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8 grudnia w świetlicy wiejskiej w Dalnym Lesie od-
był się „Mikołajkowy wieczór” zorganizowany dla 
dzieciaków, najmłodsza uczestniczka miała rok. Po 
godzinnej zabawie przybył do nas Mikołaj z workiem 
pełnym prezentów, a później dzieciaki udały się na pod-
wieczorek ufundowany przez GOK w Płaskiej i przez 
rodziców. Myślę, że był to niezapomniany wieczór dla 
najmłodszych obywateli naszej Gminy.

H. K.
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GOK ZAPRASZA NA LODOWISKO!
Na boisku do piłki plażowej  przy Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej zostało uruchomione lodowisko. Dodatkowo 

istnieje możliwość wypożyczenia łyżew. Lodowisko czynne jest w godz. 9:00 – 20:00, wstęp bezpłatny. 
Wszystkich mieszkańców Gminy oraz osoby wypoczywające na naszym terenie serdecznie zapraszamy!
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Pod koniec stycznia bieżącego roku do 
Urzędu Gminy dotarł aneks do umowy 
na budowę sieci internetowej w naszej 
Gminie. Władza Wdrażająca Programy 
Europejskie w Warszawie przyznała 
Gminie Płaska zwrot udziału własnego w 
projekcie „Dostęp do internetu – szansą 

na dynamiczny rozwój Gminy Płaska” w 
całości. Oznacza to, że 662 tys. złotych, 
które dopłaciła Gmina Płaska do realiza-
cji tego  projektu zostanie nam zwrócone 
w całości. Cały projekt kosztował Gminę 
ok. 4,5 mln złotych, z czego dotychczaso-
wy udział środków europejskich wynosił 
ok. 3,75 mln złotych. 
Decyzja o zwrocie udziału własnego 
Gminie Płaska, oznacza, że projekt zosta-
nie zrealizowany w całości za pieniądze 
z Programu Operacyjnego  Innowacyjna 
Gospodarka 2007- 2013. Przypomnijmy, 
że 200 rodzin z naszej Gminy otrzymało 
bezpłatnie komputery oraz bezpłatny 
dostęp do internetu na okres 5 lat. Dodat-
kowo w nowoczesne komputery zostały 
zaopatrzone wszystkie świetlice gminne i 
szkoły. Przy budowie sieci internetowej,  

skorzystała również Straz Graniczna w 
Płaskiej, która dzięki układaniu warko-
cza światłowodowego w ramach projektu 
prowadzonego przez Gminą Płaska, mo-
gła położyć swój światłowód z Płaskiej 
do Kurzyńca/przejście graniczne. 
Projekt ten był wyjątkowo trudnym do 
realizacji zadaniem. Niewiele gmin z 
województwa podlaskiego skorzystało 
z tych pieniędzy Programu POIG 8.3. 
Gmina Płaska okazała się liderem nowo-
czesnych technologii wśród gmin wiej-
skich województwa podlaskiego. Dziś 
Płaska dysponuje najbardziej nowocze-
sna siecią internetową i to wybudowaną 
w całości za nie swoje środki. Wójtowi 
oraz pracownikom Urzędu Gminy, którzy 
pracowali przy tworzeniu tego projektu 
gratulujemy.

Inwestycja w „Internet” 
strzałem w „10”

W ubiegłym tygodniu otwarta została w 
Gminnym Ośrodku Kultury profesjonalna 
wypożyczalnia nart biegowych i łyżew. 
Dodatkowo na boisku do piłki plażowej 
wylane zostało lodowisko, z którego mogą 
korzystać bezpłatnie zarówno miejscowi, 

jak i przyjezdni. To ogromna frajda dla 
dzieci, młodzieży i ich rodziców w okre-
sie ferii zimowych. Do dyspozycji mamy 
25 kompletów nart biegowych (uznane 
marki: Fisher, Salomon) oraz 15 par ły-
żew (dzięki uprzejmości dyrekcji ZSO). 

Przypominamy, że dla młodzieży do lat 
15 z terenu naszej Gminy wypożyczenie 
sprzętu (po okazaniu legitymacji szkolnej) 
jest bezpłatne! Zachęcamy do aktywnego 
wypoczynku!

W.K

Wypożyczalnia nart biegowych
i łyżew już czynna!

Informujemy mieszkańców Gminy Płaska, że z dniem 15 
stycznia 2013r. został utworzony Klub Radnych „Samorząd dla 
Mieszkańców” zrzeszający radne Rady Gminy Płaska kadencji 
2010-2014, w składzie:

1. Radna  Regina Stasiak – Przewodnicząca Klubu
2. Radna Bogumiła Hermaniuk

3. Radna Alicja Polkowska
Wszelkie zapytania, interpelacje oraz uwagi (od mieszkań-

ców z terenu całej Gminy Płaska) w sprawach leżących w kom-
petencji Rady Gminy Płaska prosimy kierować bezpośrednio 
do przedstawicieli naszego Klubu Radnych „Samorząd dla 
Mieszkańców” lub za pośrednictwem Urzędu Gminy Płaska. 

Klub Radnych „Samorząd dla Mieszkańców”
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Na począ tku stycznia 
zostały  rozdane nagrody 
uczestnikom konkursu świą-
tecznego „Od Wigilii  do 
święta Trzech Króli” orga-
nizowanego przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Pła-
skiej. W pierwszej kategorii 

konkursu ”Hej kolęda, kolę-
da” wpłynęły 22 prace malar-
skie z klas O, II i III szkoły 
podstawowej w Płaskiej oraz 
z klasy III szkoły podstawo-
wej w Gruszkach. Wszystkie 
prace były piękne, dlatego tez 

wszyscy wykonawcy zostali 
nagrodzeni upominkami w 
postaci książek. W kategorii 
na Bożonarodzeniowe opo-
wiadanie lub wiersz wzięło 
udział dwóch uczestników. 
Pierwsze miejsce zajął Szy-
mon Pawłowski z klasy IV 
szkoły podstawowej w Grusz-
kach za opowiadanie „Moje 
Boże Narodzenie” , a drugie 
miejsce zajęła Dominika Ka-
zimierczyk z klasy VI szkoły 
podstawowej w Płaskiej za 
wiersz „Rodzinna gwiazd-
ka”. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy i serdecznie 
zapraszamy do udziału w 
następnych konkursach orga-
nizowanych przez bibliotekę.

BW

W dniu 30 listopada 2012 r. w 
Urzędzie Gminy w Płaskiej odbyła się 
bardzo podniosła uroczystość.

Z  rąk Wójta Gminy – Wiesława 
Gołaszewskiego Państwo Maria i Sta-
nisław Różańscy oraz Państwo Alina i 
Ryszard Traczewscy  odebrali medale 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie” 
- przyznane przez Prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego.

