
 
 
 

BIULETYN  NFORMACYJNY      I
URZĘDU  GMINY  GIDLE   
 

5/ luty 2003 
 

 
30.12.2002 r. o godz. 1100 w sali narad Urzędu Gminy 
w Gidlach odbyła się sesja Rady Gminy, która 
składała się z dwóch części. W części roboczej 
zostały podjęte uchwały:  

a) w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Gidlach 

b) w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady 
Społecznej Szpitala Powiatowego w Radomsku 

c) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002. 
Druga część rady miała charakter uroczysty. 
Uczestniczył w niej przedstawiciel Rady Powiatu 
Radomszczańskiego dr Wł.Leszczyński oraz Prezes 
Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku  
pani Mira Łęska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych wspólnie z Fundacją Przedsiębiorczości 
 w Łodzi przyznaje stypendia pomostowe dla zdolnych uczniów pochodzących 
 z terenu gmin do 20000 mieszkańców. Zgłoszono około 100 uczniów.  
Po przeprowadzonej selekcji przyznano cztery stypendia dla uczniów z terenu gminu Gidle. 
Są to: Aleksandra Kanafa, Sławomir Kluziński, Justyna Ociepa, Michał Skalik 
Wręczenia stypendium  dokonali przedstawiciele Fundacji obecni 
 na uroczystej Sesji Rady Gminy Gidle w dniu 30.12.2002 r. 

1. Mirosława Łęska – Dyrektor Fundacji Inicjatyw  Kulturalnych 
2. Małgorzata Nowak – członek Fundacji Inicjatyw Kulturalnych 
3. Barbara Załóg – członek Komisji Stypendialnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.12.2002 r. odbyły się wybory 
delegatów do Rad Powiatowych Izb 
Rolniczych. Z terenu gminy Gidle 
 na delegatów wybrano: p. Witolda 
Basińskiego  i p. Longina  
Gniatkowskiego 

Urząd Gminy przyznał 15 jednorazowych 
stypendiów dla uczniów zdolnych 
pochodzących z rodzin o trudnych 
warunkach materialnych. W sumie kwota 
wyniosła 4700 zł. 

 
 



. 
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOWMOŚCI PRZYJĘTE UCHWAŁĄ  

NR II/09/02 NA ROK 2003 PRZEZ RADĘ GMINY 
 

Czego dotyczą  2002 rok  2003 rok 
maksymalne       

2003 rok 
uchwalone  

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części 
od 1 m2 powierzchni użytkowej  

0,35zł 0,51zł 0,40zł 

2. Od budynków lub ich części związanych  
z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza 
lub leśna oraz od części budynków 
mieszkalnych zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej od 1 m2 pow. 
użytkowej   

11,40zł 17,31zł 11,70zł 

3. Od budynków lub ich części zajętych 
 na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej  

5,80zł 8,06zł 6,00zł 

4. Od budynków lub ich części zajętych  
na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie usług zdrowotnych 

- 3,46zł 3,46zł 

5. Od pozostałych budynków lub ich części 
od 1 m2 powierzchni użytkowej: 

a) budynki gospodarcze i pozostałe 
budynki lub ich części, 

b) garaże murowane  

 
 

2,90zł 
 

4,20zł 

 
5,78zł 

 
 

2,95zł 
 

4,20zł 
6. Od budowli 2% ich wartości     
7. Od 1 m2 powierzchni gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków, 

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

c) pozostałych od 1 m2 

 
0,43zł 

 
 
 
 

2,90zł 
 

          0,06zł 

 
0,62zł 

 
 
 
 

3,38zł 
 

          0,30zł 
 

 
0,45zł 

 
 
 
 

3,00zł 
 

         0,08zł 

 
 
 

       OGŁOSZENIE !!! 
 
    Zawiadamiamy mieszkańców, że zostały 
wprowadzone nowe formularze deklaracji 
 na podatki. Prosimy o pobieranie druków w UG 
 i u sołtysów.  
Formularze te są dość skomplikowane, dlatego 
prawidłowe wypełnienie może nastręczyć Państwu 
trudności. Pracownicy UG będą służyli pomocą 
(pok. nr 10 – podatki).  

