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Szanowni Państwo, 
Urząd Gminy Filipów zaprasza do zapoznania się 
z pierwszym wydaniem naszego biuletynu 
informacyjnego. 
Publikacja tego wydawnictwa ma służyć zwiększeniu 
wiedzy o zakresie kompetencji i zasadach 
funkcjonowania gminy oraz o realizowanych 
zadaniach, podejmowanych uchwałach i wydawanych 
zarządzeniach. W miarę potrzeb będziemy też 
przekazywać informacje z bieżących wydarzeń na 
terenie gminy. 

Serdecznie zapraszamy do lektury. 

 
Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy 

publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym m.in. : 
- gospodarka nieruchomościami, 
- drogi gminne, 
- wodociągi i kanalizacja, 
- ochrona zdrowia, 
- pomoc społeczna, 
- oświata, 
- kultura, turystyka, 
-  porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz 

ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. 
Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie budżetu gminy. Projekt budżetu 
przygotowuje wójt na rok kalendarzowy. Przedkłada go 
radzie gminy do uchwalenia i regionalnej izbie 
obrachunkowej do zaopiniowania. Przy tworzeniu 
projektu budżetu na przyszły rok wójt uwzględnia w 
miarę posiadanych środków finansowych wnioski 
radnych i mieszkańców. Obowiązkiem wójta jest 
przygotowania takiego projektu budżetu, który pozwoli 
wykonać ustawowe zadania i nie pogorszy sytuacji 
finansowej gminy. 

Budżet gminy obejmuje plan dochodów jako źródło 
finansowania i plan wydatków . Załącznikiem do budżetu 
jest plan inwestycji.  

Gmina Filipów jest gminą typowo rolniczą, 
podstawową produkcję stanowi hodowla bydła i trzody. 
Rolnicy otrzymują unijne dopłaty, które narzucają 
określone wymagania przy produkcji rolniczej. Jednym z 
warunków jest zapewnienie czystości środowiska i 
utrzymania dotychczasowych walorów. Chcemy rozwijać 
turystykę na terenie naszej pięknej gminy, ale najpierw 
musimy zapewnić, że nasze naturalne środowisko nie 
będzie zanieczyszczone. 

Na najbliższe lata  zadania inwestycyjne 
określono w poprzedniej kadencji rady na podstawie 
„PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FILIPÓW na 
lata 2005 - 2013” (uchwała Rady Gminy Filipów 

NR XVI/110/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.). Na rok 2006 
zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 
Filipowie. Na opracowanie i aktualizację dokumentacji 
sieci wydatkowano w latach 2004 – 2006 ponad 25 000 
złotych. Ważność dokumentacji została warunkowo 
przedłużona, ale za jej aktualizację nadal płacimy. Rada 
Gminy w Filipowie w uchwale Nr VII/48/07 z dnia 16 
sierpnia 2007 r. w sprawie planowanych środków na 
realizację programów operacyjnych w latach 2008 – 
2010 przeniosła to zadanie do realizacji dopiero w 2010 
roku. Dlaczego gmina ma zostać w przysłowiowym 
szambie jeszcze przez 3 lata, gdy właśnie teraz są środki 
unijne na tą inwestycję? Zapytajmy o to swoich 
radnych. 

Priorytetowym zadaniem inwestycyjnym 
gminy jest modernizacja dróg gminnych, ale te zadania 
czyli budowę kanalizacji i modernizację dróg gmina 
może realizować jednocześnie. Bez budowy sieci 
kanalizacyjnej nie można jednak modernizować dróg w 
Filipowie. Możemy wykorzystać na ten cel środki 
unijne ale nie można oddalać terminu wykonania, 
ponieważ jest to duża inwestycja i musimy zapewnić 
środki własne na jej realizację. Z roku na rok wzrasta 
wymagany udział procentowy środków własnych w 
realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków 
unijnych. W trybie pilnym (do 15 listopada bieżącego 
roku) musimy wystąpić o środki unijne na: 

− modernizację dróg 
− budowę sieci kanalizacyjno sanitarnej 
− kompleksowe zagospodarowanie plaż nad 

jeziorami Kamienne i Rospuda 
aby w przyszłym roku rozpocząć ich realizację. 

Jednostki organizacyjne gminy: 
- Urząd Gminy Filipów, 

ul.Garbaska 2 ,16-424 Filipów, tel./fax (87) 569-60-81 
internet: www.filipow.pl, 
e-mail: sekretariat@filipow.pl 

- Zespół Szkół w Filipowie, ul. M. Konopnickiej 5 
tel. (87) 569-60-29, e-mail: zsfilipow@poczta.wp.pl 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
tel. (87) 569-60-60, e-mail: gopsfilipow@gminyrp.pl 

Gminne jednostki kultury: 

- Gminny Ośrodek Kultury w Filipowie, 
ul. Garbaska 2, tel. (087) 569–60–94; 
e-mail: gokfilipow@poczta.onet.pl  

- Gminna Biblioteka Publiczna w Filipowie, 
ul.Garbaska 2 , tel.(087) 569-60-55;  
e-mail: biblioteka@filipow.pl 



Gmina Filipów to my mieszkańcy i to od nas 
zależy jak będzie ona funkcjonować. To my mieszkańcy 
wybraliśmy w bezpośrednich wyborach wójta jako władzę 
wykonawczą i 15 osobową radę gminy jako władzę 
uchwałodawczą. 

Wybieraliśmy oddzielnie wójta i członka rady, 
który ma reprezentować naszą wieś lub sołectwo. 

