za rok".  
się okazją do spotkania się, 
wspólnego świętowania                       
i przyjemnego spędzenia MOC ŻYCZEŃ DLA BABCI I DZIADKA
czasu, zapominając na 
chwilę o troskach dnia Są wyrozumiali, pozwalają na więcej niż rodzice, zawsze 
codziennego. mają czas, a przy tym rozpieszczają zabawkami i słodyczami. Kto 

to?. Oczywiście babcia i dziadziu! To właśnie z nimi, po latach, 
DZIEŃ SENIORA W PIETRUSZEJ WOLI będzie kojarzyło się beztroskie dzieciństwo. Dzień Babci i Dzień 

Dziadzia w Szkole Podstawowej w Ustrobnej jest kultywowany 
„Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz od lat. W tym roku również obchodziliśmy go 21 stycznia - 

starzeją się, bo się przestają bawić”, te słowa Marka Twaina bardzo uroczyście i hucznie. Zaprosiliśmy wszystkie babcie         
przyświecały organizatorom uroczystości Dnia Seniora, który i dziadków, którzy mieli czas na spotkanie ze swoimi wnukami. 
odbył się dnia 10 stycznia 2009 roku w Pietruszej Woli. Wszystkich Wielu z nich przybyło z odległych miejscowości, aby przeżyć 
zebranych w imieniu organizatorów: OSP i KGW w Pietruszej chwile radości i wzruszeń. Zebranych powitała Pani Dyrektor 
Woli oraz GOKiR w Wojaszówce powitał Prezes OSP Bogdan Zuzanna Paluch i złożyła życzenia długich, spokojnych lat 
Maraj, który złożył Seniorom najlepsze życzenia długich lat   ży c ia ,  do b rego zdrowia i pociechy ze swych wnucząt. Następnie 
w zdrowiu, szczęściu i radości oraz samych pomyślnych dni   gł o s  z ab r ał ks. proboszcz Stanisław Wolak, który w swoim 
w Nowym Roku. Słowa podziękowania za zaproszenie oraz wystąpieniu podkreślił wielką rolę, jaką pełnią dziadkowie         
życzenia jak najdłuższych lat życia w spokoju, pogodzie ducha   w    ro d z i n a c h   w e   w  sp ó ł czesnym świecie. A potem były już 
i pomyślności do najstarszych mieszkańców Pietruszej Woli wierszyki, piosenki, tańce, inscenizacje, które dzieci z klas I-III 
skierowali również: Wójt Gminy Wojaszówka Stanisław przygotowały na ten dzień ze swoimi wychowawczyniami:        
Blicharczyk, który przybył na tę uroczystość wraz z małżonką oraz G. Szepieniec, B. Urbanek, A. Maląg. Przygotowany program 
Przewodniczący Rady Gminy Wojaszówka Tadeusz Wójcik. artystyczny nie tylko znakomicie oddał charakter uroczystości, 
Podobne życzenia składali sobie wzajemnie wszyscy uczestnicy ale wprowadził miłą, rodzinną atmosferę. Pozwolił również 
spotkania dzieląc się tradycyjnie opłatkiem. Przygotowane dzieciom zaprezentować umiejętności recytatorskie, wokalne       
spotkanie zaszczycili swoją obecnością ponadto: ks. Edward i aktorskie. Nie zabrakło własnoręcznie wykonanych upominków 
Wnęk proboszcz parafii w Łękach Strzyżowskich, Piotr Niemiec - i słodkiego poczęstunku, o który zatroszczyły się mamy, a jedna    

sołtys Pietruszej Woli, z babć upiekła dla dzieci 
Naczelnik  Edward  pyszne babeczki. Ciepło              
W i n i a r s k i  o r a z  i tkliwie, a niekiedy ze łzą 
członkowie Zarządu w oku przypatrywali się 
miejscowej OSP. dziadkowie występom 

s w o i c h  w n u c z ą t .             Po  u roczys tym  
W  p r z y j a z n y m                  obiedzie i odśpiewaniu 
i serdecznym klimacie s tu  l a t  uczes tn icy  
odbyły się następnie obejrzeli noworoczny 
wspomnienia i rozmowy program artystyczny       
trzech pokoleń. To był w wykonaniu dzieci         