Kiedy ponad pięćdziesiąt lat temu 
stali na ślubnym kobiercu, to przysięgali 
Sobie – miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską. ”Każde z Was Szanow-
ni Jubilaci przeszedł własną dro-
gę życia, wspólnie z drugą osobą, 
cieszył się sukcesami i smucił się 
niepowodzeniami… wykazaliście 
się jednak Państwo niezbędnym 
w życiu każdego człowieka har-
tem ducha i za to należą się Wam 
słowa największego uznania i 
szacunku” – mówił do Jubilatów 
wójt Wiesław Gołaszewski.

Były kwiaty i życzenia dal-
szych, dobrych i szczęśliwych lat 
życia. Z okazji tak pięknego Jubi-
leuszu Dostojnym Jubilatom składamy 
serdeczne życzenia długich lat życia w 

zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Do tych 
życzeń dołącza się również redakcja 
„Głosu Płaskiej”.

„Konkurs świąteczny”
rozstrzygnięty

Przykład godny naśladowania
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W listopadzie 2012 roku Prokura-
tura Rejonowa w Augustowie wszczęła 
śledztwo w sprawie o oszustwo dokonane 
przez przedstawiciela fi rmy Aquatech z 
Łomży na szkodę Gminy Płaska. Wójt 
Gminy Płaska już w maju 2012 roku 
zawiadomił prokuraturę o możliwości 
popełnienia przestępstwa przez prezesa 
fi rmy Aquatech, wykonawcy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków w Gminie 
Płaska. Początkowo prokuratura odmó-
wiła śledztwa, jednak na polecenie Sądu 
Okręgowego w Suwałkach, 12 listopada 
2012 roku zostało wszczęte śledztwo w 
tej sprawie. Wójt Gminy Płaska w swoim 
zawiadomieniu wskazał, iż mogło dojść 
do oszustwa w zakresie zastosowania 
mniejszej ilości materiałów przy budowie 
oczyszczalni, wadliwym wykonaniu i 
sposobie montażu studni chłonnych oraz 
przepompowni ścieków, a także innych 
szkodliwych działań na szkodę Gminy. 
O postępach śledztwa będziemy Państwa 
informować na bieżąco.

Warto przypomnieć, że w czerwcu 

ubiegłego roku, Wójt Gminy Płaska 
wniósł pozew do Sądu Okręgowego w 
Suwałkach przeciwko fi rmie Aquatech 
wykonawcy przydomowych oczyszczal-
ni ścieków. Gmina Płaska oszacowała 
swoje straty w wysokości ok. 4,5 mln 
złotych. Piętnastego stycznia 2013 roku 
przed Sądem Okręgowym w Suwałkach 
zeznawali m.in. biegli, którzy dokonali 
sprawdzenia poprawności wybudowania 
oczyszczalni przez fi rmę p. Babińskiego. 
Biegli podtrzymali swoje liczne uwagi 
do wybudowanych przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Studnie chłonne 
zostały wybudowane niezgodnie z do-
kumentacją techniczną, przepompownie 
ścieku oczyszczonego zostały zamonto-
wane wbrew technologii i logice budowy 
oczyszczalni, stąd biegli eksperci zalecili 
likwidację większości przepompowni 
ścieków. Lokalizacja ok. 90 % oczysz-
czalni jest niezgodna z dokumentacją 
techniczną, przy czym rozbieżności lo-
kalizacji oczyszczalni wynoszą nawet do 
1,5 km. Ponadto nie wykonano pomiarów 

elektrycznych oraz rozruchu oczyszczalni. 
Uchybień których dopuścił się wykonaw-
ca jest znacznie więcej. W przypadku 
uznania przez Sąd roszczeń Gminy Pła-
ska, fi rma p. Babińskiego będzie musiała 
zapłacić naszej Gminie odszkodowanie 
ok. 4,5 mln złotych wraz z odsetkami. 

Do sprawy cywilnej Sąd Okręgowy w 
Suwałkach dołączył pozew fi rmy Aquatech 
przeciwko Gminie Płaska o zapłatę ok. 700 
tys. złotych. Roszczenie to ma związek 
z nie udzieleniem przez Gminę w listo-
padzie 2011 roku gwarancji terminowej 
zapłaty fi rmie p. Babińskiego. Udzielenie 
gwarancji miało kosztować Gminę ok. 
8 tys. złotych, jednak pełniący wówczas 
funkcję wójta Gminy Dariusz G. oraz 
skarbnik Gminy Jadwiga D. nie udzielili 
gwarancji w wymaganym terminie. Pre-
zes fi rmy Aquatech wykorzystał ten fakt i 
odstąpił od umowy, a Gmina Płaska musi 
zapłacić karę umowną w wysokości 400 
tys złotych i ok. 300 tys. złotych innych 
kosztów. 

Red.

Oszustwo nie popłaca!

22 grudnia 2012 r. w świetlicy 
wiejskiej w Gruszkach mieszkańcy wsi 
spotkali się na Wspólnej Wigilii. W na-
szym spotkaniu uczestniczyli proboszcz 
Parafi i Mikaszówka ks. Andrzej Bor-
kowski, wójt Gminy Płaska Wiesław Go-
łaszewski, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Wojciech Krzywiński, dyrektor 
Zespołu Szkół w Płaskiej Dariusz Sudyk. 
Na początku spotkania wystąpił zespół 
dzieci ze szkoły w Gruszkach prezen-
tując obrzęd kolędniczy przygotowany 
przez opiekunkę Katarzynę Ślużyńską. 
Następnie zaprezentowany został spek-
takl słowno-muzyczny o narodzinach 
Dzieciątka, przygotowany przez zespół 
pod opieką katechetki Pani Bogumiły 
Milewskiej. Wspólnie przełamaliśmy się 
opłatkiem i życzyliśmy sobie wzajemnie 
wszystkiego dobrego, i Wesołych Świąt 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

Spotkaniu towarzyszyły serdeczny 
nastrój, życzliwe rozmowy przy wigi-
lijnym stole, a także wspólne śpiewanie 
kolęd – oby tak za rok.

J. B.

Wspólna Wigilia w Gruszkach
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Powstanie 
Styczniowe...
Dokładnie 150 lat temu wybuchło 

jedno z najgłośniejszych w dziejach 
Polski powstanie, zwane Stycznio-
wym. Po Powstaniu Listopadowym 
1830 r. i Wiośnie Ludów był to ko-
lejny krok w marszu do odzyskania 
niepodległości. Niestety, podobnie 
jak poprzednie, nie zakończył się on 

sukcesem, ale mocno nadszarpną 
siły zaborców. Jedna z największych 
bitew tego patriotycznego zrywu 
zbrojnego odbyła się na terenie na-
szej Gminy pod Gruszkami …

Początek 2013 r. to z kolei inna 
bitwa, bitwa o budżet. Kto stoi po 
drugiej stronie barykady? Nie, nie 
Moskale, ale radni, którym nie podo-
ba się dobrze zaplanowany i zrówno-
ważony plan dochodów i wydatków 
Gminy oraz tzw. Wieloletnia Progno-
za Finansowa. Szczegóły znajdziecie 
Państwo wewnątrz numeru (śpieszcie 
się bo są zakusy likwidacji ,,Głosu 
Płaskiej’’ – cenzura powróciła!).

