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W związku z trwającą przerwą wakacyjną Gminny Ośrodek Kultury ogłasza 
zawieszenie w prowadzonych zajęciach:

- zumby, - tanecznych dla dzieci, - karate,  - plastycznych.
Zajęcia zostaną wznowione na przełomie września i października 2015 r.

Konferencja „Turystyka  
na pograniczu polsko-litewskim”  

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZOWJU 

REGIONALNEGO
Sąsiedzi w działaniu

W dniu 26.05.2015 r. w ramach 
projektu LT-PL/107 „Rozwój ekotury-
styki na pograniczu polsko-litewskim” 
w Centrum Informacji Turystycznej w 
Płaskiej odbyła się konferencja „Tury-
styka na pograniczu polsko-litewskim”. 
W konferencji wzięło udział 30 przed-
stawicieli partnerów projektu z Gminy 
Płaska oraz Samorządu Rejonu Lazdiji 
(LT). Podczas konferencji podsumowa-
no zrealizowane działania wspólnego 

projektu na rzecz rozwoju turystyki to 
jest: stworzenie gospodarstw ekotury-
stycznych poprzez budowę przydomo-
wych oczyszczalni, przebudowę parku 
w Lazdijai, oznakowanie szlaków tu-
rystycznych, ustawienie tablic tury-
styczno-informacyjnych, wyposażenie 
w meble i sprzęt komputerowy i biuro-
wy CIT w Płaskiej, wydanie publika-
cji promocyjnych (mapy, przewodniki 
turystyczne, albumy), stworzenie stron 
www oraz montaż zewnętrznego termi-
nala informacji turystystycznej. Dzię-
ki realizacji projektu podjęto wspólne 
działania na rzecz promocji regionu i 

wspólnego wizerunku, poprawy i stwo-
rzenia infrastruktury turystycznej w ob-
szarze transgranicznym, wspierania tu-
rystyki ekologicznej oraz racjonalnego 

wykorzystania zasobów naturalnych, co 
jest szczególnie ważne dla obojga part-
nerów. Partnerzy z Litwy podczas kon-
ferencji mieli również okazję zwiedzić 
infrastrukturę turystyczną Gminnego 
Centrum Turystyczno – Sportowego w 
Płaskiej. Realizacja zakończyła się z 
końcem miesiąca maja 2015 r., aktual-
nie partnerzy projektu oczekują na wy-
płacenie dofinansowania w wysokości 
85%  kosztów kwalifikowanych projek-
tu z Programu Współpracy Transgra-
nicznej Litwa – Polska 2007-2013. 

A.J.
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Lato w tym roku jakoś się nie 
śpieszy. Temperatury w okolicach 
5 stopni Celsjusza (nad ranem) pod 
koniec czerwca to rzadki przypadek, 
a jednocześnie sucho na polach i, 
co groźniejsze, w lasach. Miejmy 
nadzieję, że te anomalie pogodowe 
szybko odejdą w niepamięć i już 
za parę dni żar buchnie z nieba. To 
bardzo ważne z punktu widzenia 
naszych ukochanych letniaków (na 
Podhalu zwie się ich ,,ceprami’’), 

którzy spędzając urlop w naszej uro-
kliwej Gminie, zostawią nam sporą 
ilość pieniędzy (,,dutków’’). Gminne 
pola namiotowe w Jazach, Paniewie 
i Serwach już gotowe, ,,Hotelik’’ w 
Świetlicy w Płaskiej również ( po re-
moncie, czyściutki, piękne łazienki) 
czeka na gości.

Jeszcze przed rozpoczęciem se-
zonu turystycznego odwiedzili nas 
uczestnicy Walnego Zgromadzenia 
Związku Komunalnego ,,BIEBRZA’’. 
Było to znaczące wydarzenie w 
życiu naszej Gminy, gdyż Związek 
odgrywa zasadniczą rolę w gospo-
darowaniu odpadami w regionie i 
zajmuje się projektami związanymi 
z ochroną środowiska. Związek zrze-
sza 17 gmin z powiatów: augustow-
skiego, monieckiego, sokólskiego 
i grajewskiego. Gmina Płaska rów-
nież jest członkiem tego Związku.                     

W połowie czerwca nastąpił ,,na-
jazd’’ karetek pogotowia ratunko-
wego na gminę Płaska. Trochę zdez-
orientowani mieszkańcy dopytywa-
li, czy coś niedobrego wydarzyło się 
na terenie gminy. A wszystko to za 
sprawą XII Podlaskiego Rajdu Ra-

townictwa Medycznego, który mie-
liśmy przyjemność gościć dniach 
17-19.06.br. W bieżącej edycji Rajdu 
udział wzięło 28 zespołów medycz-
nych z kraju i zagranicy. Wykony-
wali różne zadania, których celem 
było doskonalenie umiejętności z 
zakresu ratownictwa medyczne-
go, jak również zbierali punkty do 
klasyfikacji Mistrzostw Polski, które 
odbędą się w Łodzi.

Niedawno rozbrzmiał ostatni 
dzwonek roku szkolnego 2014/2015 
i zaczęły się wreszcie upragnione 
wakacje. Gratulujemy wszystkim 
abiturientom, a szczególne absol-
wentom III klasy gimnazjum ZSO. 
Prosimy o roztropność, rozwagę i 
wyobraźnię podczas kąpieli, wy-
cieczek, ,,imprezek’’ tak, abyśmy cali 
zdrowi i wypoczęci mogli spotkać 
się ponownie 1 września. Miłych 
i pełnych wrażeń wakacji gronu 
pedagogicznemu oraz naszym mi-
lusińskim życzy redakcja - !

zapraszam do miłej lektury!
redaktor naczelny 

wojciech krzywiński

Czas letniej
kanikuły…

Baza noclegowa w Świetlicy w Płaskiej
Zachęcamy do skorzystania z bazy 

noclegowej w Świetlicy Wiejskiej w Pła-
skiej. Do dyspozycji gości jest 6 pokoi: 
4 trzyosobowe i 2 dwuosobowe (w tym 
możliwość dostawki).