wyjątkowy dzień, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla z Oddziału Przedszkolnego w Pietruszej Woli przygotowany pod 
dziadków. Pani Wanda Szarek i pan Stanisław Dubiel nie kryli kierunkiem Magdaleny Syrek. Miłą niespodziankę sprawiła 
wzruszenia dziękując w imieniu seniorów za chwile uśmiechów    Seniorom Marlena Niemiec, która recytowała zabawne wiersze 
i radości oraz ciepłe życzenia. Warto pamiętać, że serdeczny wywołujące uśmiech na twarzach wszystkich zebranych. Wśród 
uśmiech i pomocna dłoń powinna być okazywana nie tylko od ponad 60 seniorek i seniorów oraz zaproszonych gości panowała 
święta, ale przez cały rok. I tego życzymy wszystkim babciom        miła i przyjemna atmosfera integracyjna, bo należy przyznać, iż 
i dziadkom. nie zawsze mają możliwość spotkania się, a ten jeden dzień w roku 

jest dla nich odskocznią od codzienności i monotonii życia. Na 
przyjęciu podawano bardzo smaczne dania gorące i surówki oraz SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze w artykule „Gminy Konkurs ciasto i kawę, które zostały przygotowane przez panie z KGW      
Elżbiety Fredrowski” wystąpił błąd w liście laureatów konkursu w Pietruszej Woli pod czujnym okiem Przewodniczącej  

Aleksandra LidwinWójcik plastycznego klas IV-VI.  reprezentowała SP . W trakcie uroczystego spotkania wspólnie rozmawiano, 
w  Bratkówce a nie jak podano  SP w Ustrobnej. śpiewano, wspominano o dawnych czasach i tych dobrych, i tych 

gorszych. Zespół muzyczny pod kierunkiem Roberta Zawiszy                    
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dopuszczalną masę całkowitą, datę produkcji, wyposażenie, INFORMACJA O WYMIARZE PODATKÓW           
liczbę miejsc /w przypadku autobusów/ można pobrać ze  strony I OPŁAT LOKALNYCH  W GMINIE 
internetowej gminyWOJASZÓWKA NA 2009 ROK. 
http://wojaszowka.bip.krosoft.pl/upl/U_XX_109_08.pdf  Wójt Gminy Wojaszówka informuje , że w dniu 07 listopada 
3. Opłata od posiadania psów2008 roku uchwałami Rady Gminy:
Podatnikami opłaty od posiadania psów są posiadacze psów za - Nr XX/108/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
wyjątkiem :od nieruchomości,
-osób niepełnosprawnych ,- Nr XX/109/08  w sprawie określenia  rocznych stawek podatku 
-osób w wieku powyżej 65 lat,od środków transportowych, 
-osób prowadzących gospodarstwo rolne (do dwóch psów). zostały uchwalone stawki podatków na 2009 rok :
Opłatę od posiadania psów uchwalono na poziomie roku 2008     1. Podatek od nieruchomości
i wynosi 27,00 zł za 1 psa zgodnie  z uchwałą Rady Gminy Podatnikami podatku są osoby prawne i osoby fizyczne 
Wojaszówka  z dnia  23 listopada  2007 r. Nr X/48/07  w sprawie posiadające grunty lub budynki przeznaczone na cele określone   
określenia stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania          w ustawie o podatkach o opłatach lokalnych.
i poboru oraz terminów płatności.Podatek od nieruchomości został uchwalony z uwzględnieniem 
4. Podatek rolny wskaźnika wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych 
Podatnikami podatku rolnego są posiadacze gospodarstw rolnych oraz Obwieszczeniem  Ministra Finansów  z dnia  29 lipca 2008 
i gruntów użytkowanych rolniczo.w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat 
Podstawą opodatkowania gruntów jest cena 1 q żyta z trzech lokalnych w 2009 r. /Mon.Pol. Nr. 59 poz. 531/
poprzednich kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszona Podatek od nieruchomości wynosi :
przez GUS/Mon.Pol. nr 81 poz.718/ pomnożona przez wskaźnik  1/ od gruntów:
a) 2,5 - dla gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
b) 5,0 dla gruntów użytkowanych rolniczo  poniżej 1  ha względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów          