Z mocy prawa to wójt na bieżąco organizuje i 
nadzoruje pracę urzędu gminy i jednostek podległych, a 
członkowie rady pracują w komisjach i obradują na 
sesjach rady, które są zwoływane przynajmniej raz na 
kwartał, a także w miarę potrzeb. 

Działalność organów gminy (wójt i rada gminy) 
jest jawna i dlatego wszyscy mieszkańcy powinni 
wiedzieć o tym, co dzieje się w gminie. Bezpośredni 
kontakt z mieszkańcami powinni utrzymywać radni, 
których my wybraliśmy i to do nich powinniśmy zwracać 
się z naszymi potrzebami. Sołectwa są tylko jednostkami 
pomocniczymi (w naszej gminie jest ich 26). 

W naszej gminie brak jest porozumienia miedzy 
organami władzy, którą my sami wybraliśmy, w 
bezpośrednich wyborach. Świadczy o tym dobitnie fakt 
„bojkotu” ostatniej sesji rady zwołanej z inicjatywy wójta. 
W sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady 
prawie zawsze uczestniczy 100% radnych. Czy nie jest to 
objaw dyskryminowania wójta w oczach mieszkańców 
przez przewodniczącego rady? Czyżby w naszej gminie 
obowiązki wójta pełnił przewodniczący rady? 
Podejmowanie decyzji z boku, bez ponoszenia 
odpowiedzialności jest sytuacją wygodną dla 
przewodniczącego, ale działanie takie jest niezgodne z 
prawem. Pamiętajmy jednak o tym, że radni nie mają 
tylko praw, ale i obowiązki. To rada ponosi 
odpowiedzialność za funkcjonowanie gminy. 
To ona zatwierdziła budżet gminy na 2007 rok i nie 
powinna przeszkadzać w jego realizacji wójtowi gminy, 
który z mocy prawa jest organem wykonawczym. 

Z czego wynika brak współpracy między radą 
gminy a wójtem – rozważmy sami. W ostatnim okresie 
rada dwukrotnie odrzuciła propozycję wójta co do 
spotkania celem omówienia zaistniałych problemów. 
Bojkot sesji stał się punktem kulminacyjnym we 
wzajemnych relacjach. Jak widzimy, z jednej strony jest  
„wyciągnięta ręka” do zgody i współpracy, a z drugiej 
odrzucenie tej ręki i bojkot. Mało tego, aktualnie dochodzi 
już do prób zastraszania pracowników urzędu gminy 
przez nieznanych sprawców. 

Czyżbyśmy mieli do czynienia z tworzeniem się 
nieformalnych grup nacisku na władzę wykonawczą w 
naszej gminie? 

Przy takich działaniach najwięcej traci gmina - 
czyli my mieszkańcy, szczególnie, gdy właśnie teraz 
trzeba zgodnie sięgać po unijne środki pomocowe. W ten 
sposób opóźnione są wszelkie działania na rzecz 
zaspokojenia bieżących potrzeb mieszkańców i działania 
na rzecz rozwoju gminy. 

Wójt Gminy Filipów 

Ryszard Dykiert 

 

Sołectwa (jednostki pomocnicze gminy): 

1 Agrafinówka 14 Nowa Dębszczyzna 

2 Bartnia Góra 15 Nowe Motule 

3 Czarne 16 Olszanka 

4 Czostków 17 Piecki 

5 Filipów 18 Rospuda 

6 Filipów Drugi 19 Smolenka 

7 Filipów Trzeci 20 Stara Dębszczyzna 

8 Filipów Czwarty 21 Stare Motule 

9 Garbas Pierwszy 22 Supienie 

10 Garbas Drugi 23 Szafranki 

11 Huta 24 Tabałówka 

12 Jemieliste 25 Wólka 

13 Mieruniszki 26 Zusno 
 
 

R a d n i  G m i n y  F i l i p ó w  
Nr 

okręgu 
Granice okręgu 

Imię i nazwisko 

radnych 

1 
Agrafinówka, Bartnia 
Góra, Piecki, Smolenka 

Tadeusz Staśkiewicz 

2 
Jemieliste, Nowa 
Dębszczyzna, Stara 
Dębszczyzna, Tabałówka 

Tomasz Rant 

3 
Garbas Pierwszy, 
Mieruniszki 

Cezary Bobowicz 

4 
Bitkowo, Garbas Drugi, 
Supienie 

Danuta Czupryńska 

5 Czarne, Czostków, Huta Ewa Walicka-Grzyb 

6 
Filipów Czwarty, 
Rospuda, Wólka 

Mirosław Złotorzyński 

7 
Olszanka, Szafranki, 
Zusno 

Mirosław Kopko 

8 
Nowe Motule, Stare 
Motule 

Barbara Syperek 

9 
Filipów Drugi, Filipów 
Trzeci 

Marek  Andrzej Bogdan 

10 

Filipów: ul. Bema, 
Fabryczna, Jordyka, 
Olendry, 1 Maja 

Sylwester Koncewicz, 
Andrzej Mieczysław 
Snopek,  
Marek Jodziewicz 

11 

Filipów: ul. Garbaska, 
Grecka, Konopnickiej, 
Kwiatowa, Mieruniszka, 
Minkiewicza, Plater, Plac 
Stefana Batorego, Polna, 
Rospuda, Wiszowatego, 
Wólczańska 

Ireneusz Wawrzyn, 
Marek Chotyński, 
Helena Teresa 
Sowulewska 

 