Wszystkie pokoje znajdują się na pię-
trze budynku świetlicy i posiadają własną 
łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym.

Pokoje wyposażone są w: łóżka, szaf-
ki nocne, szafy, stoliki, krzesła, lodówki 
i telewizory.

Baza noclegowa dostępna jest przez 
cały rok. Na zewnątrz budynku znajduje 
się parking . Na dole jest sala konferen-
cyjna.

Obiekt zlokalizowany jest w miej-
scowości Płaska, w sercu Puszczy Au-
gustowskiej, nieopodal śluzy Gorczyca 
nad Kanałem Augustowskim. Najbliżej 
znajdujące się jeziora: Orle i Gorczyckie. 
Kilka minut drogi od świetlicy znajdują 
się sklepy, punkty gastronomiczne oraz 
apteka.

Spokojna i urokliwa okolica zachę-
ca do spędzenia pobytu w tym właśnie 
miejscu.

Cena noclegu od 1 osoby wynosi: 40 
zł / doba. (Do ceny noclegu należy doli-
czyć opłatę klimatyczną oraz ewentualną 
dopłatę za zwierzęta.)

W celu rezerwacji należy skontakto-
wać z opiekunem świetlicy pod nume-
rem tel. 607 764 107 lub Centrum in-
formacji turystycznej tel. 722 040 565.
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W dniu 28 maja 2015r. w świetlicy 
wiejskiej w Płaskiej odbyła się VII se-
sja Rady Gminy, której przewodniczyła 
Przewodniczący Rady Gminy – Alicja 
Polkowska, zaś radni podjęli podczas jej 
trwania kilka ważnych decyzji:

- podczas jej obrad, radne wybrane w 
wyborach uzupełniających do Rady Gmi-
ny Płaska, zarządzonych na dzień 29 mar-
ca 2015 r.  Pani Bogumiła Hermaniuk i 
Pani Sławińska Mirosława Teresa złożyły 
przed radą ślubowanie, że będą obowiąz-
ki radnego sprawować godnie, rzetelnie i 
uczciwie, mając na względzie dobro gmi-
ny i jej mieszkańców;

- podjęto Uchwałę Nr VII/45/15 w 
sprawie zmian w budżecie gminy Płaska 
na 2015r., w której  zwiększono plan do-
chodów budżetowych o kwotę 26 650,20 
zł., zwiększono plan wydatków budżeto-
wych o kwotę 173 650,20 zł. i zmniejszo-
no plan wydatków budżetowych o kwotę 
147 000,00 zł. Ustalono wykaz zadań 
inwestycyjnych na 2015 rok, wydatki na 
programy i projekty realizowane ze środ-
ków pochodzących z funduszy struktural-
nych, plan rozchodów. Budżet po dokona-
nych zmianach wyniósł: dochody budże-
tu w wysokości: 9 937 323,00 zł., w tym: 
bieżące w wysokości 8 229 823,00 zł.,  
majątkowe w wysokości 1 707 500,00 zł., 
natomiast wydatki budżetu w wysokości: 
8 167 323,00 zł., w tym: bieżące w wyso-
kości 8 080 523,00 zł., majątkowe w wy-
sokości 86 800,00 zł. nadwyżka budżetu 
w wysokości 1 770 000,00 zł. zostanie 
przeznaczona na spłatę zaciągniętych zo-
bowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;

- podjęto Uchwałę Nr VII/46/15 w 
sprawie przyjęcia oceny zasobów pomo-
cy społecznej Gminy Płaska za rok 2014.  
Radni przyjęli ocenę zasobów pomocy 
społecznej Gminy Płaska za rok 2014, 
w której przedstawione dane ukazują lo-
kalną sytuację społeczno - demograficzną 
wraz z problemami i potrzebami miesz-
kańców oraz wyzwania stawiane przed 
realizatorami działań z zakresu pomocy 
społecznej. Do zagadnień tych należy 
niewątpliwie wspieranie osób i rodzin 
w wysiłkach zmierzających do zaspo-
kojenia niezbędnych potrzeb życiowych 
oraz umożliwianie w/w przezwyciężania 
trudnych sytuacji życiowych, których nie 
są w stanie pokonać, wykorzystując wła-
sne uprawnienia, zasoby i możliwości, 
jak również tworzenie kompleksowego 

systemu wsparcia rodziny przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuń-
czo -wychowawczej. Sukcesywnie rośnie 
liczba osób bezdomnych i ubogich, a za-
pewnienie schronienia jest obligatoryj-
nym zadaniem gminy. Obecnie Ośrodek 
kieruje te osoby do schronisk , ale jest to 
rozwiązanie krótkoterminowe. W obliczu 
starzenia społeczności lokalnej, koniecz-
ne staje się skupienie większej uwagi 
na potrzebach osób starszych. Ośrodek 
świadczy usługi opiekuńcze i8 widzi ko-
nieczność podjęcia dalszych kroków, w 
celu  zwiększenia zatrudnienia opieku-
nów którzy będą świadczyć usługi opie-
kuńcze w domu osoby zainteresowanej;

- podjęto Uchwałę Nr VII/47/15 w 
sprawie utworzenia Punktu Przedszkol-
nego w Płaskiej. Z dniem 1 września 
2015 roku rozpocznie działalność Punkt 
Przedszkolny przy Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Płaskiej. Tworzony 
punkt przedszkolny w Płaskiej stanowić 
będzie formę wychowania przedszkolne-
go w rozumieniu art. 14a ust. 1 ustawy 
z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty. Spełniał będzie wymogi określo-
ne w §2 Rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 
roku w sprawie rodzajów innych form 
wychowania przedszkolnego, warunków 
tworzenia i organizowania tych form oraz 
sposobu ich działania.

