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W projekcie budżetu gminy na 2012 
roku zaplanowano dochody w wysokości 
14 208 tys. zł. w tym;

dochody z podatków i opłat 2 936 tys.  
zł, dochody z dotacji na zadania własne 
i zlecone 1 088 tys. zł  subwencje 2 760 
tys. zł dochody z najmu i dzierżawy  i 
sprzedaży 417 tys. zł dochody z usług 
różnych 233 tys. zł wpłaty mieszkańców 
na przydomowe oczyszczalnie 55 tys. zł  
dochody pozyskane ze budżetu Unii Eu-
ropejskiej na wydatki bieżące 6 719 tys. zł

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok
Do opracowania projektu budżetu gmi-

ny na 2012r. zostały przyjęte następujące 
wskaźniki - prognozowany średnioroczny 
wskaźnik cen  towarów i usług konsump-
cyjnych -  102,8 %

- minimalne wynagrodzenie za pracę od 
1 stycznia 2011 roku przyjęto w wysoko-
ści  1.500zł. Wynagrodzenia w admini-
stracji bez planowanych podwyżek na-
tomiast wynagrodzenia dla nauczycieli 
planowana podwyżka o 3,8 %. 

Wydatki na zadania bieżące związa-
ne z oświatą, gospodarką komunalna , 
bezpieczeństwem przeciwpożarowym, 
utrzymaniem dróg gminnych, administra-
cją publiczną, opieką społeczną, kulturą  
zaplanowano w wysokości  7 680 tys. 
zł. Wydatki bieżące przeznaczone są na 
realizację zadań statutowych jednostek 
budżetowych, instytucji kultury. 

Na zadania inwestycyjne Gmina Pła-
ska  zaplanowano w 2012 roku kwotę 
6 528 tys. zł. W tym realizowane są 
następujące zadania:

1. Utwardzanie nawierzchni dróg 
gminnych  z Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Polska 
Ukraina  Białoruś koszt zadania na 2011 
rok 1.800 tys. zł. Finansowanie zadania 
300 tys. zł. kredyt, 1.500 tys. zł. środki z  
budżetu Unii Europejskiej

2. Rozbudowa infrastruktury tury-
stycznej w strefi e Kanału Augustow-
skiego –Zaplanowano środki fi nansowe 
w wysokości 1 570 tys.zł. W programie 

przewidziana jest wybudowanie zagospo-
darowanie  w infrastrukturę turystyczną 
plaż na terenie gminy, oraz dokończenie 
zadania z 2011 roku budowa budynku  
Centrum Informacji Turystycznej.

3. Dostęp do internetu - szansa na 
dynamiczny rozwój Gminy Płaska- 
zadanie inwestycyjne i wydatki bie-
żące zaplanowano środki fi nansowe w 
wysokości 398 tys zł., w tym:   338 tys. 
to środki z  budżetu Unii Europejskiej, 

4. Ekoturystyka na pograniczu 
Polsko i Litewskim - budowa przy-
domowych oczyszczalni ścieków, z 
Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Polska – Litwa - zapla-
nowano środki fi nansowe w wysokości 
2 760 tys zł. Finansowanie zadania jest 
następujące: 2.362 tys zł. pożyczka z 
funduszu ochrony środowiska na wy-
przedzające finansowanie działań ze 
środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej, oraz środki własne.                               

                   JD.

Informacja o projekcie Budżetu
 Gminy Płaska na 2012 rok

Wyroby węglowe zużywane po 
02.01.2012 w pracach rolniczych (nie 
dotyczy ogrzewania budynku mieszkalne-
go), ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w 
leśnictwie zwolnione są od podatku akcy-
zowego pod warunkiem prowadzenia ewi-
dencji wyrobów zwolnionych. 

Ewidencja,  zgodnie z w/w 
rozporządzeniem musi zawierać co naj-
mniej:

dane dotyczące ilości wyrobów zwol-
nionych:

a) nazwę wyrobów oraz ich kod CN,
b) ilość opakowań oraz ich numery iden-

tyfi kacyjne, jeżeli zostały nimi oznaczone,
c) ilość wysłanych lub otrzymanych wy-

robów zwolnionych, w tym ilość wyrobów 
zwolnionych zużytych na cele uprawniają-
ce do ich zwolnienia od

akcyzy, oraz ich łączną ilość, obliczoną 
narastająco od początku roku kalendarzo-
wego;

informację odpowiednio o dacie wysła-
nia, otrzymania wyrobów zwolnionych lub 
ich zużycia; informację o dacie wystawie-
nia i numerach identyfi kujących dokument 
dostawy albo dokument, o którym mowa 
w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie któ-
rych wyroby zwolnione zostały wysłane, 
otrzymane lub zużyte;

informację o adresie miejsca odbioru 
wyrobów zwolnionych

Ilość wyrobów zwolnionych wysłanych, 
otrzymanych lub zużytych wpisuje się do 
ewidencji według kodów CN w jednost-
kach miary stosowanych przy obliczeniu 
akcyzy oraz w sposób umożliwiający obli-
czenie ilości tych wyrobów. Ilość wyrobów 
węglowych wysłanych, otrzymanych lub 
zużytych wpisuje się do ewidencji według 
kodów CN w 1000 kg w sposób umożli-
wiający obliczenie ilości tych wyrobów

Dopuszcza się wpisanie do ewidencji 
ilości zużytych wyrobów węglowych raz 
w miesiącu, po zweryfi kowaniu jej pod-
czas dokładnej i rzeczywistej kontroli zu-
życia.

Ewidencja prowadzona w formie pa-
pierowej powinna mieć formę książko-
wą.

 Karty ewidencji prowadzonej w formie 
papierowej podlegają zszyciu przed rozpo-
częciem wypełniania.

Karty ewidencji numeruje się kolejno od 
numeru jeden i opatruje stemplem podmio-
tu prowadzącego ewidencję.

Naczelnik właściwego urzędu celnego 
nakłada na przeszycie zamknięcie urzę-
dowe w formie plomby zaciśniętej na 
elemencie mocującym przy użyciu plom-
bownicy, a na ostatniej stronie ewidencji  
wpisuje liczbę jej stron i składa podpis.

Wpisów do ewidencji należy dokony-
wać w sposób trwały i wyraźny. Zmiany 
i poprawki powinny być dokonywane w 

taki sposób, aby przekreślony pierwotny 
tekst pozostał czytelny. Każda zmiana lub 
poprawka powinna zostać potwierdzona 
podpisem osoby dokonującej zmiany lub 
poprawki, z podaniem daty wprowadzenia, 
oraz w razie potrzeby opisana w rubryce 
“uwagi”.

