BIULETYN INFORMACYJNY
URZĘDU GMINY GIDLE
Egzemplarz bezpłatny

97-540 Gidle, ul Pławińska 22 tel./fax 0(34) 3 27 20 27
e-mail: ug@gidle.pl

9/grudzień 2003
Wśród wielu zwykłych
dni są w roku dni szczególne
Święta Bożego Narodzenia
czas rodzinnych spotkań,
prezentów i wzruszeń.
Życzę, aby wszystkim udzielił się
czar tych wspaniałych Świąt,
a nadchodzący 2004 rok
był czasem sukcesów,
spełnionych marzeń i nadziei.

Wójt Gminy Gidle Krystyna Wójcicka

Podjęto uchwały w sprawie:

Z sesji Rady Gminy.....

-

numeracji nieruchomości dla ulicy Gidelskiej w Pławnie,

-

zatwierdzenia porozumienia, na mocy którego wspólnie z Zarządem
powiatu radomszczańskiego będzie wykonany chodnik przy drodze
powiatowej Gidle – Ruda,

-

określenia stawek podatków na rok 2004,

-

podatku od środków transportowych,

-

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W uchwale zostały zatwierdzone następujące opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków:
1 m3 wody 1,50 + 7% vat = 1,60 zł
1 m3 ścieków 2,06 + 7% vat = 2,20 zł.
Opłata miesięczna stała od wodomierza w wysokości 1zł. + 7% vat = 1,07 zł.
Co 5 lat w/w kwota przeznaczona będzie na wymianę lub legalizację wodomierzy przez Urząd
Gminy.
Podjęto również uchwałę w sprawie działania Wójta dotyczącego zawarcia ugody przed Sądem
Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie uregulowania długu hipotecznego ciążącego
na nieruchomości stanowiącej siedzibę Urzędu Gminy w Gidlach.
I sposób polega na spłacie długu głównego wynoszącego 133,307 zł. nastąpi w dogodnych
ratach rocznych licząc od 2004 r., umorzenie zaległych odsetek, wykreślenie z księgi wieczystej
hipoteki – po spłaceniu należności oraz zniesienie wzajemnych kosztów sądowych.
II sposób polega na przekazaniu nieruchomości stanowiącej siedzibę Urzędu Gminy na rzecz
Skarbu Państwa, który użyczy przedmiotową nieruchomość na czas nie określony gminie
Gidle.

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

Czego dotyczą
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części
od 1 m2 powierzchni użytkowej
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
3. Od budynków lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej
4. Od budynków lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług zdrowotnych
5. Od pozostałych budynków lub ich części
od 1 m2 powierzchni użytkowej:
a) budynki gospodarcze i pozostałe
budynki lub ich części,
b) garaże murowane
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,

2004 rok

2003 rok

2004 rok

uchwalone

maksymalne
w ustawie

0,40 zł

0,52 zł

0,40 zł

11,70 zł

17,42 zł

11,80 zł

6,00 zł

8,11 zł

6,00 zł

3,46 zł

3,49 zł

3,00 zł

2,95 zł

5,82 zł
-

3,00 zł

4,20 zł

0,45 zł

4,10 zł

0,63 zł

0,45 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni

3,00 zł

3,41 zł

3,00 zł

0,08 zł

0,31 zł

0,08 zł

Stawki podatku rolnego i leśnego ustalone na rok 2004 przez Radę Gminy.
Podatek rolny wynosi 86,425 zł. z 1 ha przeliczeniowego. Stawka podatku rolnego jest
ustalana wg średniej ceny żyta za trzy kwartały 2003 r. podaną przez prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.
Podatek leśny – 23,70 zł. z 1 ha lasu.
Stawka obliczana jest wg ceny drewna tartacznego roku poprzedniego, która wynosiła 24,47 zł.
Podatki od środków transportowych na rok 2004 nie uległy większym zmianom.
♦ Zakończono prace interwencyjne. Dzięki nim udało się przeprowadzić wiele spraw
remontowych i porządkowych na terenie gminy Gidle.
♦ 18.12.03 r. nastąpił odbiór I etapu budowy wodociągu Piaski – Kajetanowice.