Od lipca bieżącego roku powinna 
wejść w życie nowa Ustawa o gospo-
darowaniem odpadami w gminach, 
zwana popularnie ,,ustawą śmiecio-
wą’’. Budzi ona wiele podejrzeń, że 
pod przykrywką uporządkowania i 
segregacji śmieci, sięgnie się po raz 
kolejny do kieszeni przeciętnego 
śmiertelnika. Nie od dzisiaj wiadomo, 

że na śmieciach zarobiono na świecie 
(głównie USA) mnóstwo pieniędzy, 
nie zawsze uczciwie. System nalicza-
nia opłat, który ma zostać wprowa-
dzony budzi wiele kontrowersji … 
,,pożyjemy – zobaczymy’’ jak mawiają 
Rosjanie.

Dzieci, młodzież i dorośli mogą ko-
rzystać z uroków zimy. Z myślą o nich 
w Gminnym Ośrodku Kultury została 
oddana do użytku świetnie wyposa-
żona Wypożyczalnia nart biegowych 
i łyżew. Ponadto na boisku do piłki 
plażowej wylane zostało lodowisko, 
z którego korzystać mogą bezpłat-
nie zarówno miejscowi jak i goście 
wypoczywający na naszym terenie. 
Ponadto w świetlicach wiejskich 
czeka do dyspozycji pięćdziesiąt 
nowiutkich stanowisk komputero-
wych oddanych do użytku w ramach 
projektu informatycznego. A więc coś 
dla ciała i coś dla ducha!

Redaktor Naczelny
Wojciech Krzywiński 

Przedstawiam mieszkańcom Gminy i 
wszystkim  tymczasowo zamieszkującym, 
budżet na 2013 rok. Mam nadzieję, że 
w większości zaspokaja on oczekiwania 
wszystkich, którym dobro naszej Gminy 
leży rzeczywiście na sercu. 

W budżecie znalazły się środki, które 
bezpiecznie zaspokajają oczekiwania 
dzieci i kadry pedagogicznej naszych 
szkół, osób oczekujących pomocy so-
cjalnej, mieszkańców korzystających 
z pomocy Zakładu Komunalnego itd.

 Projekt budżetu zapewnia środ-
ki na funkcjonowanie Gminnego 
Ośrodka Kultury, Biblioteki Gminnej, 
Urzędu Gminy, ale przede wszystkim 
na przeprowadzenie oczekiwanych 
inwestycji oraz naprawę przydomo-
wych oczyszczalni ścieków.

Wspomniany wyżej projekt przy-
gotowany przez Wójta Gminy w dniu 
9 stycznia 2013 roku został zestawiony w 
sposób staranny, zgodnie z wszystkimi wy-
mogami Ustawy o fi nansach publicznych. 
Uwzględnia on ustawowe ograniczenia i 
bezpieczne granice zaciągania pożyczek 
i kredytów jakie obowiązują samorządy 
terytorialne. Projekt ten uzyskał w dniu 
22 stycznia 2013 roku pozytywną opinię 

Komisji Budżetowej Rady Gminy Płaska.  
 Wstępny projekt budżetu z dnia 15 

listopada 2012 roku, ku zaskoczeniu władz 
gminy, nie uzyskał pozytywnej opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Suwał-
kach. Miał wiele błędów rachunkowych, za 
które odpowiedzialność ponosi Skarbnik 

Gminy. W związku z tym, że dodatkowo, 
w pierwotnej wersji budżetu, nie zostały 
ujęte dochody zwiększające budżet w 2013 
roku o kwotę ponad 700 tys. złotych, Wójt 
Gminy przygotował nowy projekt budżetu, 
który (pismo z dnia 21 stycznia 2013 roku, 
RIO.V.00311-33/13)  uzyskał pozytywną 
ocenę Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-

kowej w Białymstoku. 
Dochody budżetu Gminy Płaska  na 

2013 roku to 15 850 000 złotych, a wydatki 
to 16 951 750 zł. Dochody bieżące są wyższe 
od wydatków bieżących o kwotę 872 926 
złotych.  Na oświatę przeznaczone zostały 
środki w wysokości 2 813 000 złotych, a na 

pomoc społeczną i socjalną środki w 
wysokości 1 378 320 złotych. Gminny 
Ośrodek Kultury otrzyma kwotę 355 
000 złotych, natomiast Biblioteka 
Gminna 105 000 złotych.  Na utrzy-
manie Urzędu Gminy przeznaczona 
została kwota 1 095 410 złotych, zaś 
na Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Płaskiej 440 000  złotych.  

Najwięcej pieniędzy przezna-
czamy na rozwój Gminy. Łącznie na 
inwestycje w 2013 roku planujemy 
kwotę 8 762 000 złotych W 2013 
roku chcemy dokończyć projekt 

„Rozbudowa infrastruktury turystycznej w 
strefi e Kanału Augustowskiego na terenie 
Gminy Płaska” realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2007-
2013. Na wybudowane do tej pory obiekty 
w ramach tego przedsięwzięcia otrzyma-
liśmy już ponad 4,5 mln złotych dotacji. 

Budżet Gminy Płaska na 2013 rok
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Pozostało nam zagospodarować trzy plaże 
gminne (w Mołowistym, nad Paniewem i 
nad Mikaszewem). W budżecie mamy na to 
kwotę 1,1 mln złotych (wykonawca został 
już wyłoniony w przetargu).  

Na naprawę źle wybudowanych oczysz-
czalni ścieków przeznaczona zostanie kwota 
2 mln złotych. Przeprowadzone w roku 2012 
kontrole przez Urząd Gminy oraz Instytut 
Innowacji i Technologii Politechniki Biało-
stockiej prawidłowości wykonania przydo-
mowych oczyszczalni ścieków wykazały, że 
fi rma Aquatech budująca te oczyszczalnie 
dopuściła się licznych nieprawidłowości. W 
związku z tym Wójt Gminy Płaska zawia-
domił prokuraturę i w tej sprawie toczy się 
śledztwo o oszustwo, a dodatkowo Gmina 
Płaska pozwała tę fi rmę na 4,5 mln złotych 
o odszkodowanie. Nie mniej Gmina chcąc 
uniknąć kar za niezgodnie z dokumentacją 
wybudowane oczyszczalnie (zła lokalizacja, 
złe wybudowane studnie chłonne, brak 
rozruchu, likwidacja zbędnych przepom-
powni ścieków, brak wentylacji wysokiej i 
inne) musi w 2013 roku dokonać naprawy 
oczyszczalni. Z chwilą naprawienia 
oczyszczalni przydomowych, Gmi-
na uniknie kary ok 2 mln złotych i 
odzyska wstrzymaną dotację ok. 2,6 
mln złotych. Naprawa  oczyszczalni 
jest więc inwestycją najważniejszą 
z punktu widzenia ich użytkowni-
ków. W 2013 roku będziemy też 
chcieli dokończyć projekt „Rozwój 
Ekoturystyki na pograniczu Polsko-
-Litewskim” i wybudować pozostałe 
230 oczyszczalni przydomowych. 
Przeznaczone na ten cel mamy 3 
mln złotych. W tym projekcie mamy 
do wykorzystania jeszcze ok. 1 mln Euro 
dotacji z Unii Europejskiej. 