Ewidencja w formie elektronicznej
jest prowadzona zgodnie z pisemną in-
strukcją obsługi programu komputerowe-
go i w taki sposób, aby:

1) umożliwiała wgląd w treść dokony-
wanych wpisów oraz ochronę przechowy-
wanych danych przed zniekształceniem 
lub utratą;

2) umożliwiała dokonywanie korekty 
danych opatrzonej adnotacją osoby doko-
nującej tej korekty oraz daty jej dokonania;

3) pozwalała na uzyskanie czytelnego 
wydruku wpisów w porządku chronolo-
gicznym;

4) uniemożliwiała usuwanie wpisów.
2. Podmiot prowadzący ewidencję w for-

mie elektronicznej przechowuje jej kopię 
zapisaną na informatycznych nośnikach 
danych oraz w formie papierowej, po jej 
wydrukowaniu.

Ewidencja wyrobów węglowych po-
winna być przechowywana do celów 
kontroli przez okres 5 lat, licząc od koń-
ca roku kalendarzowego, w którym ewi-
dencjazostała sporządzona.

UWAGA ROLNICY, OGRODNICY, HODOWCY RYB !
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1 września każdego roku Zespół Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w 
Płaskiej wita nowych uczniów. Aby stać 
się pełnoprawnym członkiem szkolnej 
społeczności, trzeba przejść próbą i 
złożyć ślubowanie. Pierwszoklasiści ze 
szkoły podstawowej mają „Pasowanie 
na ucznia”, a gimnazjaliści ”Otrzęsiny”.

Uroczystość zorganizowano 10 li-
stopada 2011 roku pod okiem wy-
c h o w a w c z y ń  p a n i  M .  S u d y k 
i pani J. Krzyżewskiej oraz Samorządu 
Uczniowskiego. 

Cała szkoła zebrała się na sali gim-
nastycznej o godz. 10.00. Najpierw 
uczniowie klasy pierwszej Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej 

przedstawili część artystyczną:  recyto-
wali krótkie wierszyki na temat swoich 
pierwszych wrażeń z pobytu w szkole, 
śpiewali piosenki. Następnie doskonale 
odpowiedzieli na pytania zadane przez 
starszych uczniów. Po przejściu próby 
wiedzy odbyło się uroczyste ślubowanie 
i pasowanie pierwszoklasistów przez 
pana dyrektora Dariusza Sudyka na 
uczniów szkoły. 

Następnie odbyło się uroczyste ślu-
bowanie uczniów klasy pierwszej gim-
nazjum. Po części oficjalnej uczniowie 
zaprezentowali krótkie scenki o szkole, 
którymi rozbawili publiczność. Otrzęsi-
ny nie mogły odbyć się bez sprawdzianu 
umiejętności sportowych. Uczniowie 

klasy drugiej gimnazjum przygotowali 
kilka sprawnościowych konkurencji. 
Okazało się, że klasa potrafi ze sobą 
współpracować i sprawnie wykonała 
każde zadanie. Na zakończenie uro-
czystości pan dyrektor wręczył nowo 
przyjętym uczniom słodycze.

 Druga część imprezy, czyli dyskote-
ka, rozpoczęła się po lekcjach o godzinie 
16.00. Zabawę zorganizowano na sali 
gimnastycznej, ponieważ było wielu 
chętnych. Wszyscy świetnie bawili się 
przy muzyce, którą przygotowali nam 
DJ’e. Impreza zakończyła się o godz. 
20.00. Uczniowie zostali odwiezieni 
autokarem szkolnym do domów.

  D. Sewastynowicz, kl. IIIa

PASOWANIE NA UCZNIA
I OTRZĘSINY W ZSO W PŁASKIEJ

BADANIE DENSYTOMETRYCZNE GĘSTOŚCI KOŚCI
NOWOCZESNYM APARTEM ULTRADŹWIĘKOWYM

SPRAWDŹ STAN SWOICH KOŚCI
ORAZ RYZYKO ZŁAMAŃ

Cena 30 zł
Zapraszamy 18 stycznia 2012 r.

Zapisy w przychodni

OSTEOPOROZA

ZAPISY W PRZYCHODNI PŁASKA
18 stycznia 2012 r.

Cena 35 zł
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Ogłoszenia drobne Ogłoszenia przyjmujemy: 
1. Telefonicznie 087 6410139; 6439060 w godz. 8.30-15.30
2. Za pomocą internetu, na adres: gbp.plaska@home.pl. 
3. Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury - Płaska 57.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian treści,
lub wstrzymania publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny.

*Sprzedam działki uzbrojone z prawem 
zabudowy w miejscowości Płaska: działka 
1500 mkw, cztery działki po 1000 mkw. 
Działki graniczą z lasem państwowym, po-
łożone w odległości 500 metrów od jeziora 
Paniewo, 300 metrów od jeziora Pobojno. 
Cena 70 zł/mkw (do uzgodnienia).tel. 87 
6418881,e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl. 

*Układanie glazury i terakoty, regipsy, wy-
kończenia hydrauliczne.tel. 665 524 252. 

*Sprzedam konie rasy walijskiej. Konie są 
ujeżdżone, doskonale nadają się pod sio-
dło i do zaprzęgu. Cena do 4 000 zł/szt. (do 
uzgodnienia), używane skrzydła drzwiowe, 
bryczka parokonna – 2,5 tys. zł tel. 87 641 
88 81,e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl. 

*Sprzedam działkę z prawem zabudowy w 
miejscowości Rudawka o powierzchni 3000 
mkw. Działka graniczy z lasem, położona 
w bliskim sąsiedztwie Kanału Augustow-
skiego, w odległości 200 m od przejścia 
granicznego. Cena do uzgodnienia. tel. 695 
365 127.

*Rysowanie portretów, autoportretów, ma-
lowanie widoków, pejzaży. tel. 603 270 368. 

*Ośrodek PROSERWY w Serwach zatrud-
ni: kucharki, pomoce kuchenne, kelnerki. 
Zgłoszenia osobiste lub: kom. 503 064 200, 
e-mail: invest@investnord.pl

*Sprzedam działki budowlane o różnych 
powierzchniach położone w miejscowości 
Gruszki i okolicach, ceny od uzgodnienia, 
tel. 508 953 124.

*Sprzedam działki budowlane z prawem za-
budowy o wielkości 1500 mkw i 1200 mkw, 
położone w pobliżu Kanału Augustow-
skiego, w miejscowości Kudrynki, cena do 
uzgodnienia. tel. 87 641 76 35, 785627913.