 

PODATEK ROLNY 
Cena żyta za trzy kwartały 2002 r. – 33,45zł za 1q 
33,45 x 2,5q = 83,625zł – stawka z 1 ha 
przeliczeniowego na 2003 rok 
Cena żyta za trzy kwartały 2001 r. – 37,19zł za 1q 
37,19zł x 2,5q = 92,975zł – stawka z 1 ha 
przeliczeniowego na 2002 rok 
PODATEK LEŚNY  
2002 rok – cena żyta x 0,30 = 37,19 x 0,30 = 11,157 
zł z 1 ha lasu 
37,19 x 0,30 = 11,157 zł z 1 ha lasu 
2003 rok – cena drewna tartacznego x 0,22 = 111,21 
x 0,22 = 24,466 zł z 1 ha lasu 



Z życia szkół....  
 
 
W Publicznej Szkole Podstawowej w Gidlach zorganizowano dwie zabawy dochodowe: Andrzejki 
 oraz Sylwester. Łączny zysk wyniósł ok. 5000 zł. Kwota  zostanie przeznaczona na kapitalne remonty 
sanitariatów, które odbędą się w wakacje. Jeżeli pieniędzy pozostanie, zostaną przeznaczone  
na zakup pomocy naukowych. Dotychczas zakupiono drukarkę HP DJ za 530 zł. Płytki ceramiczne  
do sanitariatów za kwotę 2,500 zł. oraz armaturę łazienkową za 1,700 zł. Zakupy zrealizowano  
ze środków budżetowych przekazanych szkole przez Urząd Gminy Gidle. 
 
 

 Publiczne Gimnazjum  
 

 

Zgodnie z wcześniejszą decyzją Zarządu Gminy  budynek szkolny 
został podzielony administracyjnie. Piętro szkoły należy  
do gimnazjum. Jesienią rozpoczęły się pierwsze prace remontowe. 
Zgodnie z zaleceniami sanepidu zostało wymienione w czterech 
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pracowniach oświetlenie. Wykonano również boazerię i pomalowano 
łącznik między „starą” szkołą  salą gimnastyczną. Odnowiono 
wszystkie izby lekcyjne należące do gimnazjum. Do dwóch pracowni 
zakupiono sprzęt w postaci ławek, krzesełek, biurek komputerowych 
 i segmentu do pracowni historycznej. Pomoce naukowe wzbogaciły 
się o nowe mapy historyczne, geograficzne, plansze do chemii 
 i foliogramy, mikroskop, zestaw przyborów geometrycznych. Ponadto 
kupiono rzutnik pisma, drukarkę HPDJ, głośniki, klawiatury, myszkę 
 i inny drobny sprzęt z myślą o kupnie nowego komputera do pracowni 
języków obcych. Wszystko to było możliwe dzięki kwocie 8000 zł. 
otrzymanej od Urzędu Gminy. 

Już po raz trzeci w okresie 2 lat dokonano włamania do Zespołu Szkolno-Gimnzjalnego 
 w Pławnie.  Tym razem złodzieje nastawieni na kradzież komputerów zostali spłoszeni i łup 
zostawili na miejscu. 

 PSP Wojnowice  
W bieżącym roku szkolnym 2002/2003 naszych uczniów po wakacjach powitała pięknie 

dnowiona szkoła. Pomalowano elewację zewnętrzną budynku, sale lekcyjne i inne pomieszczenia, 
tolarkę okienną  i drzwiową oraz zmieniono oświetlenie. Remont został przeprowadzony dzięki 
unduszom przyznanym przez Gminę i ofiarnych rodziców. Za otrzymane pieniądze zakupiono potrzebne 
ateriały, a rodzice  z dużym zaangażowaniem podjęli się wykonania prac remontowych, które 

rzyczyniły się do poprawy stanu sanitarnego i estetyki szkoły. Ponadto baza dydaktyczna szkoły 
zbogaciła się o nowe pomoce m.in. telewizor, magnetowid i materace.  

