P R O T O K Ó Ł NR XXIII/21
Z OBRAD XXIII SESJI ZWYCZAJNEJ
RADY GMINY PŁASKA
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2021 R.
Obrady XXIII zwyczajnej sesji otworzyła o godz. 13:53 Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Aneta Tarasiewicz (obrady sesji odbyły się w sali konferencyjnej budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Płaskiej).
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Aneta Tarasiewicz powitała Wójta Gminy Płaska –
Wiesława Gołaszewskiego, Sekretarza Gminy – Macieja Zdancewicza, Skarbnika – Elżbietę
Baranowską, Radcę Prawnego – Andrzeja Chmieleckiego, Dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Płaskiej – Katarzynę Milewską oraz Radnych.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy oświadczyła, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych (A. Polkowska – nieobecna, A. Jadeszko, T. Wasilewski
– spóźnią się), co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.2.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poinformowała, iż na posiedzeniu komisji w dniu
wczorajszym Wójt Gminy zaproponował zniesienie z porządku obrad pkt. 13 w brzmieniu
„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości”.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż zniesienie w/w punktu związane jest z opóźnieniem w
dostarczeniu operatu wyceny nieruchomości planowanej do sprzedaży tj. działki w
miejscowości Sucha Rzeczka.
Radca Prawny dodał, iż zmiana porządku obrad jest dopuszczalna. Radni bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady wprowadzają zmiany polegające na zniesieniu
czy dodaniu punktu do porządku obrad.
Radni w wyniku głosowania 12 głosami „za” znieśli z porządku obrad pkt. 13
„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości”.
Radny Andrzej Jadeszko dołączył do obrad sesji o godz. 14.02. W związku z czym w obradach
sesji uczestniczy 13 radnych.
Następnie Wiceprzewodnicząca przedstawiła porządek obrad sesji po zniesieniu pkt.
13, który przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płaska na lata
2021 – 2034
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Augustowskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Płaska.
14. Analiza oświadczeń majątkowych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie sesji.
8.

Do porządku obrad ze zniesionym pkt. 13 nie zgłoszono uwag i w wyniku głosowania
został jednomyślnie 13 głosami „za” zatwierdzony, po czym przystąpiono do jego realizacji.

Ad.3.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag i został on przyjęty
bez czytania 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymuję się” (E. Skubis).
Radny Tadeusz Wasilewski dołączył do obrad sesji o godz. 14.08. W związku z czym w
obradach sesji uczestniczy 14 radnych.

Ad.4.
Wójt Gminy przedstawił informację z wykonywania uchwał Rady Gminy i z pracy w
okresie międzysesyjnym. Omówił między innymi podjęte Zarządzenia w sprawach:
- określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy,
- zmian w budżecie Gminy Płaska na 2021 rok,
- podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy
Płaska za II kwartał 2021 r.,
- zmieniające Instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowoksięgowych w Urzędzie Gminy Płaska,
- odwołania Pana Dariusza Sudyk ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Płaskiej,
- ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Płaska,
- zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Płaska,
- powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej,
- przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II w Płaskiej,
- udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej,
- organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w Gminie Płaska,
- sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu Gminy Płaska, sprawozdania półrocznego z
wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest

Gmina za I półrocze 2021 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3
ustawy o finansach publicznych,
- upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Płaska do potwierdzania zawartych umów
dzierżawy gruntów zaliczanych do użytków rolnych,
- powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Płaska,
- przyjęcia projektów uchwał Rady Gminy.
Wójt Gminy poinformował również o wprowadzonym stanie wyjątkowym przy
granicy z Białorusią, który obejmuje w Gminie Płaska miejscowości w sołectwach Rygol,
Rudawka i Gruszki. Mieszkańcy prowadzący usługi turystyczne, poniosą straty z tego tytułu,
ponieważ turyści i inne osoby nie związane na stałe z tym miejscem oraz osoby nie będące
rodziną mieszkańców musiały opuścić strefę objętą stanem wyjątkowym. Przedsiębiorcy
którzy utracili dochody z tego tytułu mogą ubiegać się o pomoc ze strony państwa.
Nadmienił także, iż w porozumieniu z Komendantem Policji w Augustowie,
dostarczane są posiłki dla oddelegowanych z całej Polski policjantów na posterunki w strefie
objętej stanem wyjątkowym.