*Sprzedam używaną przetrząsaczo -zgra-
biarkę 5gwiazdową, Gruszki, tel. 693 
354 502.

*Sprzedam grunt w miejscowości Rudawka 
o powierzchni 1,5 - 2,0 ha, możliwość za-
kupu nieruchomości łącznie z częścią lasu. 

Cena do uzgodnienia. tel. 695 361 127.
*Sprzedam działki budowlane z prawem za-
budowy o powierzchni ok. 1100 mkw (czę-
ściowo uzbrojona) i 4500 mkw, położone w 
miejscowości Płaska ul. 3-Maja. Nierucho-
mości położone przy lesie w pobliżu jez. 
Gorczyckiego i Kanału Augustowskiego, 
cena do uzgodnienia. tel. 607 764 107.

*Sprzedam działki z prawem zabudowy o 
powierzchni  1046 mkw i 1045 mkw, poło-
żone w miejscowości Gorczyca. Nierucho-
mości znajdują się w pobliżu jez. Gorczyc-
kiego i Kanału Augustowskiego, cena do 
uzgodnienia. tel. 668 301 799.

*Dachy - krycie wiórem: domów miesz-
kalnych, domków letniskowych, obiektów 
gastronomicznych, zabudowań gospodar-
czych, altan. Kryjemy dachy już od 42 lat. 
Prace wykonujemy szybko, solidnie i tanio. 
tel. 663-201-446.

*Altanki ogrodowe z kręconego drzewa le-
śnego. tel. 783-828-866.

*Budujemy domy z bali, szkieletowe, sau-
ny, banie ruskie, altany ogrodowe. Ponadto 
wykonujemy wykończenia domów drew-
nianych, renowację starych obiektów drew-
nianych, więźby dachowe. tel. 607-924-718. 
Sprzedam pół domu 70 m² z działką 1200 
m² i garażem w Gruszkach, gm. Płaska. Tel. 
87 641 75 98,  514 391 704.

*Usługi remontowo-budowlane w szerokim 
zakresie. Tel. 510 449 029.

*Sprzedam działkę bez prawa zabudowy  
o powierzchni 0,31 ha w okolicy miejsco-
wości Rudawka, przy drodze do Lubinowa, 
nieruchomość położona w sąsiedztwie lasu. 
Cena do uzgodnienia. tel. 601 082 024.

*Ośrodek Sportów Wodnych CHRIS w Ser-
wach, zatrudni kucharki, pomoce kuchenne, 
kelnerki, konserwatorów i stróża.  Zgło-
szenia CV i listu motywacyjnego, prosimy 
przesyłać na adres
e-mail  serwy5@wp.pl.

*Świadczymy usługi w zakresie: komplek-
sowe krycie dachów, wykonywanie szalun-
ków, układanie podłóg i boazerii, stawianie 
ogrodzeń, budowa obiektów ogrodowych, 
wykonywanie drewnianych zabawek ogro-
dowych – DACH LED Usługi remontowo 
– budowlane – tel. 608 522 202,  661 049 
450, 87 641 89 34.

*Sprzedam działkę z domkiem (koło Gib) 
pow. 0,1744 ha, odległość od jeziora 1,5 km. 
tel. 691967936, 607764728.

*Sprzedam mieszkanie w Sejnach ul. Za-
wadzkiego, parter, pow. 48 m2.
tel. 691967936, 607764728.

*Sprzedam atrakcyjnie położoną działkę 
budowlaną, uzbrojoną z prawem zabu-
dowy mieszkalno-jednorodzinnej, za-
grodowej i letniskowej o powierzchni 
0,2890 ha, położoną w miejscowości Pła-
ska w odległości 300 m od jeziora Orle. 
tel. 87 5234464, 696712146.

*Dawne siedlisko, dom mieszkalny drew-
niany 120 m2, wyposażony w wodę, 
prąd, kanalizację, zabudowania towarzy-
szące, działka częściowo zalesiona 0,61 
ha w Macharcach, cena do uzgodnienia. 
Tel.  608 834 237.

*Rzemieślniczy żeliwny piec CO – dla 
domku jednorodzinnego, używany 2 sezo-
ny, tanio sprzedam, tel. 500672214.

*Przyjmę, kupię każdą ilość ziemi na dział-
kę. tel. 512 146 299. 

*Sprzedam działkę budowlaną o powierzch-
ni 2000 mkw w miejscowości Gorczyca  z 
przepięknym widokiem na jezioro Orle,
 Tel. 728  945 125

* Sprzedam pług do odśnieżania na tył 
ciągnika z hydraulicznym ustawieniem kąta 
i gumowym lemieszem o długości 2,10 m. 
i wys. 0,65 m. Cena 2.400 zł.  
Tel 665 957 565

w godzinach porannych Powiatowe Sta-
nowisko Kierowania przyjęło zgłoszenie 
o pożarze budynku gospodarczego w 
miejscowości Macharce gm. Płaska. W 
chwili przybycia zastępów straży pożar-
nej cały budynek znajdował się w ogniu. 

Stwierdzono zagrożenie dla sąsiedniego 
budynku mieszkalnego oddalonego około 
4 m od miejsca pożaru. Działania zastę-
pów straży polegały na zabezpieczeniu 
miejsca prowadzonych działań, oświe-
tleniu terenu akcji, podaniu prądów wody 
na miejsce pożaru i w obronie budynku 
mieszkalnego. W trakcie działań prowa-

dzone były prace rozbiórkowe konstrukcji 
dachu oraz ścian nośnych. Wartość strat 
ok. 4 tys. .zł. Przypuszczalna przyczyna 
zdarzenia: nieostrożność osób dorosłych 
przy posługiwaniu się ogniem otwartym. 
W działaniach uczestniczył zastęp z JRG 
Augustów i trzy zastępy z jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

13.12.2011
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Na XI sesji Rady Gminy
W dniu 30 listopada 2011 roku (w 

środę) w świetlicy wiejskiej w Płaskiej 
odbyła się XI sesja Rady Gminy, której 
przewodniczył Przewodniczący Rady 
Gminy – Dariusz Ciężkowski, zaś 
radni podjęli podczas jej trwania kilka 
ważnych decyzji. Podjęto Uchwałę Nr 
XI/55/11 w sprawie zmian  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Płaska 
na lata 2011 – 2027, gdzie zmiany pro-
gnozy dotyczyły  przedsięwzięć na lata 
2011-2027 - przedsięwzięcia bieżące:. 
Rozwój Ekoturystyki na pograniczu 
Polsko-Litewskim  - w ramach tego pro-
gramu jest obsługa zarządczo fi nansowa 
dla budowy przydomowych oczyszczal-
ni ścieków oraz wyposażenie budynku 
CIT w oprogramowania i przewodniki 
turystyczne. Koszt zadania 400.000,- zł. 