Utworzenie punktu przedszkolnego 
oraz zasad i organizacji pracy tego punktu 
należy do kompetencji Rady

Gminy, stąd podjęto w/w uchwałę. 
Podjęcie uchwały zapewnia możliwość 
prowadzenia wychowania przedszkolne-
go ułatwiając dzieciom w wieku przed-
szkolnym dostęp do edukacji przedszkol-
nej. Organizację punktu przedszkolnego 
i jego nadzór zapewni Dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej;

- podjęto Uchwałę Nr VII/48/15 w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 
Dokonano zróżnicowania stawek opłaty 
w zależności od liczby mieszkańców za-
mieszkujących w gospodarstwie domo-
wym, zgodnie z art. 6j ust. 2a ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Mie-
sięczne stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi nie uległy zmia-
nie i wynoszą odpowiednio:

1) od gospodarstw domowych 1- 2 
osobowych w wysokości 15,00 zł.;

2) od gospodarstw domowych 3-5 
osobowych w wysokości 30,00zł.;

3) od gospodarstw domowych 6 oso-
bowych i powyżej w wysokości 45,00 zł.

Niższe miesięczne stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i 
odbierane w sposób selektywny:

1) od gospodarstw domowych 1-2 
osobowych w wysokości 12,00 zł.;

2) od gospodarstw domowych 3 - 5 
osobowych w wysokości 24,00 zł.;

3) od gospodarstw domowych 6 oso-
bowych i powyżej w wysokości 36,00 zł.

Nowością jest ryczałtowa stawka 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi dla nieruchomości, na któ-
rych znajdują się domki letniskowe lub 
inne nieruchomości wykorzystywane na 
cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wy-
korzystywane jedynie przez część roku, 
jeżeli odpady są zbierane i odbierane w 
sposób selektywny - w wysokości 200,00 
zł rocznie za jeden domek letniskowy 
lub inną nieruchomość wykorzystywaną 
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi dla nieru-
chomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości wyko-
rzystywane jedynie przez część roku, je-
żeli odpady nie są zbierane i odbierane w 
sposób selektywny - w wysokości 250,00 
zł rocznie za jeden domek letniskowy lub 
inną nieruchomość wykorzystywaną na 
cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

- podjęto Uchwałę Nr VII/49/15 w 
sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, w której ustalono, 
że opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zebranymi na terenie nie-
ruchomości, właściciele nieruchomości 
położonych na terenie gminy Płaska uisz-
czają od czasu powstania obowiązku raz 
na miesiąc, w terminie do 15 dnia każde-
go miesiąca. Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zebranymi na 
terenie nieruchomości, właściciele nie-
ruchomości położonych na terenie gmi-
ny Płaska mogą uiścić za okres jednego 
roku z góry w terminie do dnia 15 mar-
ca. Ryczałtową opłatę roczną dotyczącą 
nieruchomości na których znajdują się 
domki letniskowe i inne nieruchomości 

Na VII i VIII sesji  
Rady Gminy Płaska
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wykorzystywane na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe, ich właściciele wnoszą 
w terminie do 15 sierpnia roku, którego 
opłata dotyczy;

- podjęto Uchwałę Nr VII/50/15 w 
sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, której zmiana była niezbędna 
ze względu na wprowadzenie opłaty ry-
czałtowej dla nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno - wypoczynkowe, wyko-
rzystywane jedynie przez część roku. W 
przypadku zaistnienia okoliczności mają-
cych wpływ na zmianę, powstanie bądź 
wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty 
lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ 
na wysokość opłaty, właściciel nieru-
chomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację uwzględniającą zmiany w ter-
minie 14 dni od daty wystąpienia zmiany;

 - podjęto Uchwałę Nr VII/51/15 w 
sprawie przyjęcia „Wieloletniego Pro-
gramu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Płaska na lata 2015-
2019”. Obowiązująca od 10 lipca 2001 
roku ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o 
ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego nałożyła na Radę Gminy obo-
wiązek uchwalenia wieloletniego progra-
mu gospodarowania mieszkaniowym

zasobem gminy ( na co najmniej 5 
kolejnych lat ). Gmina Płaska posiada 6 
domów mieszkalnych, w których znaj-
duje się łącznie 11 lokali gminnych. Z 
uwagi na brak środków finansowych i nie 
prowadzenie prac remontowych wystę-
pują ogromne potrzeby remontowe oraz 
konieczność modernizowania obiektów. 

- podjęto Uchwałę Nr VII/52/15 w 
sprawie uchwalenia Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2015 – 2019. Obowiązek opracowania i 
uchwalenia programu przeciwdziałania 
narkomanii należy do zadań własnych 
gminy i wynika z art. 10 ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 
2005 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 124, z późn. 
zm.).

- podjęto Uchwałę Nr VII/53/15 w 
sprawie zajęcia stanowiska w sprawie 
podjęcia działań zmierzających do utwo-
rzenia przejścia granicznego w Lipszcza-
nach. Otwarcie przejścia drogowego wy-
łącznie dla ruchu osobowego oraz autoka-
rów turystycznych, w Lipszczanach wyni-
ka przede wszystkim z potrzeby ożywie-
nia ruchu turystycznego w strefie Kanału 
Augustowskiego. Kanał Augustowski 
jest przepięknym szlakiem turystycznym 
łączącym dorzecze Wisły z rzeką Niemen 

po stronie Białoruskiej. Ten obiekt sztu-
ki  budowlanej został włączony do po-
mników historycznych i zainteresowanie 
turystyczne Kanałem Augustowskim cią-
gle rośnie. Niestety, w rozwoju turystyki 
w strefie Kanału Augustowskiego prze-
szkadza m.in. brak przejścia granicznego, 
które obsługiwałoby ruch turystyczny na 
tym szlaku. Turysta, który przeprawia się 
Kanałem Augustowskim z Polski w kie-
runku rzeki Niemen lub odwrotnie, nie 
ma możliwości powrotu w sposób tury-
styczny do kraju z którego wyruszył na 
szlak Kanałem Augustowskim lub Czarną 
Hańczą. Najbliższe przejście graniczne to 
Kuźnica w powiecie sokólskim, przejście 
typowo towarowe, gdzie wielogodzinne 
kolejki skutecznie odstraszają turystów 
od wyboru takiego kierunku turystyki.