Ad. 5.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej – Katarzyna Milewska na
wstępie podziękowała Wójtowi, Radzie Gminy i kadrze pedagogicznej za ciepłe przyjęcie
oraz powierzenie stanowiska Dyrektora w roku szkolnym 2021/2022. Następnie przedstawiła
informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2020/2021
informując radnych o wynikach egzaminów klas ósmych, zrealizowanych programach i
działaniach edukacyjnych.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6 i 7.
- Radny Grzegorz Demski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym noszenia maseczek
ochronnych podczas obrad sesji oraz ograniczeń dla interesantów przy załatwianiu spraw w
Urzędzie Gminy Płaska.
Wójt Gminy poinformował, iż wiele urzędów w Polsce posiada bramki wejściowe,
które funkcjonowały również przed pandemią. Zorganizowane są też biura podawcze, aby
interesanci nie wchodzili bezpośrednio do pokoi urzędników ze względu na przepisy
sanitarne, antykorupcyjne czy organizacyjne. Ograniczenia dla interesantów w dostępie do
pomieszczeń Urzędu Gminy Płaska nie mają wpływu na prowadzenie spraw i składanie
dokumentów. Urząd jest cały czas otwarty, a wszystkie sprawy prowadzone na bieżąco. Ze
względów bezpieczeństwa w pandemii covid-19, zostało zorganizowane biuro podawcze w
Urzędzie Gminy Płaska. Zmieniło się jedynie to, że interesanci nie mają wstępu do
wszystkich pomieszczeń w urzędzie, a obsługa interesantów następuje w strefie obsługi
klienta. Pracownicy poszczególnych działów przyjmują interesantów w wyznaczonym
miejscu, co jest właściwe.

Poinformował również, iż pracownicy urzędu oraz radni są zaszczepieni, w związku z
czym w miejscu pracy nie chodzimy w maseczkach, zachowujemy dystans i ograniczamy
kontakt z osobami z zewnątrz. Nie zapraszamy na sesję sołtysów, gości i mieszkańców, aby
czuć się bezpiecznie i ograniczyć możliwość zarażenia koronawirusem. Pracownicy, którzy
źle się czują niezwłocznie zgłaszają to pracodawcy, a radni uczestniczą w obradach i
posiedzeniach zdalnie. Jeśli ktoś czuje potrzebę noszenia maseczki w miejscu pracy to jest to
właściwe i ma do tego prawo.
- Radny Grzegorz Demski poinformował także, iż w miejscowości Płaska na ulicy potocznie
zwanej „żydowską” na wysokości Pani Lech rozrosły się krzaki, co utrudnia mijanie
samochodów.
Wójt Gminy poinformował, iż jest to droga powiatowa. Problem zakrzaczenia zostanie
zgłoszony do powiatu.
- Radna Edyta Skubis poinformowała, iż nadal istnieje problem z samicą wilka. Ponadto
istnieje podejrzenie skrzyżowania z psem. Na nagraniach kamer mieszkańców samica wilka
widnieje ze szczeniakami. Mieszkańcy obawiają się o bezpieczeństwo swoje i zwierząt
domowych, ponieważ wilk sukcesywnie pojawia się w kilku miejscowościach i zagryza psy.
Wójt Gminy poinformował, iż w dniu wczorajszym poruszony był ten temat na
komisji rady. Problem z tą samicą wilka istnieje od kilku lat. Współpracujemy z
Nadleśnictwem Płaska, w tym czasie uzyskaliśmy już kilkukrotnie pozwolenie na odstrzał, ale
myśliwym nie udało się upolować zwierzęcia. Wystąpimy do instytucji naukowych i innych
podmiotów o pomoc. Procedury są bardzo skomplikowane i długo trwają. Podejrzenie
skrzyżowania z psem domowym jest zanieczyszczeniem rasy i może powodować jeszcze
większe niebezpieczeństwo, szczególnie dla ludzi. Będziemy podejmować kolejne działania
celem wyeliminowania zagrożenia.
Radna Dorota Kuźnicka opuściła obrady sesji o godz. 14.33. W związku z czym w obradach
sesji uczestniczy 13 radnych.