Realizacja programu w latach 2010-
2012, dofi nansowania z budżetu Unii 
Europejskiej 85% wartości przed-
sięwzięcia; Wdrażanie usług elektro-
nicznych dla ludności województwa 
podlaskiego – realizowany na obszarze 
województwa podlaskiego Liderem pro-
jektu jest Województwo Podlaskie oraz 
130 partnerów. Przedmiotem projektu 
jest rozbudowa posiadanych i budowa 
nowych usług elektronicznych .Program 
realizowany w latach 2010-2013 - koszt 
zadania 205.920,- zł. – wkład własny 
gminy 30.885,30 zł. Podjęto Uchwałę Nr 
XI/56/11w sprawie zmiany budżetu Gmi-
ny Płaska na 2011 rok, gdzie zmniejszono 
dochody budżetu gminy o kwotę 3 329 
188,00 zł. i zmniejszono wydatki budżetu 
gminy o kwotę 3 101 103,00 zł. Budżet po 
dokonanych zmianach wynosi: dochody 
ogółem 16 810 473,00 zł., w tym: bieżące 
w wysokości 8 388 819,00 zł.; majątkowe 
w wysokości 8 421 654,00 zł., wydatki 
ogółem 19 597 473,00 zł., w tym: bieżące 
w wysokości 8 047 351,00 zł.;  majątkowe 
w wysokości 11 550 122,00 zł. defi cyt 
budżetu gminy w wysokości 2 787 000,00 
zł., który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z zaciąganych kredytów 
i pożyczek w kwocie 2 787 000,00 zł., 
na spłatę kredytów z lat ubiegłych w 
wysokości 2.179.085,-zł. planowany jest 
kredyt w wysokości 1 766 655,-zł. oraz 
wolne środki na rachunku budżetu gminy 
z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z 
lat ubiegłych w wysokości 412 430,-zł.   
Ustalono wykaz zadań na inwestycje re-
alizowane w roku 2011 i wydatki na pro-
gramy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących z Funduszy Strukturalnych 

i Funduszy Spójności. Ustalono limity 
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 
zaciąganych na: sfinansowanie przej-
ściowego defi cytu budżetu - w kwocie 
500.000,-zł;  sfi nansowanie planowanego 
defi cytu budżetu - w kwocie 2 787 000,-
zł.; ( w tym na wyprzedzające fi nanso-
wanie w kwocie 2 787 000,- zł);  spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 
tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  
w kwocie 1.766.655,-zł. 

Podjęto Uchwałę Nr XI/57/11 w 
sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości, w której 
określono stawki podatku od nierucho-
mości obowiązujące na terenie gminy 
w 2012r. – średni wzrost o 4%: -  od 
gruntów: a) związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifi kowania w ewidencji 
gruntów i budynków - 0,84 zł. od 1 m2 po-
wierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na 
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych - 4,33 zł. od 1 ha powierzchni, 
c)  pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 0,30 zł. od 1 m2 
powierzchni. - Od budynków lub ich 

części: a) mieszkalnych - 0,60 zł. od 1 m2 
powierzchni użytkowej, b) związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej -  21,94  zł. od 1 m2 
powierzchni użytkowej, c) zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifi kowanym ma-
teriałem siewnym - 10, 24 zł. od 1 m2 
powierzchni użytkowej, d) związanych 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń - 4,45 zł. od 
1 m2 powierzchni użytkowej, e) pozo-
stałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 4,06 zł. za 1 m2 powierzch-
ni użytkowej: - budynków letniskowych, 
budynków rekreacji indywidualnej, które 
zostały określone w pozwoleniu na budo-
wę jako budynek letniskowy, budynek re-
kreacji indywidualnej  -  7,36  zł. od 1 m2 
powierzchni użytkowej;  - od budowli – 2 
% ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7. 

Podjęto Uchwałę Nr XI/58/11 w spra-
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wie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
za okres pierwszych trzech kwartałów 
2011 roku przyjętej do wymiaru podatku 
rolnego na rok 2012, w której obniżono 
na terenie gminy średnią cenę skupu żyta 
ustaloną komunikatem Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego z dnia 19 
października 2011r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2011 r. (M. P. Nr 95 poz. 
969) z   kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 

56,00 zł za 1 dt, a która stanowi podstawę 
obliczania podatku rolnego na 2012 rok.      

 Podjęto Uchwałę Nr XI/59/11 w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych: od dnia 1 
stycznia 2012r.  będą obowiązywały 
następujące stawki podatku od środków 
transportowych: - od samochodu cięża-
rowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 1 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o masie całkowitej: 

a)powyżej 3, 5 ton do 5, 5 ton włącznie 
- 590,00 zł.,

b)powyżej 5, 5 ton do 9 ton włącznie 
- 912, 00 zł.,

c)powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 
1019,00 zł.

- od samochodu ciężarowego, o któ-
rym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych, o masie 
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton:
(tabela na str.  3).

- od ciągnika siodłowego i balastowego, 
o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów:
a) od 3, 5 ton do 5, 5 ton włącznie - 
644,00 zł.,
b) powyżej 5, 5 ton do 9 ton włącznie - 
1019,00 zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 
1191,00 zł.
- od ciągnika siodłowego i balastowego, 
o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: (tabela po prawej)

- od przyczep i naczep, o których mowa 
w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i  opła-
tach lokalnych, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku    rolnego) - 537,00 zł.;

- od przyczep i naczep, o których mowa w 
art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i  opłatach 
lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącz-
nie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego):

(tabela po prawej)
- od autobusów, o których mowa w art. 

8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

 a) mniej niż 30 miejsc – 1532,00 zł.,
 b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 

1969,00 zł.