Uczniowie i pedagodzy wykazali się dużą inwencją przygotowując szkolne i środowiskowe 
roczystości, przykładem może być wystawienie Jasełek w kościele parafialnym w Gidlach, co jest 
owodem na to, że chociaż PSP Wojnowice jest małą szkołą, jednak aktywnie uczestniczy w życiu 
połeczności lokalnej. 
                                                           SPORT SZKOLNY 

 miesiącu wrześniu odbył się mecz piłki nożnej PG Gidle- ZSG Pławno zakończony zwycięstwem 
rużyny z Pławna.  
 październiku odbyły się gminne zawody w tenisa stołowego dziewcząt i chłopców. Chłopcy 

z Publicznego Gimnazjum w  Gidlach wygrali  3:0 i reprezentowali naszą gminę na zawodach 
owiatowych zajmując IV miejsce. Dziewczynki z ZSG Pławno wygrały z PG Gidle 3:2 , a na zawodach 
owiatowych zajęły IV miejsce. 
 listopadzie uczniowie gimnazjum brali udział w Radomszczańskim  Biegu Niepodległości. 
ystartowało 15 chłopców i 10 dziewcząt na dystansie 1100 m. Najlepsze miejsce (7) zajęła J.Resel. 
 grudniu chłopcy i dziewczęta z PG Gidle reprezentowali gminę na zawodach powiatowych w piłkę 

ęczną. Chłopcy zajęli miejsca V-VII, dziewczęta uplasowały się na II miejscu, co jest ich wielkim 
ukcesem. Rozgrywki gminne w piłkę ręczną nie odbyły się z powodu nieprzystąpienia do nich drużyn 
z ZSG Pławno. 



 
 
                        Tabela wyników rozgrywek sportowych Szkół Podstawowych z Gminy Gidle 

za I półrocze roku szkolnego 2002/2003 

 

NAZWA 
SZKOŁY PSP GIDLE PSP 

WOJNOWICE 
PSP 

PŁAWNO 
PSP 

CIĘŻKOWICE
Rodzaj 

zawodów 
Zawody 
gminne 

Zawody 
powiatowe 

Zawody 
rejonowe

Zawody 
gminne 

Zawody 
powiatowe

Zawody 
gminne 

Zawody gminne 

1 Unihokej - IV 
miejsce - - - 

- 
 
 

- 

2 
Tenis 

stołowy 
dziewcząt 

I 
miejsce 

II 
miejsce 

VII- 
VIII 

miejsce

II 
miejsce - IV miejsce III miejsce 

3 
Tenis 

stołowy 
chłopców 

I 
miejsce 

VII- VIII 
miejsce - III 

miejsce - II miejsce IV miejsce 

4 
Mini piłka 
siatkowa 
dziewcząt 

I 
miejsce 

IV 
miejsce - III 

miejsce - II miejsce IV miejsce 

5 
Mini piłka 
siatkowa 
chłopców 

II 
miejsce - - I 

miejsce
V- VII 
miejsca IV miejsce III miejsce 

 
 

W styczniu drużyny PG Gidle i ZSG walczyły 
 o prawo startu w zawodach powiatowych w piłkę 
siatkową. Dziewczynki z PG Gidle wygrały 
zawody gminne, niestety na zawodach 
powiatowych przegrały pierwszy mecz,  
co eliminowało je z dalszej walki. Chłopcy z PG 
Gidle przegrali gminne zawody. Drużyna z ZSG 
Pławno również przegrała pierwszy mecz 
 i odpadła z rozgrywek. 

Rada Rodziców PG 
serdecznie zaprasza   
     na zabawę  
   walentynkową 
     15. 02.03 r. 

 
 
 
 

Wydawca: Urząd Gminy w Gidlach. 
 Redaktor Naczelny:  Wójt gminy mgr inż. Krystyna W

 

   Absolwent Publicznego Gimnazjum  
                  w Gidlach   
        RADOSŁAW GÓRAL 
        został Mistrzem Polski   
w XXI Halowych  Mistrzostwach     
     Juniorów Młodych.  
Zawody odbyły się 11. 01.03 r. w Spale.
 

ójcicka  
 
 
 
 


	5/ luty 2003
	STAWKI PODATKU OD NIERUCHOWMOŚCI PRZYJĘTE UCHWAŁĄ
	NR II/09/02 NA ROK 2003 PRZEZ RADĘ GMINY
	Czego dotyczą

	OGŁOSZENIE !!!