W budżecie na rok 2013 znalazła się 
nowa inwestycja z projektu „Rozbudowa 
infrastruktury transportowej wokół Kanału 
Augustowskiego” realizowanego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Jest 
to budowa i asfaltowanie 12 odcinków dróg 
gminnych w Gminie Płaska. Cały koszt 
inwestycji szacowany jest na ok. 5,5 mln zło-
tych. W ramach tej inwestycji położone będą 
dywaniki asfaltowe w wioskach : Macharce, 
Rygol, Rubcowo, Rudawka,  Gruszki, Pła-
ska, Dalny Las-miasteczko, Serski Las -2 
odcinki, Sucha Rzeczka, Serwy.

Znalazły się również pieniądze  na 
takie inwestycje, które poprawiają funkcjo-
nalność otoczenia: budowa piłkochwytów 
wokół zespołu boisk Centrum Sportowo-
-Turystycznego w Płaskiej (kwota ok. 85 
tys. złotych) oraz remont świetlicy wiejskiej 
w Mołowistym ( kwota ok. 82 tys. złotych). 
Obie te inwestycje będą dofi nansowane w 

wysokości ok. 75 % z programu Leader. 
Planujemy ponadto remont i przebudowę 
kotłowni w Zespole Szkół w Płaskiej na 
kwotę ok. 100 tys. złotych.

W roku 2013 prowadzić będziemy 
projekt „Dostęp do Internetu – szansa na 
dynamiczny rozwój Gminy Płaska” reali-
zowany w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Jak 
już zapewne wszyscy zauważyli (internet 
pracuje od kilku miesięcy, bezpłatny sprzęt 
i dostęp dostało 200 rodzin oraz wszystkie 
świetlice) sieć internetowa się sprawdziła i 
Wójt Gminy będzie proponował rozszerzyć 
usługę na wszystkich mieszkańców naszej 
Gminy. Wszystko zależy od wyjątkowo 
skomplikowanych uzgodnień z Komitetem 
Sterującym w Warszawie.

Zadać należy zasadnicze pytanie, czy 
Gmina poradzi sobie z fi nansowaniem tych 
inwestycji i wspomnianych zadań?  Projekt 
budżetu na 2013 rok wraz z Wieloletnią 
Prognozą Finansową na lata 2013-2028 
daje pozytywną odpowiedź na to pytanie. 

Zadłużenie budżetu gminy na dzień 31 grud-
nia 2012 roku wynosiło ok. 4,4 mln złotych 
(inwestycji po 2006 roku,  mamy zrealizo-
wanych na kwotę ponad 23 mln złotych) 
co stanowi ok. 34,5 % dochodów rocznych 
Gminy Płaska. Jest to bardzo bezpieczny 
poziom zadłużenia,  z którym nasza Gmina 
poradzi sobie bez większego problemu. 
Można przypomnieć, że przed 2006 rokiem, 
gdy wybudowano salę gimnastyczną za cenę 
ok. 2,1 mln złotych, Gmina wzięła kredyt 
na 1,1 mln złotych, wcześniej sprzedając 
prawie wszystkie działki gminne. Ponad 
700 tys. złotych z tego kredytu przypadło 
na spłaty po 2006 roku. Planowane zadłu-
żenie na koniec 2013 roku wynosić będzie 
ok. 35 % dochodów budżetowych. Jest to 
więc bardzo bezpieczny poziom. Ustalone 
ustawą o fi nansach publicznych obligato-
ryjne wskaźniki dopuszczalnego poziomu 
zadłużenia (art. 243 ustawy o fi nansach pu-
blicznych) ustanawiają bezpieczną granicę 
zadłużenia dla samorządów terytorialnych. 
Zarówno projekt budżetu na 2013 rok, jak 

i Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 
2013 -2028 dla Gminy Płaska, spełniają 
wszystkie obowiązkowe wskaźniki. Można 
więc odpowiedzieć, zgodnie z dokumenta-
mi i sytuacją fi nansową, że Gmina Płaska 
poradzi sobie z planowanymi inwestycjami. 

Kolejny istotny temat związany z bu-
dżetem Gminy Płaska na 2013 rok, to czy 
8 radnych, którzy są przeciwko Wójtowi 
Gminy pozwoli na przyjęcie tego budżetu. 
Żaden z tych radnych nie pojawił się na 
otwarciu Centrum Sportowo-Turystycznego 
w Płaskiej. Żaden z nich nie cieszył się z wy-
różnienia Gminy Płaska, jakim było zajęcie 
3 miejsca w Polsce wśród wszystkich Gmin 
wiejskich za wyniki fi nansowe i inwestycje 
z 2011 roku. Ranking został ogłoszony w 
lipcu 2012 roku. Nikt z nich nie cieszył się 
z tak udanego zamknięcia fi nansów Gminy 
Płaska w grudniu 2012 roku. Radni Ci, na 
posiedzeniu połączonych Komisji Gospo-
darczej i Rewizyjnej w dniu 23 stycznia tego 
roku zgłosili wiele poprawek do projektu 
budżetu przyjętego przez Wójta Gminy w 

dniu 9 stycznia 2013 roku. Wśród 
licznych poprawek są i takie, które 
uniemożliwiają przeprowadzenie 
jakichkolwiek inwestycji w 2013 
roku. Przewodniczący D. Ciężkow-
ski zgłosił poprawkę, by zmniejszyć 
maksymalną wysokość zobowiązań, 
do których ma prawo Wójt Gminy 
w 2013 roku, do kwoty 0,5 mln 
złotych. Najmniejsza inwestycja tj. 
budowa plaż kosztować będzie 1,1 
mln złotych. Pozostałe inwestycje 
będą jeszcze droższe, naprawa 
oczyszczalni 2 mln złotych itd. 

Ograniczenie przez Radę Gminy maksy-
malnego poziomu zobowiązań do kwoty 0,5 
mln zł w Budżecie na 2013 rok tak naprawdę 
przekreśla możliwość realizacji jakichkol-
wiek inwestycji. 