Podjęto Uchwałę Nr XI/60/11 w spra-
wie określenia wzorów formularzy, w 
której określono nowe wzory formularzy:

deklaracji na podatek od nieruchomo-
ści o symbolu DN – 1, informacji w spra-
wie podatku od nieruchomości o sym-
bolu IN – 2, deklaracji na podatek rolny 
o symbolu DR – 1, informacji w sprawie 
podatku rolnego o symbolu IR – 1, dekla-
racji  na  podatek  leśny o symbolu DL-1, 
informacji  w sprawie  podatku  leśnego o 
symbolu IL-1. Nowe formularze obowią-
zują  od dnia 01 stycznia 2012 r.
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D n i a  2 6 . 1 1 . 2 0 1 1 r .  
w świet l icy  wie jsk ie j 
w Strzelcowiźnie odbyła się 
andrzejkowa dyskoteka dla 
najmłodszych. Dzieci chętnie 
brały udział w zabawnych i 

ciekawych konkurencjach. 
A konkursy były różne; ta-
niec na gazecie, taniec z 
balonikiem, najciekawsza 
choreografia tańca, malo-
wanie woskiem. Dzieci,  po 

skocznych tańcach wspólnie 
usiadły przy stole by napić się 
herbatki i zjeść andrzejkowe 
ciasteczko. Było bardzo miło 
i sympatycznie. 

AO

 Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego Oddział Regio-
nalny w Białymstoku informuje, 
że w związku z ogłoszeniem 
przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego komunikatu o 
wysokości przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w 
trzecim kwartale 2011 r., które 
wyniosło 3 416 zł 00 gr - od dnia 
1 grudnia 2011 r. zmieniły się 
kwoty przychodu decydujące o 
zmniejszeniu lub zawieszeniu 
emerytur i rent.

Aktualne uregulowania:
30 %  przeciętnego miesięcz-

nego wynagrodzenia 1 024 zł 80 
gr (przychody przekraczające tę 
kwotę powodują zawieszenie 
prawa do renty socjalnej),

70 %  przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia 2 391 zł 20 
gr (dot. emerytur, rent rolniczych 
z tytułu niezdolności do pracy 
oraz rent rodzinnych),

130 %  przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia 4 440 zł 80 
gr (dot. emerytur/rent rolniczych 
z tytułu niezdolności do pracy 
oraz rent rodzinnych).

DYREKTOR
mgr Barbara Sołomiewicz

Warunki świadczenia usług tury-
stycznych w Polsce określa Ustawa o 
usługach turystycznych. Od 2004r. jej 
przepisami objęte są także gospodarstwa 
agroturystyczne. Obecnie obowiązuje w 
tej sprawie nowelizacja spowodowana 
wprowadzeniem Ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej. 

 W tekście jednolitym opublikowanym 
w Dz.U. nr 223 z 2004r. poz. 2268 w art. 3 
ust 3 czytamy: „Za inne obiekty, w których 
mogą być świadczone usługi hotelarskie, 
uważa się także wynajmowane przez 
rolników pokoje i miejsca na ustawienie 
namiotów w prowadzonych przez nich 
gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty 

te spełniają minimalne wymagania co 
do wyposażenia, o których mowa w art. 
45 pkt.4, oraz wymagania określone w 
ust.1 pkt.2”. 

Konsekwencją tego stanu rzeczy dla 
gospodarstw agroturystycznych jest:

obowiązek zgłoszenia obiektu do ewi-
dencji innych obiektów świadczących 
usługi hotelarskie, prowadzonej przez 
wójta (burmistrza, prezydenta) właści-
wego ze względu na położenie obiektu,

przestrzeganie minimalnych wyma-
gań co do wyposażenia,

przestrzeganie wymagań sanitar-
nych, przeciwpożarowych oraz innych, 
określonych odrębnymi przepisami.

 Art. 40 wspomnianej ustawy mówi, że: 
Organy, o których mowa w art. 38 (a 
więc wójt, burmistrz, prezydent miasta) 
mogą wykonywać następujące czynno-
ści kontrolne:

Dokonywać kontroli wszystkich po-
mieszczeń i urządzeń wchodzących w 
skład kontrolowanych obiektów.
Żądać od kierownika obiektu oraz 

od wszystkich osób, które są w tym 
obiekcie zatrudnione, pisemnych i ust-
nych informacji w sprawach objętych 
kontrolą.

Żądać okazania dokumentów potwier-
dzających spełnienie przez obiekt wyma-
gań, których mowa w art. 35 ust. 1 pkt. 2.

Obowiązek ewidencji kwater agroturystycznych

Od 1 grudnia 2011 r. 
zmieniły się kwoty 
przychodu decydu-
jące o zmniejszeniu 

lub zawieszeniu 
emerytur i rent

Andrzejki w Strzelcowiźnie
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Pachnące pierniczki, piernikowe 
domki, ozdoby z szyszek i makaronu 
oraz gazetowe choinki,  to wszystko 
wykonywały dzieci wraz z rodzicami na 
zajęciach zorganizowanych w świetlicy 
wiejskiej w Płaskiej. Największą frajdę 
miały dzieci robiąc pierniczki, które 
później dekorowały tworząc kolorowe, 
słodkie „bombki” na choinkę. Część 

słodkich ozdób wylądowało oczywiście 
w brzuszkach maluchów - no bo jak tu się 
nie skusić na pachnącego piernikowego 
bałwanka czy gwiazdkę i to jeszcze upie-
czonego własnoręcznie. Dzieci miały 
świetną zabawę,  a mamy możliwość 
spotkania się, wspólnej rozmowy, wy-
miany  przepisów na  świąteczne potrawy 
i nie tylko. 

Pachnące pierniczki...

W związku z 40. rocznicą 
śmierci Czesława Janczar-
skiego, poety piszącego dla 
dzieci, Miejska Biblioteka  
Publiczna w Augustowie ogło-
siła konkurs plastyczny „Gdzie 
mieszka bajeczka” do utworów 
poety.

Do konkursu przystąpili 
uczniowie klas I - III szkoły 
podstawowej w Płaskiej pod 
opieką swoich  wychowaw-
czyń: Małgorzaty Sudyk, Te-
resy Jejer i Danuty Szostak. 

Podczas eliminacji szkol-
nych, z piętnastu prac, do 
konkursu na szczeblu powia-
towym, wytypowano siedem 
rysunków, których autorami 
byli: Julia Sewastynowicz, 
Ola Raczkowska, Bartłomiej 
Milewski, Oliwia Sewastyno-
wicz, Joanna Simonienko, 
Damian Raczkowski, Mał-
gosia i Bartek Raczkowscy. 

Piątego grudnia w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Augustowie nastąpiło 
rozstrzygnięcie konkursu i 
wręczenie nagród wykonaw-
com najciekawszych prac. 
Emocji i wrażeń było wiele, 
a i osiągnięciami możemy 

się pochwalić. Wśród nagro-
dzonych były prace Oliwii i 
Lulii Sewastynowicz, Joanny 
Simonienko a wyróżnienia 
otrzymali Małgosia i Bartek 
Raczkowscy. 