- podjęto Uchwałę Nr VII/54/15 w 
sprawie zajęcia stanowiska w sprawie 
podjęcia działań zmierzających do utwo-
rzenia przejścia granicznego rowerowo-
-pieszego na śluzie w Kurzyńcu. Śluza 
Kurzyniec jest ostatnią polską śluzą na 
Kanale Augustowskim i jedynym rzecz-
nym przejściem granicznym w Polsce. 
Jest to także wodne przejście graniczne 
Unii Europejskiej. Przejście graniczne 
Rudawka-Lesnaja to polsko-białoruskie 
rzeczne przejście graniczne położone w 
województwie podlaskim, w powiecie 
augustowskim, w gminie Płaska na Ka-
nale Augustowskim. Otwarcie przejścia 
wodnego odbyło się w dniu 30 kwietnia 
2005 roku. Rozporządzenie w tej spra-
wie zostało wydane 4 listopada 2005 r. 
Przejście to jest czynne od 1 maja do 1 
października w godzinach 8.00-18.00. 
Aktualnie ruch na przejściu odbywa się 
tylko drogą wodną. Turyści, którzy chcie-
liby wrócić ze strony Białoruskiej lub 
przekroczyć granicę w tym miejscu pie-
szo lub rowerem, nie mogą tego zrobić, 
gdyż regulamin przejścia uniemożliwia 
takie przekroczenie granicy, w tym miej-
scu. Należy zauważyć, że strona polska 
i białoruska (na przejściu granicznym w 
Kurzyńcu) są połączone przepięknym, 
nowoczesnym mostem zwodzonym, któ-
ry mógłby obsługiwać nie tylko ruch pie-
szo-rowerowy. ale też i samochodowy.

- podjęto Uchwałę Nr VII/55/15 
zmieniającą uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Płaska dla działki o nr ewid. 116/3 
z obrębu ewid. Serski Las

W odpowiedzi na zawiadomienie 
o podjęciu przez Radę Gminy Płaska 
uchwały Nr V/31/15 Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła 
wniosek, w którym nie dopuściła bezpo-

średniej obsługi działki nr 116/3 z drogi 
krajowej nr 19 (przyległej do niniejszej 
działki). Jednocześnie wskazała, iż naj-
bliższy istniejący indywidualny zjazd jest 
na działkę nr 116/1. W celu zapewnienia 
obsługi komunikacyjnej dla działki nr 
116/3 konieczne było objęcie projektem 
planu działek nr 116/1 i 116/2.

W dniu 23 czerwca 2015r. w świetli-
cy wiejskiej w Płaskiej odbyła się VIII 
sesja Rady Gminy, której przewodniczy-
ła Przewodniczący Rady Gminy – Alicja 
Polkowska, zaś radni podjęli podczas jej 
trwania kilka ważnych decyzji:

Sprawozdanie z działalności urzędu i 
informację o wydanych decyzjach przez 
Wójta Gminy w roku 2014 przedstawił 
Wójt Gminy Wiesław Gołaszewski. 
Sprawozdanie z działalności Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych za 2014 rok w zastępstwie 
Przewodniczącego Gminnej Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Płaskiej odczy-
tała Skarbnik Gminy Katarzyna Ol-
szewska. Sprawozdanie z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Płaskiej w 2014 roku przedstawiła 
Kierownik GOPS w Płaskiej Alina 
Muraczewska. Sprawozdanie z działal-
ności bibliotek w 2014 r. przedstawiła 
Wasilewska Barbara - Dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Płaskiej. 
Sprawozdanie z działalności Gminnego 
Ośrodka Kultury za 2014 r. przedstawił 
Wojciech Krzywiński Dyrektor GOK 
w Płaskiej. Sprawozdanie z działalności 
Samorządowego Gminnego Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w Płaskiej za 2014 
r. przedstawił Kierownik Zakładu Emil 
Milewski. Sprawozdanie z działalności 
Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży 
Pożarnych w 2014 r. przedstawił Sekre-
tarz Gminnego Zarządu OSP RP w 
Płaskiej Jan Szymczyk.

- podjęto Uchwałę Nr VII/56/15 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2014 rok, w której rad-
ni zatwierdzili sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu Gminy Płaska

za 2014 rok.
- podjęto Uchwałę Nr VII/57/15 w 

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy. Rada Gminy po zapoznaniu się 
z sprawozdaniem z wykonania budżetu 
gminy za 2014 rok, sprawozdaniem fi-
nansowym, opinią Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Białymstoku, informacją 
o stanie mienia Gminy Płaska, stanowi-
skiem Komisji Rewizyjnej udzieliła Wój-
towi Gminy Płaska absolutorium z tytułu 
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wykonania budżetu gminy za 2014r.
- podjęto Uchwałę Nr VII/58/15 w 

sprawie zmian w budżecie gminy Pła-
ska na 2015r., w której radni dokonali 
zmian w planie dochodów budżetowych 
zwiększając plan dochodów budżeto-
wych o kwotę 8 160,00 zł., zwiększając 
plan wydatków budżetowych o kwotę 
48 160,00 zł. i zmniejszając plan wydat-
ków budżetowych o kwotę 40 000,00 zł. 
Ustalono również wykaz zadań inwesty-
cyjnych na 2015 rok. Budżet po dokona-
nych zmianach wynosi: dochody budże-
tu w wysokości: 9 965 273,00 zł., w tym: 
bieżące w wysokości 8 257 773,00 zł., 
majątkowe w wysokości 1 707 500,00 
zł. Wydatki budżetu w wysokości: 8 195 
273,00 zł., w tym: bieżące w wysokości 
8 083 373,00 zł., majątkowe w wysoko-
ści 111 900,00 zł., nadwyżka budżetu 
w wysokości 1 770 000,00 zł. zostanie 
przeznaczona na spłatę zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów i poży-
czek.