Ad. 8
Skarbnik Gminy – Elżbieta Baranowska udzieliła wyjaśnień w zakresie projektu
uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płaska na lata 2021 – 2034.
Zmiana WPF związana jest z uaktualnieniem dokumentu oraz dostosowaniem do ostatnich
zmian w budżecie. Istotną zmianą w WPF jest zaktualizowanie inwestycji realizowanych
przez Gminę Płaska w 2021 r. Główna inwestycja czyli „Przebudowa stacji uzdatniania wody
na terenie Gminy Płaska” w kwocie prawie 4 mln. zł, realizowana będzie na przestrzeni
dwóch lat, a zakończenie nastąpi w grudniu 2022 r. W związku z tym przeniesiona zostaje do
załącznika nr 2 uchwały „Przedsięwzięcia”, aby wykonanie budżetu w 2021 roku było realne.
Ponadto do inwestycji wprowadzona zostaje „Budowa instalacji OZE w prywatnych
budynkach mieszkalnych – II etap” na kwotę 983 955,70 gr. Wkład własny gminy stanowią
jedynie koszy związane z opłaceniem Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zachowane zostają
wszystkie wskaźniki wynikające ze spłaty zobowiązań na cały okres obowiązywania WPF do
2034 roku.

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt
uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płaska na lata 2021 – 2034, po
czym przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XXIII/191/21 została podjęta 12 głosami
„za” i 1 głosem „wstrzymuję się” (M. Juszkiewicz).
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9.
Skarbnik Gminy przedstawiła, krótko omawiając projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy Płaska na 2021 rok. Poinformowała radnych, że zmiany głównie dotyczą
inwestycji „Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska” oraz inwestycji
„Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap”. Ponadto plan
dochodów zostaje zwiększony m. in. o kwotę 200 tys. zł, w związku z planowaną sprzedażą
nieruchomości gminnych, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy, o kwotę 60 679,61 zł w związku
z wykonaniem dochodów ponad plan, o kwotę 6 650 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa
Finansów o zwiększeniu gminie subwencji oświatowej. Dokonuje się przeniesienia dochodów
w działach na nowoutworzony paragraf 218 – środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19,
zgodnie z zaleceniami RIO. Zwiększony zostaje plan wydatków m. in. o kwotę 100 tys. zł z
przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz na ochotnicze straże pożarne o
kwotę 30 tys. zł z przeznaczeniem na remont garażu OSP w Dalnym Lesie. Budżet po
dokonanych zmianach wynosi: dochody ogółem 16 176 391,74 zł, w tym bieżące w
wysokości 14 318 849,32 zł, majątkowe w wysokości 1 857 542,42 zł. Wydatki ogółem 15
881 127,12 zł, w tym bieżące w wysokości 13 975 234,92 zł, majątkowe w wysokości 1 905
892,20 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 295 264,62 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat
kredytów oraz pożyczki z budżetu państwa. Łączna kwota rozchodów budżetu w wynosi 736
000,00 zł.
- Radny Marek Juszkiewicz przypomniał o złożonym przez niego wniosku z prośbą o remont
wiaty przystanku w Rudawce, która to jest w złym stanie. Pozostawienie przystanku bez
remontu na kolejne lata spowoduje jego zniszczenie. Zaznaczył również, iż remont wiaty to
środki o wiele niższe niż remont garażu OSP Dalny Las. Gmina mogłaby wykonać prace
remontowe we własnym zakresie.
Wójt Gminy poinformował, iż remont garażu OSP w Dalnym Lesie planowany jest od
około 12 lat. Obecnie ściany, zrobiły się fioletowe, co oznacza, że pojawiła się pleśń i wilgoć.
Ponadto około rok temu strażacy, we własnym zakresie, zorganizowali środki i zakupili
materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu, które do tej pory przechowywane są w
hurtowni. Podczas spotkań w OSP została przekazana informacja, że materiały nie mogą
dłużej być przechowywane w hurtowni. Muszą zostać odebrane jeszcze w tym roku. W
związku z powyższym nie możemy dłużej zwlekać z remontem. Zaznaczył także, iż pilnych
prac podobnych do remontu przystanku w Rudawce jest wiele, takie prace zazwyczaj
wykonywane są systemem gospodarczym, aby ograniczyć koszty. Jesteśmy małą gminą i
nasze dochody są niskie, więc niektóre naprawy muszą poczekać. Jak tylko będą fundusze
wiata przystanku w Rudawce zostanie odnowiona.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy Płaska na 2021 r., po czym przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr
XXIII/192/21 została podjęta 11 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymuję się” (M. Juszkiewicz,
G. Demski).
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10.
Wójt Gminy przedstawił, krótko omawiając projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu. Poinformował radnych, że jest to
kontynuacja remontu drogi Gruszki-Rubcowo-Skieblewo. Pomoc finansowa zostanie
udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy w wysokości 200 000 zł z
przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1234 B
Gruszki - Rubcowo - Skieblewo". Na terenie gminy Płaska zostanie wyremontowany kolejny
odcinek w/w drogi o długości około 1,8 km.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu, po czym przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XXIII/193/21 została podjęta 13 głosami „za”.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11.
Gminy Płaska – Wiesław Gołaszewski udzielił wyjaśnień w zakresie projektu uchwały
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych. Poinformował radnych, że
projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku składników majątkowych w postaci ciągu
pieszo-rowerowego położonego w pasie drogi wojewódzkiej nr 672, biegnącego przez
miejscowość Płaska, o długości około 1 km, wybudowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, projekt pn.:
„Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy
Płaska". Celem przekazania ciągu pieszo-rowerowego jest uregulowanie jego stanu
prawnego.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie
nieodpłatnego przekazania składników majątkowych, po czym przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XXIII/194/21 została podjęta 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymuję się” (G.
Demski).
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12.
Wójt Gminy przedstawił, krótko omawiając projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości. Poinformował radnych, że zaplanowana jest sprzedaż
czterech nieruchomości. Stanowią one działki położone w miejscowości Płaska, Gruszki i