Uczestnicy eliminacji szkol-
nych konkursu plastycznego 
otrzymali nagrody książkowe 
ufundowane przez Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Płaskiej.

BW

„Gdzie mieszka Bajeczka”- konkurs plastyczny
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Podjęto Uchwałę Nr XI/61/11 w spra-
wie zatwierdzenia taryf za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę, gdzie na wniosek 
Samorządowego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Płaskiej zatwierdzono ta-
ryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 
terenie Gminy Płaska na okres od dnia 1 
stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 
r., tabela po prawej:

Podjęto Uchwałę Nr XI/62/11 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Płaska.  Zmiana 
dotyczy obszaru obejmującego działki o 
numerach ewidencyjnych gruntów 323/11 
i 323/12, położone w miejscowości Płaska 
znajdujące się pomiędzy terenem zabudowy 
zagrodowej, jednorodzinnej, letniskowej i 
usługowej o symbolu 3MR/MN/UTL po-
łożonym w miejscowości Płaska i terenem 
o symbolu 10 MN/UTL przeznaczonym 
pod zabudowę jednorodzinną i letniskową 
we wsi Gorczyca. Położenie terenu, jego 
ukształtowanie oraz warunki ekofizjo-
grafi czne predysponują go do zabudowy 
jednorodzinnej, letniskowej i usługowej. 
Zmiana przeznaczenia wnioskowanego 
terenu jest kontynuacją zagospodarowania 
przestrzennego terenów sąsiednich.

Podjęto Uchwałę Nr XI/63/11 zmieniającą 
Statut Samorządowego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Płaskiej, w ramach którego 
działalność Zakładu została rozszerzona  o 
administrowanie, obsługę techniczna, ser-
wis i konserwację gminnej infrastruktury 
telekomunikacyjnej oraz świadczenie usług 
na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy 
Płaska i innych podmiotów prawnych i fi -
zycznych w zakresie konserwacji, serwisu 
i eksploatacji systemów informatycznych i 
teleinformatycznych. 

Podjęto Uchwałę Nr XI/64/11 w spra-
wie przyjęcia Wieloletniego programu 
współpracy Gminy Płaska na lata 2012 
-2016 z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. Wieloletni Program Współ-
pracy jest dokumentem określającym 
ramy współpracy samorządu gminnego 
i organizacji pozarządowych dla dobra i 
rozwoju społeczności lokalnej. Zasady 
opisane w Wieloletnim Programie zgodne 
są z duchem i literą Narodowego Planu 
Rozwoju oraz ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i wolontariacie. Realizacja 
celów zawartych w Wieloletnim programie 
opiera się na konstytucyjnej zasadzie 
pomocniczości, w myśl której tworzy się 
warunki do aktywności publicznej na rzecz 
dobra wspólnego. 

Podjęto Uchwałę Nr XI/65/11 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profi laktyki 
i Rozwiązywania  Problemów Alkoholo-
wych na 2012 rok. Nowoczesne podejście 
do problematyki alkoholowej zakłada 

potrzebę zaangażowania się w działania 
profilaktyczne i naprawcze szerokiego 
kręgu instytucji, zarówno o charakterze 
administracyjnym, jak i placówek służby 
zdrowia, a także organizacji pozarządo-
wych wyspecjalizowanych w świadczeniu 
usług określonego rodzaju lub opartych 
na wolontariacie. Rada Gminy mając na 
względzie wagę problemu oraz zagrożenia 
związane z nadużywaniem alkoholu usta-
liła na rok 2012 kierunki działań zmierza-
jących do poprawy sytuacji tym zakresie. 

Podjęto Uchwałę Nr XI/66/11 w spra-
wie wyrażenia zgody na zbycie lokali 
mieszkalnych, stanowiących własność 
Gminy Płaska, znajdujących się w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym Płaska 55. 
Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargo-
wym dotychczasowym  najemcom. trzech 
lokali mieszkalnych wraz z przynależną  
piwnicą i udziałem we współwłasności, 
części wspólnych budynku i współwła-
sności gruntu znajdujących się w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym Płaska 55, 
stanowiących własność Gminy Płaska.

red .

7 grudnia 2011 roku w Płaskiej polscy i 
litewscy funkcjonariusze Straży Granicz-
nej podpisali  porozumienie o wzajemnej 
współpracy. Oznacza to m.in., iż będą peł-
nić wspólne patrole, co może spowodować, 
iż działania na granicy będą łatwiejsze i 
skuteczniejsze. Do tej pory litewscy funk-

cjonariusze występowali jedynie w roli 
obserwatorów. 

W przygranicznym pasie Straż Gra-
niczna zatrzymuje przede wszystkim 
„przemytników papierosowych” i paserów 
skradzionych samochodów. 

Podpisane porozumienie ułatwi też pro-

wadzenie spraw karnych np. w sprawach 
kradzieży, czy tej likwidację przygranicz-
nych „speców” od kontrabandy. 

–Taka forma współpracy sprawdziła 
się na innych odcinkach granicznych, na 
granicy z Czechami i Niemcami, więc teraz 
wdrożymy ją tutaj – powiedział w Płaskiej 
komendant główny Straży Granicznej gen. 
Leszek Elas. 

Dowódca służby Ochrony Granicy Pań-
stwowej przy MSW Litwy gen. Vainius 
Butinas stwierdził, iż głównym zadaniem 
polsko-litewskich patroli będzie przeciw-
działanie przemytowi kradzionych samo-
chodów, nielegalnej emigracji oraz prze-
mytowi papierosów bez znaków akcyzy.         

 (A)

Wspólne patrole pograniczników
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Projekt współ inansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013„Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Ze względu na specyfikę projektów 
współfi nansowanych przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo infor-
macyjne – zwiększenie innowacyjności 
gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion za-
łożono, że Benefi cjenci Ostateczni (BO) 
projektu będą należeli do najniższej warstwy 
społecznej. Zaplanowano udział osób z gru-
py docelowej PO IG 8.3 eInclusion, w tym:

- Gospodarstw domowych spełniają-
cych kryterium dochodowe upoważniające 
do wsparcia w ramach systemu pomocy 
społecznej;

- Gospodarstw domowych spełniających 
kryterium dochodowe upoważniające do 
wsparcia w ramach systemu świadczeń 
rodzinnych;

- Dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin 
w trudnej sytuacji materialnej i społecznej 
uprawnionej do uzyskania stypendiów so-
cjalnych, typowanej do uzyskania wsparcia 
we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami 
pomocy społecznej;

- Osób niepełnosprawnych ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności lub z orzeczeniem równoważ-
nym;

- Rodzin zastępczych.
Celem głównym projektu jest przeciw-

działanie wykluczeniu cyfrowemu przez 
zapewnienie nieodpłatnie przez okres 5 lat 
od momentu zakończenia projektu dostępu 
do Internetu o przepustowości kanału nie 
mniejszej niż 144 Kbit/s dla 200 gospo-
darstw Beneficjentów Ostatecznych, 2 
szkół publicznych, 4 publicznych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych oraz publicz-
nej instytucji kultury, w tym przekazanie i 
modernizację sprzętu i dostarczenie wiedzy, 
co umożliwi przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu z przyczyn materialnych, infra-
strukturalnych i kompetencyjnych zgodnie z 
wytycznymi POIG 8.3 w okresie realizacji i 
trwałości projektu na terenie Gminy Płaska.