Gminne Centrum Informacji
Nasza gmina wzięła udział w II edycji konkursu na utworzenie Gminnego Centrum
Informacji ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej. Wniosek
został złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi. Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki
Ośrodek Doractwa Rolniczego oraz Gminny Ośrodek Opieki Społecznej poparły inicjatywę
utworzenia GCI i wyraziły chęć współpracy w szerokim zakresie.
Gmina Gidle jako jedna z 31 podmiotów otrzymała grant w wysokości 44 tys. zł. Środki
finansowe zostały wykorzystane na urządzenie i wyposażenie GCI.
10 grudnia nastąpiła
uroczystość otwarcia
Centrum, na które
przybyli: p. St. Witaszczyk
– członek Zarządu i
wicemarszałek
Województwa Łódzkiego,
kierownik Powiatowego
Urzędu Pracy p. Zofia
Orzeł, kierownik Biura
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
w Radomsku p. Agnieszka
Kucharska – Gąsiorek,
kierownik Zespołu
Doradczego
Wojewódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
p. Henryk Nabiałkowski,

Radny Powiatu Radomszczańskiego p. Zbigniew Olszewski, OO. Przeor Zakonu Dominikanów
Wawrzyniec Wawro, ks. Proboszcz Czesław Kieras, Radni Gminy Gidle, Przewodnicząca Rady
Gminy p. Ewa Wierzbicka, Sekretarz Gminy p. Bożena Nowacka, pracownicy UG
oraz Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Gidle. Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło
poświęcenie pomieszczeń.
W Centrum funkcjonuje 5 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu (skaner,
drukarka laserowa,). Można korzystać z oprogramowania MS OFFICE (Word, Excel, Power
Point), Corel Draw 9, program prawniczy LEX, RADIANT – program umożliwiający szukanie
ofert pracy, DORADCA 2000 – program pozwalający zaplanować ścieżki kształcenia
zawodowego.
Do dyspozycji użytkowników jest sprzęt RTV, ksero i fax. W ramach planowanych programów
będą mogli korzystać: bezrobotni, absolwenci szkół, młodzież szkolna, podmioty prowadzące
działalność gospodarczą, rolnicy, turyści. Pozostali mogą korzystać z internetu za opłatą
w wysokości 2 zł/ godz.
Centrum czynne jest od godz. 700 do 2100.

Z ŻYCIA SZKÓŁ...
 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Gidlach zorganizowała zabawę andrzejkową wraz
loterią fantową. Zarobione pieniądze w kwocie 4.700 zł. przeznaczone będą na wakacyjne
remonty.
 Dnia 3 grudnia 2003 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciężkowicach, Gidlach oraz
Pławnie przedstawiciele „Stowarzyszenia Pokrzywdzonych w Wypadkach Drogowych,
Bezpieczna Droga i Miasto” w Radomsku oraz Posterunku Komendy Powiatowej Policji
w Kobielach Wielkich przeprowadzili pogadankę nt. „Bezpieczeństwo na drogach”
oraz wręczyli uczniom klas pierwszych opaski odblaskowe.

SPORT GMINNY
Z informacji prezesa Klubu LKS VIS p. Janusza Pachulskiego wynika,
że pierwszy sezon w klasie okręgowej nie należał do najlepszych. Na 14
drużyn zajmują 13 miejsce z dorobkiem 6 punktów (1 zwycięstwo,
3 remisy). Juniorzy starsi na 12 drużyn zajmują 10 miejsce
(2 zwycięstwa, 2 remisy).
Pan prezes ma nadzieję, że w rundzie wiosennej powiedzie się
lepiej i zdołają się utrzymać w klasie okręgowej seniorów.
Zarząd L.K.S. „WARTA – CARBO” jest zadowolony z mijającego
2003r. Klub, grając wiosną 2003 r. w kl. „A” Podokręgu Piotrków
Trybunalski, zajął I miejsce w swojej grupie i wywalczył historyczny
awans do klasy „okręgowej”.
Obecnie po rozegraniu kolejki jesiennej w klasie drużyna zajmuje 7
miejsce, na 15 drużyn. „Takie wyniki mogliśmy osiągnąć dzięki wsparciu
finansowemu przez Urząd Gminy w Gidlach oraz firmę „Carbo”
z Radomska” – stwierdza prezes Klubu pan Andrzej Łągiewka.
W Klubie działają 2 drużyny „seniorów”, w której to kadrze obecnie jest 20 piłkarzy oraz drużyna
„Juniorów Młodszych”, gdzie zgłoszonych jest 18 piłkarzy.
Wydawca: Urząd Gminy w Gidlach.
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