Serski Las. Znajdują się na nich cztery stacje bazowe telefonii komórkowej. Dzierżawy trwają
od około 20 lat. Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego. Środki uzyskane ze
sprzedaży działek stanowić będą przychód Gminy Płaska i zasilą jej budżet. Zostaną
wykorzystane na sfinansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę Płaska.
- Radny Marek Juszkiewicz zwrócił się z zapytaniem dotyczącym podania cen nieruchomości
w projekcie uchwały.
Wójt Gminy poinformował, iż cena nieruchomości ustalana jest przez biegłego
rzeczoznawcę. W dniu wczorajszym zostały złożone do Urzędu Gminy operaty z wyceną. W
pierwszym przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie może być podana cena
niższa niż w operacie.
Radca Prawy dodał, iż nie pisze się cen nieruchomości w uchwale. Wynikają one z
operatu, który jest opracowany przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego posiadającego
uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. Wójt w pierwszym przetargu nie może
sprzedać nieruchomości za cenę niższą niż w operacie. Ostateczna cena będzie zależała od
ilości zgłoszonych ofert i oferowanych cen.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości, po czym przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr
XXIII/195/21 została podjęta 11 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymuję się” (G. Demski, M.
Juszkiewicz).
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Radny Marek Juszkiewicz opuścił obrady sesji o godz. 15.00. W związku z czym w obradach
sesji uczestniczy 12 radnych.