Na potrzebę Benefi cjentów Ostatecznych 
zostało w dniach 20- 22 grudnia 2011 r. do-
starczonych 200 zestawów komputerowych 

wraz z oprogramowaniem oraz przeprowa-
dzane będą szkolenia w zakresie obsługi 
komputera i wykorzystywania Internetu. 
BO otrzymają także dostęp do platformy 
e-learning, która została zaprojektowana 
w taki sposób, by ułatwić jej obsługę oso-
bom niepełnosprawnym, w szczególności 
osobom niedowidzącym. W związku z 
realizacją projektu zostaną przeprowadzone 
szkolenia w zakresie: komunikacji interneto-
wej, e-commerce, bankowości internetowej 
i innych użytecznych e-usług. Ponadto Be-
nefi cjenci zostaną przeszkoleni w zakresie 
obsługi aplikacji pozwalających na swobod-
ne korzystanie z zasobów internetowych. 

W celu efektywnego wykorzystania sze-
rokiego spectrum wsparcia UE oraz w celu 
zminimalizowania ryzyka organizacyjnego 
związanego z rekrutacją i szkoleniem dużej 
liczby Benefi cjentów Ostatecznych przy 
równoległym i jednoczesnym prowadzeniu 
szerokich działań inwestycyjnych, w ramach 
projektu przewidziano również działania 
koordynacyjne z udziałem kwalifi kowanych 
jednostek podległych w Gminie Płaska. W 
tym celu zostaną zapewnione techniczne 
możliwości dostarczania sygnału inter-
netowego oraz zostało dostarczonych 80 
zestawów komputerowych oraz 7 drukarek 
sieciowych wspierającyh możliwość korzy-
stania z komputera do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Płaskiej oraz czterech publicz-
nych placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych i dwóch szkół publicznych na terenie 
Gminy Płaska (ZSO w Płaskiej, SP Gruszki, 
świetlice wiejskie w Dalnym Lesie, Strzel-
cowiźnie, Mołowistym, Rudawce). Objęte 
projektem placówki są jedynymi ośrodkami 
kształcenia i silnymi ośrodkami w gminie 
Płaska. Wskazane jednostki podległe są 
ważne w kształtowaniu postaw obywatel-
skich, a ich informatyzacja przyczyni się 
do promocji społeczeństwa informacyjnego. 
Dzięki zakupowi komputerów, oprogra-
mowania, i drukarek, a także oznaczeniu 
jednostek zgodnie z „Przewodnikiem w 
zakresie promocji projektów fi nansowanych 
w ramach POIG 2007-2013“ możliwe jest 
prowadzenie akcji informacyjnej i szkoleń 
równomiernie na całym obszarze objętym 
projektem bez potrzeby transportowania 

Benefi cjentów Ostatecznych do odległych 
sal szkoleniowych.

Niniejszy projekt wspiera przede 
wszystkim gospodarstwa domowe speł-
niające kryterium dochodowe upo-
ważniające do otrzymania wsparcia w 
ramach systemu pomocy społecznej, 
które nie mogą sobie zapewnić własne-
go komputera oraz zapewni dostęp do 
sygnału internetowego poprzez budowę 
infrastruktury ICT. 

Kierunkiem działań gminy Płaska 
jako operatora telekomunikacyjnego jest 
konsekwentne rozwijanie sieci celem po-
krycia zasięgiem 100% obszaru gminy z 
zastrzeżeniem zgodności ze szczegółowy-
mi zasadami zachowania trwałości pro-
jektów współfi nansowanych ze środków 
POIG 8.3 eInclusion, gdyż realizowany 
projekt „Dostęp do Internetu – szansa 
na dynamiczny rozwój gminy Płaska” 
nie jest w stanie objąć swym zasięgiem 
wszystkich  e-wykluczonych mieszkań-
ców gminy.

W związku z licznymi pytaniami miesz-
kańców gminy, nie uczestniczących w 
projekcie,  przedstawiamy pełen tekst 
Regulaminu uczestnictwa w projekcie 
„DOSTĘP DO INTERNETU – szansa na 
dynamiczny rozwój Gminy Płaska” przyjęty 
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/11 z dnia 
9 maja 2011r.:

Postanowienia ogólne
§1

Niniejszy Regulamin określa warunki 
uczestnictwa i proces rekrutacji do Projek-
tu „DOSTĘP DO INTERNETU – szansa 
na dynamiczny rozwój Gminy Płaska” w 
ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – e- Inclusion” 
osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo in-
formacyjne – zwiększanie innowacyjności 
gospodarki” Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Projekcie – należy przez to rozumieć 

projekt „DOSTĘP DO INTERNETU – szan-
sa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska” 
w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie 

Zrozumieć projekt „DOSTĘP DO INTERNETU 
– szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska”
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wykluczeniu cyfrowemu – e- Inclusion” 
osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo in-
formacyjne – zwiększanie innowacyjności 
gospodarki” Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka 2007 – 2013;

Uczestniku Projektu – należy przez to 
rozumieć osobę zakwalifi kowaną do uczest-
nictwa w Projekcie, korzystającą ze wsparcia 
oferowanego w ramach Projektu.