- podjęto Uchwałę Nr VII/59/15 w 
sprawie deklaracji dotyczącej dofinan-
sowania modernizacji odcinka drogi po-
wiatowej 1209B Przewięź – Rudawka. 
W związku z zamiarem realizacji przez 
Powiat Augustowski inwestycji na dro-
gach i ulicach powiatowych wytypowa-
no do wspólnej realizacji modernizację 

części odcinka drogi powiatowej 1209B 
Przewięź – Rudawka. Dofinansowanie z 
budżetu gminy wyniesie do 50% wkła-
du własnego, w kwocie nie wyższej, niż 
wkład Powiatu Augustowskiego.

- podjęto Uchwałę Nr VII/60/15 w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miejscowości 
Płaska. Do objęcia planem przewidzia-
no - działkę o nr ew. 323/11 i część 
działki 323/12. Działki położone są na 
gruntach rolnych i łąkach klasy V i VI 
pochodzenia mineralnego, w obrębie 
terenu oznaczonego w obowiązującym 
planie zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Płaska symbolem 37 RP/RZ/
LS. Przewidywane funkcje terenu do 
objęcia planem to tereny zabudowy jed-
norodzinnej, pensjonatowej, letniskowej 
i usługowej.

- podjęto Uchwałę Nr VII/61/15 
w sprawie zmiany składu osobowego 
Komisji Gospodarczej i Spraw Społecz-
nych. Do składu Komisji Gospodarczej i 
Spraw Społecznych powołano się radną 
Bogumiłę Hermaniuk i radną Mirosławę 
Teresę Sławińską. Gratulujemy i życzy-
my owocnej pracy.

- podjęto Uchwałę Nr VII/62/15 
zmieniającą Uchwałę Nr X/54/11 Rady 
Gminy Płaska z dnia 26 października 

2011 r. w sprawie ustalenia liczby punk-
tów sprzedaży napojów alkoholowych 
oraz zasad usytuowanych na terenie 
gminy miejsc sprzedaży i podawania na-
pojów alkoholowych. § 3 w/w uchwały 
otrzymał brzmienie:

„§ 3. W przypadku wyczerpania 
limitów określonych w § 1, kolejne 
zezwolenia można wydawać po zwol-
nieniu limitu wg kolejności wpływu 
wniosków.”  Straciła moc Uchwała Nr 
XXIX/181/14 Rady Gminy Płaska z dnia 
11 sierpnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę 
Nr X/54/11 Rady Gminy Płaska z dnia 
26 października 2011 r. w sprawie usta-
lenia liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych oraz zasad usytuowanych 
na terenie gminy miejsc sprzedaży i po-
dawania napojów alkoholowych (Dz. 
Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3442);

- podjęto Uchwałę Nr VII/63/15 
zmieniającą wzór deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Formularz przeznaczony 
dla właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych,  nieruchomości,  na których 
znajdują się domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzy-
stywane jedynie przez część roku, poło-
żonych na terenie Gminy Płaska.

red.

Związek Komunalny ,,BIEBRZA’’ 
z wizytą w Płaskiej

W dniu 15 czerwca br. gościliśmy po 
raz pierwszy w naszej gminie delegatów 
Związku Komunalnego ,,BIEBRZA’’ na 
Walnym Zgromadzeniu. ZK ,,BIEBRZA’’ 
jest związkiem gmin Województwa 
Podlaskiego powołanym w celu koor-
dynowania działań związanych z go-
spodarowaniem odpadami oraz ochroną 
środowiska. Siedziba Związku mieści 
się w Dolistowie Starym, gm. Jaświły. 
Obecnie zrzesza 17 gmin z powiatów: 
augustowskiego, monieckiego, sokólskie-
go i grajewskiego. ZK ,,BIEBRZA’’ jest 
głównym udziałowcem BIOM Sp.z.o.o 
– spółką utworzoną w celu eksploatacji 
oraz zarządu nad mieniem powstałym 
w wyniku realizowanego przez Związek 
projektu ,,Biebrzański System Gospodar-
ki Odpadami’’. Przewodniczącym Zgro-
madzenia ZK ,,Biebrza’’ jest P. Jarosław 
Budnik, zaś Przewodniczącym Zarządu 
– P. Andrzej Lićwinko.

Podczas obrad w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Płaskiej, który podjął się 

organizacji zgromadzenia, udzielono 
absolutorium Zarządowi Związku Ko-
munalnego ,,BIEBRZA’’ z wykonania 
budżetu za 2014 r. Wójt gminy Płaska, 
gospodarz zgromadzenia, zwrócił się do 
delegatów z prośbą o poparcie inicjatywy 
rozszerzenia wodnego przejścia granicz-
nego w Kurzyńcu o przejście pieszo – ro-
werowe. Taka decyzja miała by ogromne 
znaczenie i przyczyniła by się do rozwoju 
kontaktów pomiędzy mieszkańcami 
przyległych gmin po stronie polskiej i bia-
łoruskiej. Istotnym jest również z punktu 

widzenia rozwoju gospodarczego terenów 
przygranicznych jak najszybsze otwarcie 
przejścia drogowego w Lipszczanach, 
gm. Lipsk. Ułatwiło by to zdecydowanie 
przekraczanie granicy i przyczyniło się do 
ożywienia wymiany handlowej pomiędzy 
gminami powiatów przygranicznych po 
obu stronach. Uczestnicy zgromadzenia 
mogli również zwiedzić urokliwe miejsca 
znajdujące się na terenie naszej gminy. 
Wszyscy byli pod wrażeniem dokona-
nych zmian i nowoczesnej infrastruktury 
turystycznej.        Wojciech Krzywiński
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Ratownicy medyczni w akcji