Inne poprawki, które zgłosili radni Ku-
likowski i Slużyński, to ,,zdjęcie’’ z budżetu 
pieniędzy na remont świetlicy w Mołowi-
stym oraz ,,wyjęcie’’ z budżetu asfaltowania 
odcinka drogi do Suchej Rzeczki, łączącego 
drogę powiatową z odcinkiem asfaltowanym 
w ramach projektu z Białorusią. Zgody 
Wójta na takie propozycje na pewno nie 
będzie, gdyż krzywdzą one mieszkańców 
poszczególnych wiosek. Mołowiste nie 
ma budowanego żadnego odcinka drogi, 
więc powinna otrzymać środki na remont 
świetlicy. Najwięcej odcinków nowych 
dróg asfaltowych ma Dalny Las, Serwy i 
Serski Las. Czy Mołowiste ma żądać zdję-
cia z budżetu drogi  w Dalnym Lesie lub w 
Serwach? Wkrótce dojdziemy do absurdu. 
Radny Ciężkowski zgłosił obcięcie o 100 
tys. złotych wydatków na Urząd Gminy 
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Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Płaska Uchwały Nr XVI/109/12 
z dnia 25 września 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Płaska dla 
działek o nr ewid. 48/5 i 48/8 z obrębu 
ewid. Gruszki.

Jednocześnie na podstawie art. 39 
ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. 
zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko doty-
czącej projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Płaska dla działek o nr ewid. 
48/5 i 48/8 z obrębu ewid. Gruszki.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją 

sprawy w Urzędzie Gminy Płaska, Po-
kój Nr 01, w godzinach pracy Urzędu;

2) składać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego. 
Wnioski należy składać na piśmie 

w Urzędzie Gminy Płaska lub drogą 
pocztową na adres: Urząd Gminy Pła-
ska, 16-326 Płaska 53, w terminie do 
dnia 14.02.2013r.

Wniosek powinien zawierać nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. Wska-
zane jest dołączenie kserokopii wyrysu 
z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, 
z oznaczeniem obiektu lub obszaru, 
którego dotyczy wniosek.

Organem właściwym do rozpatrze-
nia wniosków jest Wójt Gminy Płaska. 
Rozpatrzenie następuje w formie 
Zarządzenia Gminy Płaska, które jest 
publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Płaska.

Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski

Płaska, dnia 16.01.2013 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Płaska dla działek o nr ewid. 48/5 i 48/8 z obrębu ewid. Gruszki

     Płaska, dnia 16.01.2013 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska 

dla działek o nr ewid. 348 i 349 z obrębu ewid. Rudawka

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Płaska Uchwały Nr XVI/110/12 
z dnia 25 września 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Płaska dla działek 
o nr ewid. 348 i 349 z obrębu ewid. 
Rudawka.

Jednocześnie na podstawie art. 39 
ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. 
zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dotyczą-
cej projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy 
Płaska dla działek o nr ewid. 348 i 349 
z obrębu ewid. Rudawka.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją 

sprawy w Urzędzie Gminy Płaska, Po-
kój Nr 01, w godzinach pracy Urzędu;

2) składać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego. 
Wnioski należy składać na piśmie 

w Urzędzie Gminy Płaska lub drogą 
pocztową na adres: Urząd Gminy Pła-
ska, 16-326 Płaska 53, w terminie do 
dnia 14.02.2013r

Wniosek powinien zawierać nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. Wska-
zane jest dołączenie kserokopii wyrysu 
z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, 
z oznaczeniem obiektu lub obszaru, 
którego dotyczy wniosek.

Organem właściwym do rozpatrze-
nia wniosków jest Wójt Gminy Pła-
ska. Rozpatrzenie następuje w formie 
Zarządzenia Gminy Płaska, które jest 
publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Płaska.

Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski
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miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę 
uiszcza się na rachunek bankowy Gminy 
Płaska. Informacja o numerze rachunku 
zostanie przekazana w sposób zwyczajowo 
przyjęty.

- Podjęto Uchwałę Nr XVIII/130/12 w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów. Określono szczegółowy sposób 
i zakres świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Odbieranie odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości, na których powstają 
odpady komunalne, prowadzone będzie z 
następującą częstotliwością:

1) odpady komunalne zmieszane odbie-
rane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej 
niż 1 raz w miesiącu;

2) segregowane odpady komunalne 
(tworzywa sztuczne, metale, papier i ma-
kulaturę, szkło kolorowe i bezbarwne), dla 

wszystkich typów zabudowy odbierane 
będą z częstotliwością zgodną z ustalonym

harmonogramem, jednak nie rzadziej 
niż 1 raz na kwartał;

3) segregowane odpady komunalne 
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady

wielkogabarytowe, zużyte opony) dla 
wszystkich typów zabudowy odbierane 
będą z częstotliwością co

najmniej dwa razy w roku w uzgodnio-
nych miejscach na terenie sołectwa.

Do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych należy odpady 
dowieźć własnym transportem.

- Podjęto Uchwałę Nr XVIII/131/12 
w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi 
Ełckiemu na przygotowanie projektu pn. 
„Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy 
drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami 
Mazurskimi, a Kanałem Augustowskim 
na obszarze województw podlaskiego i 
warmińsko-mazurskiego”. Udzielono z 
budżetu Gminy Płaska dotacji celowej 
Powiatowi Ełckiemu z przeznaczeniem na 
realizację zadania pn. „Koncepcja rewita-
lizacji i rozbudowy drogi wodnej między 

Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem 
Augustowskim na obszarze województw 
podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” 
w wysokości 8 200,00 zł., co stanowi 
1/15 - 10% wkładu własnego do projektu 
dofi nansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Programu Operacyjnego Roz-
wój Polski Wschodniej. Oś priorytetowa 
I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie 
1.4. - Promocja i Współpraca - komponent 
współpraca.

- Podjęto Uchwałę Nr XVIII/132/12 w 
sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gmi-
ny Płaska w charakterze Partnera do projek-
tu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” 
realizowanego w ramach Osi priorytetowej 
V: Zrównoważony rozwój potencjału tury-
stycznego opartego o warunki naturalne, 
Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

- Podjęto Uchwałę Nr XVIII/133/12 
w sprawie planu pracy Rady Gminy na 
2013 rok.

- Podjęto Uchwałę Nr XVIII/134/12 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Gminy na 2013 rok.

red.

Od października ubiegłego roku w 
utworzonej Pracowni Muzycznej Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Płaskiej naukę 
gry na gitarze i innych instrumentach 
pobiera około 20 uczniów. Zajęcia od-
bywają się dwa razy w tygodniu (wto-
rek i czwartek) w godz. 15:30 – 18:30. 
Instruktorem wprowadzającym dzieci i 
młodzież w arkana tej niełatwej sztuki 

jest Pan Krzysztof Boguszewski, absol-
went Wychowania Muzycznego Uni-
wersytetu Warmińsko - Mazurskiego w 
Olsztynie. Mamy nadzieję, że w najbliż-
szym czasie pilni uczniowie wystąpią na 
pierwszym publicznym koncercie przed 
miejscową publicznością. Trzymamy za 
Was kciuki!