Ad. 13.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska. Poinformował radnych,
że zmiana obowiązującego planu podyktowana jest potrzebą uregulowania sposobu realizacji
węzłów sanitarno-higienicznych na terenach usług turystycznych w pasie szerokości 100 m
od linii brzegów jezior lub Kanału Augustowskiego oraz sposobu odprowadzania z nich
ścieków bytowych z obiektów zrealizowanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
jezior lub Kanału Augustowskiego. W praktyce, zmiana planu umożliwi odprowadzanie
ścieków bytowych z węzłów sanitarno-higienicznych zrealizowanych na terenach usług
turystycznych nie tylko do szczelnych zbiorników bezodpływowych, ale także do
indywidualnych systemów oczyszczania ścieków pod warunkiem, że będą one zlokalizowane
w odległości nie mniejszej niż 50 m od linii brzegu zbiorników wodnych i Kanału
Augustowskiego. W zmianie planu nie dokonano zmian w zakresie przeznaczenia terenów.
Realizacja ustaleń zmiany planu nie spowoduje również rozwoju strefy zurbanizowanej.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska, po czym przystąpiono
do głosowania. Uchwała Nr XXIII/196/21 została podjęta 12 głosami „za”.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych
złożonych za 2020 rok. Poinformowała, iż wszystkie osoby zobowiązane do złożenia
oświadczeń majątkowych złożyły je w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Dokonano analizy danych ujawnionych w oświadczeniach majątkowych pod kątem ich
zgodności z załączoną kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku
podatkowym (PIT), stanu faktycznego jak również staranności i rzetelności wypełnienia
oświadczeń przez radnych. Urząd Skarbowy w Augustowie nie stwierdził niedociągnięć w
oświadczeniach. Brak jest innych uwag do złożonych oświadczeń majątkowych. Wszystkie
oświadczenia zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
Wójt Gminy przedstawił analizę oświadczeń majątkowych złożonych dla Wójta
Gminy Płaska za 2020 rok. Do złożenia oświadczeń zobowiązanych było 10 osób czyli
dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy
oraz osoby wydające decyzje administracyjne z up. Wójta Gminy. Wszystkie osoby
zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych złożyły je w ustawowym terminie tj. do
dnia 30 kwietnia 2021 r. Dokonano analizy danych ujawnionych w oświadczeniach
majątkowych pod kątem ich zgodności z załączoną kopią zeznania o wysokości osiągniętego
dochodu w ubiegłym roku podatkowym (PIT), stanu faktycznego jak również staranności i
rzetelności wypełnienia oświadczeń przez pracowników urzędu gminy i kierowników
jednostek. Urząd Skarbowy w Augustowie nie stwierdził niedociągnięć w oświadczeniach.
Brak jest innych uwag do złożonych oświadczeń majątkowych.

Ad. 15.
W ramach punktu "wolne wnioski" poruszono następujące sprawy:
- Radny Stanisław Lesiecki podziękował za naprawienie końcówki drogi w miejscowości
Serwy. Nadmienił również, iż należałoby zrobić zjazd dla wędkarzy, aby osoby korzystające z
łódek miały swobodny dostęp do brzegu jeziora.
Wójt Gminy poinformował, iż zrobienie zjazdów dla wędkarzy tzw. slipów należałoby
wykonać w kilku miejscach, nie tylko w miejscowości Serwy. Mieszkańcy oraz OSP maja
problemy ze spuszczaniem łodzi. Zjazdy na prywatnych działkach zostały pozamykane.
Druhowie z OSP oferują przywiezienie płyt betonowych do utwardzania. Działania te
wymagają jednak zgody Wód Polskich i Nadzoru Budowlanego. Temat ten od strony
formalnej jest skomplikowany, wymaga uzgodnień i czasu.
- Radny Tadeusz Wasilewski zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbnik odnośnie
częstotliwości zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany WPF musimy podejmować nie rzadziej
niż raz na kwartał. Ponadto bieżąca aktualizacja WPF wymagana jest również przez
Regionalną Izbę Obrachunkową.

Ad. 16.
Wobec zrealizowania porządku obrad i braku dalszych głosów Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy – Aneta Tarasiewicz o godzinie 15:10 zamknęła obrady XXIII zwyczajnej sesji
Rady Gminy Płaska.

Protokołowała:
Monika Brzostowska