W dniach 17 – 20 czerwca br. go-
ściliśmy na terenie gminy Płaska załogi 
XII Podlaskiego Rajdu Ratownictwa 
Medycznego, który jest jednocześnie 
eliminacją Mistrzostw Polski.  We 
współzawodnictwie udział wzięło 28 
zespołów ratownictwa medycznego  z 
całego kraju oraz goście z Białorusi 

i Ukrainy. Uczestnicy wykonywali 
szereg skomplikowanych zadań dosko-
naląc swoje umiejętności z zakresu ra-
townictwa medycznego, a jednocześnie 
mogli podziwiać uroki naszej Gminy. 
Organizatorem zawodów była Woje-
wódzka Stacja Pogotowia Ratunko-
wego w Białymstoku we współpracy z 
Urzędem Gminy  w Płaskiej, Gminnym 
Ośrodkiem Kultury i ZSO w Płaskiej. 
Na terenie gminnego pola namiotowego 
w Paniewie wykonywano zadanie pt. 
,,TURYSTA’’, które polegało na udzie-
leniu pomocy turystom zaatakowanym 

przez napastnika z użyciem niebez-
piecznych przedmiotów. W świetlicy 
w Dalnym Lesie załogi realizowały 
zadanie pt. ,,DZIADEK’’, polegające 
na udzieleniu pomocy osobie starszej 
chorej na cukrzycę. Natomiast w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących ekipy 
ratownicze udzielały pomocy poszko-
dowanym w wyniku urazu wykonując 
zadanie pt. ,,KALORYFER’’. Wszy-
scy uczestnicy Rajdu zakwaterowani 
byli w Hotelu ,,Albatros’’ w Serwach. 
Komandorem XII Podlaskiego Rajdu 
Ratownictwa Medycznego był p. Wie-

sław Zalewski. Poziom rywalizacji był 
bardzo wyrównany. Być może przy-
szłoroczna, XIII edycja rajdu, będzie 
jednocześnie finałem Mistrzostw Polski 
w Ratownictwie Medycznym.

Wojciech Krzywiński
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Vademecum turysty
- miejsca warte zobaczenia

1) Kościół parafialny pw. św. Marii 
Magdaleny w Mikaszówce z 1907 r. 
Drewniany, zabytkowy kościół. Wyróż-
niają go dwie charakterystyczne wieże o 
wysokości 14 m, a jego wnętrze obfituje 
w liczne jelenie rogi, jest bowiem urzą-
dzone w puszczańskim stylu. W ołtarzu 
głównym znajdują się dwa obrazy: Matki 
Bożej Częstochowskiej i św. Marii Mag-
daleny. Obok kościoła w podobnym stylu 
wybudowano dzwonnicę mierzącą 10 m 
wysokości.

2) Kanał Augustowski. Najwyższej 
klasy zabytek techniki jest wodną drogą 
śródlądową, poprowadzoną przez jeziora 
i rzeki połączone ze sobą wykopanymi 
kanałami, a jego funkcjonowanie możliwe 
jest dzięki zabudowaniom i urządzeniom 
hydrotechnicznym. Elementem składo-
wym obiektu jest również strefa krajo-
brazu rozciągająca się na szerokość 1000 
m od brzegu w krajobrazie otwartym i na 
200m w terenie zabudowanym i lesistym. 
Kanał Augustowski to jedna z najdłuż-
szych sztucznych dróg wodnych w Polsce, 
powstała w latach 1825-1839 wg projektu 
polskiego inżyniera gen. I. Prądzyńskiego. 
Łącząc dorzecza Wisły i Niemna prowadzi 
przez jeziora: Mikaszówek, Mikaszewo, 
Krzywe, Paniewo, Orle, Gorczyckie, Ser-

wy, Studzieniczne, Białe, 
Necko, Rospuda, Sajno. 
Droga wodna Kanału to 
odcinek między Dębowem 
w Polsce, a Niemnowem w 
Białorusi. Liczy 102 km, z 
których 80 jest w Polsce, a 
22 km po białoruskiej stro-
nie. Kanał fukncjonuje dzięki 18 śluzom, 
z których 14 leży po naszej stronie, jedna 
w pasie granicznym (śluza Kurzyniec), a 
3 w Białorusi.

3) Śluza Kurzyniec. Jedyne w Polsce 
przejście graniczne wodne. Piętnasta śluza 
na Kanale Augustowskim (licząc od stro-
ny Biebrzy). Granica polsko-białoruska 
przebiega osią śluzy i dalej osią kanału 
na długości 3,5 km. Śluza jest położona 
niedaleko wsi Rudawka. Budowę śluzy w 
1828 roku rozpoczął por. inż. Konstanty 
Jodko, a zakończył w roku 1829 ppor. 
inż. F. Wielhorski. Nazwa pochodzi od 
dawnej wsi Kurzyniec leżącej po drugiej 
stronie kanału. Śluza była nieczynna od 
1939 roku i mocno zniszczona; na mocy 
porozumienia między Rządem Rzeczy-
pospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Białorusi zawartego w Augustowie 8 mar-
ca 2005 roku w sprawie rekonstrukcji gra-
nicznego odcinka Kanału została poddana 
remontowi trwającemu od jesieni 2006 do 
czerwca 2007 roku. Brzegi śluzy łączy 
most zwodzony z czterema betonowymi 
słupami. W okresie wakacyjnym czynne 
tu jest graniczne przejście turystyczne.

4) Puszcza Augustowska. Powierzch-
nia te ptasiej ostoi zamyka w swych grani-

cach 134 377.7 ha. Lasy iglaste 59%, lasy 
mieszane 14%, siedliska rolnicze 13%, 
wody śródlądowe 5%, lasy liściaste 4%, 
łąki i zarośla 4%, torfowiska i bagna 1%. 
Ostoja ta obfituje w bogaty ilościowy i 
różnorodny gatunkowo świat ptaków. 
Stwierdzono tu co najmniej 40 gatunków 
ptaków wymienionych w Załączniku 
Dyrektywy Ptasiej, a 18 gatunków wpisa-
nych jest do Polskiej Czerwonej Księgi. 
Gniazduje tu przynajmniej 1 % krajowej 
populacji następujących gatunków pta-
ków: bąk, błotniak stawowy i łąkowy, 

bocian czarny, cietrzew, dzięcioł biało-
grzbiety i trójpalczasty oraz zielonosiwy, 
gadożer, głuszec, kania czarna i ruda, 
kraska, łabędź krzykliwy, orlik krzykliwy, 
żuraw, włochatka, podgorzałka, puchacz, 
trzmielojad.