Na zajęcia uczęszczają między in-

nymi: Mateusz Raczkowski, Sebastian 
i Dawid Gołkowscy, Szymon Gałażyn, 
Ewa Masłowska, Patrycja Makarewicz, 
Izabela Selwent, Wiktoria Tarasiewicz, 
Zosia Ciężkowska, Oliwia Sewastyno-
wicz, Natalia Pawłowska, Krzyś Tara-
siewicz, Ala Zawiślak, Jacek Nasewicz, 
Ania Pokropowicz i Daria Trocka.

W.K 

 Szkolimy przyszłych
wirtuozów gitary!

grudzień 2012 r. - styczeń 2013 r. 5

oraz 100 tys. wydatków na Zespół Szkół 
w Płaskiej. Są to wydatki sztywne, których 
nie można tak sobie ciąć, bo są związane 
z kosztami pracy urzędników lub nauczy-
cieli oraz kosztami funkcjonowania tych 
obiektów. Każdy rozsądny człowiek wie, 
że cięcia z roku na rok w takich zakładach 
budżetowych są niemożliwe. Warto tu 
przypomnieć, co stało się 18 grudnia 2012 
roku, po tym jak Radni Gminy Płaska (ośmiu 
radnych) zablokowali możliwość wypłaty 
wynagrodzeń nauczycielom ZSO Płaska. 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Białymstoku, orzekło, że Rada Gminy 
w Płaskiej złamała prawo nie przyjmując 
propozycji zmian w budżecie na 2012 rok 
złożonej przez Wójta Gminy, a dotyczącej 
zwiększenia środków na wynagrodzenia 
nauczycieli ZSO w Płaskiej. Czy będziemy 
mieli powtórkę z rozrywki, nie wiadomo? 

Z innych zmian, radny Miezio zgłosił 
poprawkę do inwestycji na budowę oczysz-
czalni przydomowych, wnioskując o zmniej-
szenie kwoty o 300 tys. złotych.  Radny nie 
uzasadnił dlaczego 300 tys., a na pytanie 
radnego Marka Juszkiewicza dlaczego 
właśnie o taka kwotę, nie potrafi ł odpowie-
dzieć. Radni Ciężkowski  oraz  Kulikowski 
zażądali likwidacji wydawania „Głosu 
Płaskiej” oraz zaprzestania organizowania 
zawodów strażackich. Radny Ciężkowski 
zapowiedział zmiany w Komisji Budżetowej 
(komisja zaopiniowała pozytywnie budżet 
na 2013 rok). W tej sytuacji przyjęcie bu-

dżetu na rok 2013 w Gminie Płaska stoi pod 
wielkim znakiem zapytania.

Co będzie jeżeli Rada Gminy nie przyj-
mie budżetu? Wówczas budżet do końca 
lutego 2013 roku uchwali Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Białymstoku. Wtedy 
jednak nie będzie w ogóle nowych inwe-
stycji, a więc miedzy innymi budowy dróg 
asfaltowych w poszczególnych wioskach. 
Będzie można dokończyć  tylko już reali-
zowane inwestycje. W przypadku przyjęcia 
budżetu ze zmianami, o których była mowa 
wyżej, nie będzie inwestycji  w ogóle, ani 
tych rozpoczętych, ani tych nowych, gdyż 

zaproponowane zmiany to uniemożliwia-
ją. Radni Gminy Płaska, w szczególności 
Ci, którzy zgłosili te zmiany do budżetu 
na rok 2013, powinni być tego świadomi, 
oraz że działają na szkodę Gminy.  W dniu 
31 stycznia 2013 roku, odbędzie się sesja 

budżetowa Rady Gminy Płaska. Niedługo 
więc wszystko będzie jasne, czy będzie 
kontynuacja inwestycji czy będzie można 
podjąć nowe inwestycje czy pozwolą na to 
radni czy nie. Należy jednak przypomnieć, 
że uniemożliwienie inwestycji naprawy 
wybudowanych oczyszczalni, spowoduje 
konieczność zapłacenia kary w wysokości 
ok. 2 mln złotych oraz utratę dotacji w wy-
sokości ok. 2,6 mln złotych. 

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że po 
2013 roku skończą się środki z Unii Euro-
pejskiej na tzw. rozwój regionalny, a więc 
źródeł fi nansowania inwestycji, z których 

do tej pory czerpała Gmina Płaska już nie 
będzie. Pewne inwestycje mogą więc zostać 
zaprzepaszczone raz na zawsze w Gminie 
Płaska. 

Opracował: sekretarz Gminy Płaska 
Grzegorz Mackiewicz

  Rok 2012 Rok 2013 Rok 2013
Gmina zadłużenie % zadłużenie % dochody ogółem

Płaska 34,78 35,11 15 850 000,00

Giby 49,61 44,76 12 432 010,00

Nowinka Około 110,00 bd bd

m. Suwałki 43,03 42,24 300 788 149,00

gm. Lipsk 52,23 44,3 15 953 039,00

m. Augustów 46,87 36,17 90 584 532,00

m. Sejny 89,3 79,76 15 568 390,00

Płaska, dnia 22 stycznia 2013 r.

O P I N I A  
KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY 
GMINY PŁASKA W SPRAWIE 
PROJEKTU  BUDŻETU  GMINY 
PŁASKA NA  ROK  2013.

Komisja Budżetowa Rady Gminy Płaska 
w składzie - Przewodniczący – Alicja Po-
lkowska,  Członkowie Komisji – Bogumiła 
Hermaniuk, Tadeusz Abrycki w wyniku 
przeprowadzonych konsultacji  z Wójtem i 
Skarbnikiem Gminy Płaska dokonała anali-
zy projektu budżetu gminy Płaska  na 2013 
r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Płaska na lata 2013 – 2028, ustalonymi 
Zarządzeniami Wójta Gminy Płaska o Nr 
172/13 i 173/13 z dnia 09 stycznia 2013 r.:

Ujęte w projekcie budżetu gminy docho-
dy w wysokości 15 850 000,-zł., wydatki w 
wysokości 16 951 750,-zł., stąd zaplanowa-
no w budżecie defi cyt w wysokości 1 101 
750,00 zł. Odrębny załącznik do uchwały 
budżetowej wskazuje na źródła pokrycia 
powstałego defi cytu, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z zaciągnię-
tych kredytów w kwocie 1 101 750,00 zł. 

Projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 
ustawy o fi nansach publicznych, tj. 

planowane wydatki bieżące, nie są 
wyższe niż planowane dochody bieżące, 
powiększone o nadwyżkę budżetową z lat 
ubiegłych i wolne środki, rozumiane jako 
nadwyżka środków pieniężnych na rachun-
ku bieżącym budżetu gminy.