2 Cena żyta dla wymiaru podatku rolnego na 2009 r. ogłoszona i budynków  0,65 zł od 1 m  powierzchni,
przez GUS wynosi 55,80 zł co w przeliczeniu na wymiar podatku b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
daje kwotę 139,50 zł z 1 ha dla gospodarstw wymienionych         elektrowni wodnych   3,90 zł od 1 ha powierzchni,
w pkt. A lub 279,00 zł dla gruntów wymienionych w pkt.  b  -  c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
wzrost  podatku w stosunku do roku 2008 r  wynosi odpowiednio  statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

2 17,00 zł i 34,00 zł z 1 ha przeliczeniowego.pożytku publicznego  0,20 zł  od 1 m   powierzchni;
5.  Podatek leśny  2/ od budynków lub ich części:

2 Podatnikami podatku leśnego są osoby posiadające grunty a/  mieszkalnych   0,54 zł od 1 m  powierzchni użytkowej,
sklasyfikowane jako las . Podstawą opodatkowania jest cena b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 3
sprzedaży 1 m  drewna z trzech poprzednich kwartałów budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 

2 poprzedzających rok podatkowy ogłoszona przez GUS/Mon.Pol. działalności gospodarczej 15,20 zł od 1m  powierzchni 
nr 81 poz.716/, która dla wymiaru podatku leśnego na 2009 r. użytkowej, 3wynosi 152,53 zł/m  co przeliczeniu na podatek leśny z 1 ha c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

2 przeliczeniowego wynosi 33,556 zł . Podatek leśny jest wyższy   obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  9,24 zł od 1 m  
w stosunku do 2008 r. o kwotę 1,155 zł. powierzchni użytkowej,

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
2 WYBORY SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJudzielania świadczeń zdrowotnych  3,40 zł od 1 m  powierzchni 

Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są                użytkowej,
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
liczby kandydatów - tak stanowią przepisy ustawy. Zasady i tryb statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

2 wyborów sołtysa i członków rad sołeckich określają statuty pożytku publicznego  4,34  zł od 1 m  powierzchni użytkowej,
sołectw. Dotychczas wybory te odbywały się w naszej gminie 3/ od budowli  2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 
zgodnie z uchwalonymi statutami sołectw na zebraniach 1 pkt. 3 i ust. 37 ustawy z dnia z dnia 12 stycznia 1991 r.                 
wiejskich. W czasie ostatnich wyborów sołtysów i rad sołeckich o podatkach i opłatach    lokalnych.
liczni mieszkańcy naszej gminy kierowali do jej władz 2. Podatek od środków transportowych
samorządowych propozycje zmian w tym zakresie, na wzór Podatnikami podatku od środków transportowych są posiadacze 
okolicznych gmin. samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników siodłowych      

Zmiany mogłyby polegać na tym aby wybory były dokonywane i balastowych, przyczep i naczep (za wyjątkiem ciągników           
podobnie jak wybory członków rady gminy i wójta tj. w lokalu i  przyczep związanych z działalnością rolniczą)                            
wyborczym, w określonych godzinach, w określonym dniu. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych i usług 

Dokonanie jednakże zmian zasad i trybu wyboru sołtysów          konsumpcyjnych    oraz  Obwieszczeniem  Ministra Finansów
i członków rad sołeckich wymaga zmiany statutów sołectw przez  z dnia  29 lipca 2008 w sprawie górnych stawek kwotowych 
radę gminy, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji               podatków i opłat lokalnych w 2009 r /Mon.Pol. Nr. 59 poz. 531/    
z mieszkańcami sołectw na zebraniach wiejskich. i z dnia 13 października 2008r. w sprawie stawek podatku od 

W miesiącach lutym i marcu b.r. na odbywających się         środków transportowych obowiązujących w 2009 r /Mon.Pol.Nr 
w naszej gminie zebraniach wiejskich ich uczestnikom 78 poz.692/.
przedstawione zostaną propozycje zmian w powyższej Stawki podatków od poszczególnych rodzajów środków 
sprawie. Zostaną one również zamieszczone w następnym transportowych uwzględniające liczbę osi, rodzaje zawieszenia, 
numerze Kuriera Gminnego. 
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