5) Zespół sakralny w Studzienicznej. 
Mieści się na tzw. „wyspie”, połączonej 
groblą z lądem. Jest miejscem kultu reli-
gijnego słynącej łaskami Matki Boskiej, 
notowanego w dokumentach kamedułów 
osiedlonych na Wigrach już w 1728 r. 
Obejmuje zabytkowy drewniany kośció-
łek z 1847 roku, drewnianą dzwonnicę 
z 1871 r oraz zbudowaną rok później 
neoklasyczną kaplicę z obrazem matki 
Boskiej Studzieniczańskiej. Kościół 
ufundowany w 1847 roku przez Szymona 
Andruszkiewicza, chłopa z okolicy Sejn, 
ma trzy ołtarze: ołtarz główny p.w. św 
Rodziny, ołtarz boczny p.w. św. Tekli, 
ołtarz boczny p.w. św. Jana Nepomu-
cena. W kaplicy znajduje się cudowny 
obraz Matki Boskiej częstochowskiej 
(XVIII-wieczna kopia). Obok kaplicy, 
pod gontowym daszkiem zlokalizowana 
jest studzienka z cudowną wodą, leczącą 
podobno schorzenia oczu.

Tekst pochodzi z wydania „Czło-
wiek i natura 2000. Płaska”
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Święto Szkoły

Niezapomnianego 9 czerwca 1999 
r. Jan Paweł II odwiedził płaszczańską 
ziemię. Płynąc po naszych jeziorach 
statkiem ,,Serwy”, odwiedzil kaplicę 
w Studzienicznej, następnie dopłynął 
do Gorczycy. Rok później, aby uczcić 
pobyt tak wyjątkowego Gościa, szkoła 
nasza przyjęła zaszczytne imię Jana 
Pawła II. 

Minęło 15 lat od tamtego niezwy-
kłego wydarzenia. Przez ten czas szko-
ła kontynuowała naukę swego patrona 
w różnorodny sposób. 

15.06.2015 obchodziliśmy Święto 
Szkoły w 15 rocznicę nadania imienia 
Jana Pawła II. Uroczystość  rozpoczę-
ła się odśpiewaniem hymnu Rodziny 
Szkół  Jana Pawła II. Następnie odbył 
się wspaniały koncert w wykonaniu 
naszych uczniów, którzy na różnych 
instrumentach muzycznych zagrali 
przygotowane utwory. Wykonawcami 
byli: A. Daniłowicz, B. i M. Milew-
scy, A. Jejer, S. Macierzyńska, M. 
Romańczuk. 

Niezwykłym przeżyciem był Szkol-
ny Konkurs Recytatorski fr. Pisma 
Świętego pod hasłem ,,Któż jak Bóg”, 
adresowany do uczniów kl. IV-VI 
szkoły podstawowej. I miejsce zdobyła 
B. Pużyńska, II miejsce jury przyznało 
M. Kozielskiemu, III miejsce zdobyła 
G. Wnorowska i Z. Ciężkowska.

W dniach od 12-14 czerwca dziew-
częta z naszego gimnazjum: D. Trocka, 
B. Puzio, A. Jejer, E. Zubkiewicz, 
D.  Kazimierczyk, W. Rutkowska, D. 
Żydanowicz wzięły udział w IV Krajo-
wym Kongresie Misyjnym w Warsza-
wie pod hasłem ,, Radość Ewangelii 
źródłem misyjnego zapału”. Podczas 

tej uroczystości dały świadectwo 
swojej tam obecności.  Podzieliły się 
zapałem i zachęciły do działania misyj-

nego. Spotkanie odbyło się w poważnej 
i podniosłej atmosferze.

L P
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Rok szkolny 2014/ 2015 
dobiegł końca. Fakt ten za-
dowolił przede wszystkim 
uczniów, którzy wreszcie będą 
mogli cieszyć się wakacyjnym 
odpoczynkiem. Dziesięć mie-
sięcy nauki przebiegło spokoj-
nie. W ostatnich miesiącach 
zewnętrzny sprawdzian szósto-
klasisty i egzamin gimnazjalny 
wywołał trochę emocji. Są już 
wyniki. W tym obszarze szkoła 
nasza odniosła sukces, ponie-
waż uczniowie kl. VI i III gimnazjum 
uzyskali wysokie wyniki, wyższe niż 
średnia krajowa i średnia wojewódzka.

22 czerwca odbyło się nieoficjalne 
pożegnanie uczniów kl. VI szkoły pod-
stawowej i  kl. III gimnazjum. Uczniowie 
odchodzących klas zaprezentowali weso-
łą część artystyczną, a młodsi wygłosili 
słowa pożegnania i wręczyli symboliczne 
pamiątkowe słoniki. Tradycyjnie już 
Wójt Gminy Płaska Pan Wiesław Go-
łaszewski wręczył uczniom kończącym 
dany etap słodkie upominki.

26 czerwca Dyrektor Szkoły Da-
riusz Sudyk już oficjalnie zakończył 
rok szkolny 2014/ 2015. Uroczystość 

rozpoczęła się mszą św. w kaplicy w 
Płaskiej celebrowaną przez ks proboszcza 
parafii Studzieniczna Wojciecha Jabłoń-
skiego i ks. proboszcza parafii Mikaszów-
ka Andrzeja Borkowskiego. Dalsza część 
odbyła się w szkole.

   Swoją obecnością zaszczycili 
zaproszeni goście: ks. Wojciech Jabłoń-
ski, ks. Andrzej Borkowski, dyr. GOK 
w Płaskiej Wojciech Krzywiński, z-ca 
komendanta Straży Granicznej Bogdan 
Bućko, przewodnicząca Rady Gminy 
Płaska Alicja Polkowska, radna Aneta 
Tarasiewicz, sekretarz Nadleśnictwa 
Płaska w Żylinach Stanisław Harmusz-
kiewicz . Uczniom wręczono świadectwa, 
a najlepszym za wysokie wyniki w nauce i 

wzorowe zachowanie świadectwa z czer-
wonym paskiem i nagrody książkowe. 
Szczególnie wyróżniający się uczniowie 
otrzymali nagrodę specjalną ufundowaną 
przez Wójta Gminy Płaska Wiesława 
Gołaszewskiego, były również nagrody 
od ks .Wojciecha Jabłońskiego za pracę 
w Caritasie.