Projekt budżetu został sporządzony za-
równo po stronie dochodów i wydatków w 
pełnej szczegółowości klasyfi kacji budże-
towej. Obok części tabelarycznej zawiera 
także objaśnienia dotyczące podstawowych 
źródeł dochodów.

     Prognozowana łączna kwota długu na 
koniec 2013 roku wyniesie 5 564 342,00 zł., 
co stanowić będzie ok. 35 % kwoty docho-
dów budżetu Gminy. A Prognoza łącznej 
kwoty długu na koniec roku budżetowego 
i lata 2013 – 2028, zawiera dane dotyczą-
ce poziomu zadłużenia Gminy( pożyczki 
i kredyty) oraz spłaty rat zaciągniętych 
zobowiązań.

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 
2013 – 2028 sporządzony został zgodnie  z 
wymogami określonymi w art. 226, 227, 
228, 243 ustawy o fi nansach publicznych, 
ponadto w przedstawionej Wieloletniej 
Prognozie Finansowej zachowano do-
puszczalny poziom zadłużenia, zgodnie z 

regulacjami zapisanymi w art. 169 i art. 170 
ustawy o fi nansach publicznych.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
dołączono również informację  o relacji o 
której mowa w art. 243 ustawy o fi nansach 
publicznych na lata 2013-2028, a wskaźnik 
zadłużenia zobowiązań w okresie Wielolet-
niej Prognozy Finansnowej, tj. 2013 - 2028 
jest zgodny z relacją określoną w art. 243 
ustawy o fi nansach publicznych.

Należy podkreślić, iż zaplanowane 
dochody i przychody w porównaniu  z 
planowanymi wydatkami i rozchodami 
świadczą o zrównoważeniu  budżetu gmi-
ny. Planowane realne dochody budżetu 
zapewniają fi nansowanie podstawowych i 
niezbędnych zadań realizowanych w naszej 
gminie w 2013 roku.

Komisja Budżetowa Rady Gminy Płaska 
biorąc pod uwagę występujące obiektywne 
uwarunkowania w zakresie gospodarki 
fi nansowej gminy oraz stanu zobowiązań 
fi nansowych gminy na koniec 2012 roku 
trzema głosami „za” pozytywnie zaopi-
niowała projekt budżetu gminy Płaska  na 
2013 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Płaska na lata 2013 – 2028.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej
Alicja Polkowska

Opracowano na podstawie Wieloletnich Prognoz Finansowych gminy Płaska  i danych własnych

Klub Radnych „Samorząd dla Miesz-
kańców”
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W dniu 4 grudnia 2012 roku w świetlicy 
wiejskiej w Płaskiej odbyła się XVIII zwy-
czajna sesja Rady Gminy, której przewodni-
czył Dariusz Ciężkowski, zaś radni podjęli 
podczas jej trwania kilka ważnych decyzji. 
Przyjęto protokół z poprzedniej XVII sesji. 

- Podjęto Uchwałę Nr XVIII/117/12 w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy, w której Rada Gminy po 
rozpatrzeniu skargi Skarbnik Gminy Ja-
dwigi D. na działalność Wójta Gminy w 
zakresie braku możliwości wykonywania 
funkcji Skarbnika Gminy, przeniesienia 
kompetencji Skarbnika Gminy dla Głów-
nego Księgowego Urzędu oraz działania na 
szkodę gminy, postanowiła uznać skargę 
za zasadną.

- Podjęto Uchwałę Nr XVIII/118/12 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działal-
ność Wójta Gminy, w której Rada Gminy 
po rozpatrzeniu skarg radnych: Dariusza 
Ciężkowskiego, Edwarda Kulikowskiego, 
Stanisława Dobrowolskiego na działalność 
Wójta Gminy w zakresie nie wykonywania 
uchwały Rady Gminy NR

II/7/10 w sprawie ustalenia wysokości 
diet dla radnych i sołtysów uczestniczących 
w posiedzeniach Rady Gminy i jej organów, 
postanowiła uznać skargę za zasadną.

- Podjęto Uchwałę Nr XVIII/119/12 w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Płaskiej, w której 
Rada Gminy po rozpatrzeniu skargi Pani 
Marzeny M. na działalność Dyrektora Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej 
w zakresie nierówności praw pracowni-
czych i łamania praw konstytucyjnych 
pracowników Szkoły, postanowiła uznać 
skargę za zasadną.

- Podjęto Uchwałę Nr XVIII/120/12 w 
sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnię-
cia mandatu radnego, gdzie odmówiono 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rad-
nego Rady Gminy Płaska Pana Dariusza 
Ciężkowskiego z tytułu nie potwierdzenia 
przesłanek określonych w art. 24 f ustawy 
o samorządzie gminnym.

- Podjęto Uchwałę Nr XVIII/121/12 w 
sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości, w której określono 
stawki podatku od nieruchomości obowią-
zujące na terenie gminy w 2013 roku:

1) od gruntów:
    a) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifi kowania  w ewidencji 
gruntów i budynków - 0,88 zł. od 1 m2 

powierzchni,
   b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 

wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
- 4,51 zł . od 1 ha powierzchni,

   c) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez        organizacje 
pożytku publicznego - 0,31 zł. od 1 m2 
powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
    a) mieszkalnych - 0,62 zł. od 1 m2 

powierzchni użytkowej,
    b) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej - 
22,82 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

    c) zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifi kowanym materiałem siewnym - 10, 
65 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

    d) związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 
zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

    e) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 4,22 zł. za 1 m2 
powierzchni użytkowej:

        - budynków letniskowych, budyn-
ków rekreacji indywidualnej, które zostały 
określone w pozwoleniu na budowę jako 
budynek letniskowy, budynek rekreacji in-
dywidualnej - 7,66 zł. od 1 m2 powierzchni 
użytkowej.

  3) od budowli – 2 % ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 
i ust. 3 – 7 ustawy.

- Podjęto Uchwałę Nr XVIII/122/12 w 
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę, gdzie na wniosek 
Samorządowego Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Płaskiej zatwierdzono taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie 
Gminy Płaska na okres od dnia 1 stycznia 
2013 r. do dnia 31 grudnia  2013 r.

- Podjęto Uchwałę Nr XVIII/123/12 
w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profi laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2013 rok, w 

którym z uwagi na problemy oraz zagro-
żenia związane z nadużywaniem alkoholu 
przyjęto kierunki działań zmierzających do 
poprawy sytuacji tym zakresie.  Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na terenie 
gminy Płaska realizowany jest przez Peł-
nomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
przy współpracy z Urzędem Gminy Płaska, 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płaskiej, 
Rewirem Dzielnicowych w Płaskiej, szko-
łami, innymi instytucjami i organizacjami z 
terenu gminy Płaska. Środki fi nansowe na 
realizację Gminnego Programu Profi laktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na terenie gminy Płaska w roku 2013 
pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie gminy.