§3
Cele projektu: 
- modernizacja infrastruktury niezbędnej 

do dostarczania Internetu o przepustowości 
kanału nie mniejszej niż 144 Kbit/s na 
terenie Gminy Płaska w okresie realizacji 
projektu;

- budowa i modernizacja infrastruktury 
niezbędnej do dostawy Internetu dla 200 
gospodarstw domowych, rozlokowanych w 
różnych częściach Gminy Płaska

- dostarczenie 200 zestawów kompu-
terowych (komputer, monitor, peryferia, 
oprogramowanie) umożliwiających dostęp 
do Internetu BO zgodnie z wytycznymi 
POIG 8.3

- wzrost wiedzy i kompetencji 200 
BO przez organizację 300 godz. certyfi -
kowanych szkoleń i utworzenie portalu z 
e-learning dla BO zamieszkałych na tere-
nie Gminy Płaska w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego

- zrównoważony rozwój przez dyfuzję 
wiedzy i technologii na terenie wiejskiej 
Gminy Płaska dzięki uczestnictwu w projek-
cie UE zagrożonych wykluczeniem cyfro-
wym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Warunki uczestnictwa w projekcie
§4

Uczestnikami Projektu zostanie 200 
gospodarstw wytypowanych przez GOPS w 
Płaskiej w ramach grupy docelowej zgodnie 
z wytycznymi POIG 8.3:

- Gospodarstwa domowe spełniające 
kryterium dochodowe upoważniające do 
otrzymania wsparcia w ramach systemu 
pomocy społecznej (ustawa o pomocy 
społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz. U. 
z 2009r. Nr 175, poz. 1362) – rodzina, w 
której miesięczny dochód na osobę nie prze-
kracza 351 zł;  bądź świadczeń rodzinnych 
(stawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 
28 listopada 2003 r. Dz. U. z 2006r. Nr 139, 
poz. 992) – rodzina, w której miesięczny 
dochód na osobę nie przekracza 504 zł lub 
583 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie 
jest dziecko niepełnosprawne;

-Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin 
w trudnej sytuacji materialnej i społecznej 
uprawniona do uzyskania stypendiów so-
cjalnych, typowana do uzyskania wsparcia 
we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami 
pomocy społecznej

-Osoby niepełnosprawne ze znacznym 

lub umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności lub z orzeczeniem równoważ-
nym;

-Rodziny zastępcze;
Uczestnicy Projektu muszą spełniać 

następujące warunki:
- posiadać miejsce zamieszkania na tere-

nie gminy Płaska;
- nie posiadać komputera i dostępu do 

Internetu;
- miejsce zamieszkania znajdujące się  

w miejscu umożliwiającym podłączenie do 
Internetu;

- warunki lokalowe spełniają wymagania 
niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego 
użytkowania sprzętu 

  komputerowego;
- zobowiązanie się do zasad określonych 

w niniejszym regulaminie.
Pierwszeństwo będą miały gospodarstwa 

domowe spełniające kryterium dochodowe 
upoważniające do otrzymania wsparcia w 
ramach systemu pomocy społecznej.

Proces rekrutacji
§5

Rekrutacja Uczestników Projektu prze-
biegać będzie dwuetapowo:

Pierwszy etap obejmuje nabór wniosków 
kandydatów na Uczestników Projektu we 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej i  jednostkami oświatowymi.

Drugi etap będzie obejmował weryfi ka-
cję zgłoszeń do udziału pod kątem spełniania 
kryteriów opisanych w §4 niniejszego Re-
gulaminu z udziałem Komisji Rekrutacyjnej 
powołanej Zarządzeniem Wójta.

Komisja Rekrutacyjna może przepro-
wadzić indywidualne rozmowy z poten-
cjalnymi Uczestnikami Projektu celem 
złożenia dodatkowych wyjaśnień odnośnie 
złożonego wniosku.

§6
Uczestnicy Projektu składają deklarację 

uczestnictwa w projekcie według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu oraz:

- formularz zgłoszeniowy;
- wykaz osób wchodzących w skład 

rodziny;
- zaświadczenie z Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej/Urzędu Gminy;
- ksero dowodu osobistego;
- kserokopie poświadczające członków 

rodziny posiadających orzeczenia o niepeł-
nosprawności;

§7
W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie 

grupa 200 Uczestników Projektu oraz Lista 
Rezerwowa. W przypadku rezygnacji, 
wykluczenia bądź nie spełnienia kryteriów 
określonych w §4, wolne miejsce zajmie 
pierwsza osoba z listy rezerwowej.

§8
Zgłoszenia do Projektu należy dokonać 

osobiście.
§9

Miejsce składania dokumentów:  Urząd 
Gminy Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska

§10
Niekompletne dokumenty rekrutacyjne 

nie będą rozpatrywane. O zakwalifi kowaniu 
bądź niezakwalifikowaniu do udziału w 
Projekcie uczestnik będzie poinformowany 
pisemnie. 

Zasady rezygnacji, zakończenia lub wy-
kluczenia z uczestnictwa w Projekcie

§11
Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie 

w trakcie jego trwania jest możliwa tylko 
w przypadku wystąpienia ważnych 
okoliczności, które uniemożliwiają dalszy 
udział Uczestnika w Projekcie. Rezygnacja 
z udziału w Projekcie powinna mieć formę 
pisemnego oświadczenia i zawierać powód 
rezygnacji.

§12
Uczestnik Projektu kończy w nim udział 

w przypadku, gdy w czasie jego trwania 
przestanie spełniać warunki określone w §4. 
W sytuacji zaistnienia takich zmian, Uczest-
nik Projektu jest zobowiązany niezwłocznie 
powiadomić o nich personel Projektu w 
formie pisemnego oświadczenia. 

§13
Uczestnik Projektu zostanie z niego 

wykluczony w przypadku stwierdzenia 
nieprzestrzegania zobowiązań określonych 
w Deklaracji Uczestnictwa lub umowie 
uszczegóławiającej warunki uczestnictwa 
w Projekcie oraz zostanie zobowiązany do 
zwrotu wszystkich poniesionych kosztów 
w projekcie.

§14
W przypadku rezygnacji, zakończenia 

lub wykluczenia Uczestnik Projektu jest 
zobowiązany do zwrotu otrzymanego 
sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie 
wynikające z jego prawidłowej eksploatacji. 
W przypadku rezygnacji, zakończenia lub 
wykluczenia Uczestnika Projektu z udziału 
w Projekcie w jego miejsce wchodzi kolejna 
osoba z listy rezerwowej.

Pozostałe postanowienia
§15

Regulamin obowiązuje od dnia podpisa-
nia w całym okresie realizacji Projektu. Gmi-
na Płaska zastrzega sobie prawo do zmiany 
Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie 
zmiany wymagają formy pisemnej. Od 
decyzji odmawiającej zakwalifi kowania do 
udziału w Projekcie nie przysługuje odwo-
łanie. Szczegóły dotyczące praw i obowiąz-
ków Uczestnika Projektu zostaną określone 
w odrębnej umowie.