***
Wskaźnikiem jakości szkoły są osią-

gnięcia uczniów do których zaliczamy nie 
tylko wyniki z przedmiotów, 
ale również z różnych kon-
kursów. Z radością i dumą 
należy podkreślić, że nasi 
uczniowie aktywnie brali 
udział w wielu konkursach.

Znaczące sukcesy od-
nieśli następujący uczniowie, 
zaczynając od najmłodszych:

- Karecka Ola i Kuźnicka 
Julia z kl. I b w konkursie 
plastycznym,, Bezpieczeń-
stwo i rozwaga, tego od 
Ciebie każdy wymaga”,

-  Bazylewicz Olaf i 
Rzodkiewicz Asia z kl.III w 

konkursie plastycznym ,,Jak dokarmiam 
ptaki zimą”,

- Milewska Paulina z kl.V w XI Po-
wiatowym Konkursie Ortograficznym,

- Wnorowska Gabriela i Daniłowicz 
Agnieszka w Konkursie Piosenki Anglo-
języcznej,

- Pużyński Krzysztof z kl. VI w Ogól-
nopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
w Polanicy Zdrój,

- Raczkowska Małgorzata i Raczkow-
ski Bartek z kl. V i VI w Mistrzostwach 
Polski Leśników w Biegu na Orientację 
w Tułowicach,

-Miłosz Milewski z kl. IV w Ogólno-
polskim Festiwalu Muzyki Elektronicznej 
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maj, czerwiec 2015 r. 11

2014/ 2015 w ZSO w Płaskiej

w Łodzi,
- Trocka Daria, Jatkowska Karolina, 

Szczęsny Mateusz z III kl. gim. to finali-
ści w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym,

- Trocka Daria z kl. III gim .dwu-
krotnie w Powiatowym Konkursie Or-
tograficznym w Augustowie oraz w 
Powiatowym Konkursie Recytatorskim 
,,Ta ziemia od innych droższa” także w 
Augustowie.

***
Turystyka i krajoznastwo stwarza 

sytuację, w której dzieci i młodzież w 
praktycznym działaniu, własnym wysił-

kiem zdobywają życiowe doświadczenia, 
wiedzę o kraju i środowisku.

W maju i czerwcu odbyło się szereg 
wycieczek, w których uczestniczyły 
dzieci, zaczynając od najmłodszych aż 
po gimnazjalistów. Ogromne podzięko-
wania kierujemy do Rady Rodziców, 
która w dużym stopniu dofinansowała 
wyjazdy dzieci.

Przedszkolaki zwiedziły Ogród Bajek 
w Kaletniku.

Kl. I a miała Rejs Szlakiem Papieskim 
w 15 Rocznicę nadania szkole im. Jana 
Pawła II.

kl. I b i II odwiedziła Park Dinozau-
rów w Jurowcach.

kl. III była na biwaku w ośrodku 
wypoczynkowym Królowa Woda oraz 
w Białowieży.

kl. IV bawiła się na kręglach w Au-
gustowie.

kl. V i VI zwiedziła Białowieski Park 
Narodowy.

kl. gimnazjum były na wycieczce w 
Olsztynie oraz w Białymstoku.

kl. III gimnazjum zwiedziła Twierdzę 
Osowiec i Biebrzański Park Narodowy. 

W maju i czerwcu zorganizowano w 
szkole wiele uroczystości i imprez oko-
licznościowych, np.: akademia z okazji 
Święta Konstytucji Trzeciego Maja, 
Święto Mamy i Taty, festyn rodzinny, 
Dzień Dziecka, maraton czytelniczy 
,,Cała Polska czyta dzieciom”. Odbyły 
się dwie piesze pielgrzymki: do Studzie-
nicznej oraz do Mikaszówki.

Teraz wszystkim uczniom życzymy 
udanych, ciekawych i bezpiecznych 
WAKACJI !!!

 L P                                            



Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2015 r. poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z 
późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Gminy Płaska Uchwały Nr V/31/15 z 
dnia 16 stycznia 2015 r. zmienionej uchwałą 
Rady Gminy Płaska Nr VII/55/15 z dnia 
28 maja 2015 r., w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Płaska 
dla działek o nr ewid. 116/1, 116/2 i 116/3 z 
obrębu ewid. Serski Las.

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 środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko zawiadamiam o przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dotyczącej 
projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Płaska dla 
działek o nr ewid. 116/1, 116/2 i 116/3 z 
obrębu ewid. Serski Las.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją sprawy 

w Urzędzie Gminy Płaska, Pokój Nr 01, w 
godzinach pracy Urzędu;

2) składać wnioski do wyżej wymienio-

nego planu miejscowego. Wnioski należy 
składać na piśmie w Urzędzie Gminy Płaska 
lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy 
Płaska, 16-326 Płaska 53, w terminie do dnia 
28.07.2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy. Wskazane jest dołącze-
nie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej 
lub ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu 
lub obszaru, którego dotyczy wniosek.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
wniosków jest Wójt Gminy Płaska. Roz-
patrzenie następuje w formie Zarządzenia 
Gminy Płaska, które jest publikowane w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Płaska.
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program uroczystości:
•	 1. Uroczyste otwarcie
•	 2. Msza św.
•	 3. Gminne zawody sportowo-pożarnicze 

•	 4. Pokazy, konkursy
•	 5. Podanie grochówki strażackiej  

dla wszystkich chętnych.

wstęp wolny,  
serdecznie zapraszamy ! ! !

OGłOszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy płaska 

dla działek o nr ewid. 116/1, 116/2 i 116/3 z obrębu ewid. serski Las