Kolejna sesja Rady Gminy tj. XIX 
odbyła się w dniu 20 grudnia 2012 roku 
w świetlicy wiejskiej w Płaskiej. W sesji 
wziął udział Prezes Zarządu Spółki BIOM 
Mirosław Bałakier, która działa wspólnie z 
gminami członkowskimi Związku Komu-
nalnego „Biebrza”. Związek Komunalny 
„Biebrza” powierzył spółce w 2009 roku 
realizację wspólnego sytemu gospodarki 
odpadami, czyli budowę tzw. RIPO - re-
gionalnej instalacji przetwarzania odpadów. 
Sesji przewodniczył Dariusz Ciężkowski, 
zaś radni podjęli podczas jej trwania kilka 
ważnych decyzji, w tym w zakresie gospo-
darki odpadami. 

- Podjęto Uchwałę Nr XVIII/124/12 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Płaska na lata 2012 – 
2027, gdzie dokonano zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Płaska na lata 
2012 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu 
i spłat zobowiązań na lata 2012-2027 oraz 
wprowadzono zmiany w wykazie przedsię-
wzięć realizowanych w latach 2012 – 2027. 

- Podjęto Uchwałę Nr XVIII/125/12 w 
sprawie zmiany budżetu Gminy Płaska na 
2012 rok, w której zmniejszono dochody 
budżetu gminy o kwotę 3.226.725,-zł. i 
zmniejszono wydatki budżetu gminy o 
kwotę 5.616.726,-zł. Budżet po dokona-
nych zmianach wynosi: dochody ogółem 

L.p.  Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie  Cena/stawka 

brutto 

1  2  3  4  5 

1.  Gospodarstwa domowe  cena za 1 m3 dostarczonej wody  2,46  zł/m3

2.  Podmioty gospodarcze, instytucje i urzędy  cena za 1 m3 dostarczonej wody  2,46  zł/m3

3.  Opłata abonamentowa dla obu grup odbiorców  miesiąc/odbiorca  2,00  zł./m-c 

 Zatwierdzone taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pozostają na dotychczasowym poziomie i wynoszą:

Na XVIII i XIX sesji Rady Gminy

grudzień 2012 r. - styczeń 2013 r. 7

12.667.626,-zł., w tym: - bieżące w wy-
sokości 9.775.126,- zł., - majątkowe w 
wysokości 2.892.500,- zł. Wydatki ogółem 
12.430.000,- zł , w tym:

- bieżące w wysokości 8.366.040,- zł., 
- majątkowe w wysokości 4.063.960,- zł. 
Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 
237.626,-zł. z przeznaczeniem na plano-
waną spłatę rat kredytów i pożyczek w 
kwocie - 237.626,- zł.

Wolne środki na rachunku budżetu gmi-
ny z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych w wysokości 64 774,- zł. 
oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w 
wysokości 1 590 000 zł. z przeznaczeniem 
na planowaną spłatę rat kredytów i poży-
czek. Ustalono spłatę zobowiązań z tytułu 
wcześniej zaciągniętych kredytów i poży-

czek w kwocie 1.892.400,- zł. z kredytów 
i pożyczek.

- Po zasięgnięciu opinii Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Augustowie 
podjęto Uchwałę Nr XVIII/126/12 w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Płaska. Re-
gulamin określa wymagania w zakresie 
utrzymania czystości i porządku na tere-
nie nieruchomości, rodzaje i minimalną 
pojemność pojemników przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach 
publicznych oraz warunki rozmieszczania 
tych pojemników i ich utrzymania w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym, częstotliwość i sposoby 
pozbywania się odpadów komunalnych i 
nieczystości ciekłych z terenu nierucho-
mości oraz z terenów przeznaczonych do 
użytku publicznego, inne wymagania wyni-

kające z wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami, obowiązki osób utrzymujących 
zwierzęta domowe, mające na celu ochro-
nę przed zagrożeniem lub uciążliwością 
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do wspólnego 
użytku, wymagania utrzymywania zwierząt 
gospodarskich na terenach wyłączonych z 
produkcji rolniczej, obszary podlegające 
obowiązkowej deratyzacji i terminy jej 
przeprowadzania.

- Podjęto Uchwałę Nr XVIII/127/12 w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty. Ustalono, 
że opłata za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi pobierana przez Gminę Płaska 
od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana 
w oparciu o liczbę mieszkańców zamiesz-
kujących daną nieruchomość. Ustalono 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zmieszanymi w wysokości 
12 zł miesięcznie.

Ustalono niższą stawkę za opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli odpady komunalne są zbierane i od-
bierane w sposób selektywny, w wysokości 
9 zł miesięcznie. Miesięczna opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od właścicieli nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie 
iloczyn sumy mieszkańców zamieszkują-
cych daną nieruchomość oraz deklarowanej 
stawki. Ilość osób zamieszkujących daną 
nieruchomość ustalana będzie na pod-
stawie deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy lub 
stale nie zamieszkują mieszkańcy (miesz-
kańcy sezonowi). W przypadku nie złożenia 
deklaracji w terminie wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
pochodzącymi z nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy stale, nierucho-
mości na których stale nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
ustali Wójt Gminy w drodze decyzji z za-
stosowaniem określonych stawek.

- Podjęto Uchwałę Nr XVIII/128/12 
w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Pierwszą deklarację 
właściciele nieruchomości obowiązani 
są złożyć w Urzędzie Gminy Płaska w 
terminie do 15 lutego 2013r. W przypadku 
zaistnienia okoliczności mających wpływ 
na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku 
uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń 
mających wpływ na wysokość opłaty, wła-
ściciel nieruchomości jest obowiązany zło-
żyć nową deklarację uwzględniającą zmia-
ny w terminie 14 dni od daty wystąpienia 
zmiany.  W przypadku zmiany wysokości 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  związanej w szczególności 
ze zmianą ilości odpadów komunalnych 
odebranych od właścicieli nieruchomości 
w roku ubiegłym lub zmianę rzeczywistych 
kosztów poniesionych przez gminę w roku 
ubiegłym za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciel nieruchomości 
jest obowiązany złożyć nową deklarację 
uwzględniającą zmiany w terminie 14 dni 
od daty tej zmiany.

- Podjęto Uchwałę Nr XVIII/129/12 w 
sprawie ustalenia terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zebranymi na terenie nieruchomości, 
właściciele nieruchomości położonych na 
terenie gminy Płaska uiszczają od czasu 
powstania obowiązku raz na miesiąc , w ter-
minie do 15 dnia każdego miesiąca. Opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi zebranymi na terenie nieruchomości, 
właściciele nieruchomości mogą uiścić 
za okres jednego roku z góry w terminie 
do dnia 15 lutego. W przypadku zmiany 
danych będących podstawą ustalenia wy-
sokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub określonej w 
deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości 
właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć nową deklarację w terminie 14 dni 
od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w zmienionej wysokości uiszcza się za 


