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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Miło nam poinformować, że decyzją Sądu
Okręgowego w Suwałkach z dnia 29 października 2007
roku nasz Biuletyn uzyskał status tytułu prasowego
(kwartalnika) i został zarejestrowany pod numerem
Pr-174.
Zapraszamy
wszystkich mieszkańców do
współtworzenia Biuletynu oraz zgłaszania tematów jakie
powinniśmy poruszać w kolejnych wydaniach.

- 20 000 zł – na OSP

Niżej przedstawiamy najważniejsze działania i
inwestycje realizowane przez gminę w ostatnim okresie.

- 20 500 zł – na zakup „busa” do dowozu osób
niepełnosprawnych

Co zrobiliśmy dotychczas:

Co planujemy do realizacji na 2008 rok.

1.

2.

zmodernizowaliśmy
drogi
gminne
pod
nawierzchnię bitumiczną o długości 8,75 km, na
co wydatkowaliśmy 190 000 złotych oraz
wykonaliśmy remont drogi wewnętrznej na
wartość 46 292,05 zł
przygotowaliśmy dokumentację techniczną i
projektową na asfaltowanie 11,59 km dróg
gminnych.
Koszty opracowania dokumentacji wyniosły
45 037,55 zł

- 20 000 zł – na remont drogi Zusno – Skazdub Stary
- 46 126,20 zł – na remonty w ramach szkód
spowodowanych przez żywioł (dachy) oraz 74 288,60 zł
zadeklarowane na przyszły rok
- 100 000 zł – na remont dachu w Zespole Szkół
- 9 085 zł – na dożynki gminne

1.

położenie asfaltu na drogach gminnych:
•

Piecki – Dębszczyzna Stara o długości 2,5
km, wartość kosztorysowa 690 958 zł

•

Filipów – Olszanka - Dębszczyzna Stara –
Piecki o długości 10,5 km, wartość
kosztorysowa 4 800 000 zł

2.

budowa kanalizacji w Filipowie o długości 11 km
wraz z przebudową sieci wodociągowej o
wartości kosztorysowej ok. 8 mln zł przy
dofinansowaniu
unijnym
ok. 85% (i przy założeniu, że Rada Gminy nie
odrzuci tej inwestycji)

3.

przeprowadziliśmy remonty dachów na mieniu
komunalnym na ogólną kwotę 126 967,37 zł

4.

uruchomiliśmy monitoring w Zespole Szkół
(zestaw 8 kamer i monitor) koszt wykonania –
22 000 zł

3.

budowa dwóch plaż gminnych w Filipowie i
Wólce na ogólna wartość ok. 800 000 zł przy
dofinansowaniu unijnym ok. 600 000 zł

5.

został wykonany remont dziedzińca szkoły na
wartość 115 000 zł

4.

dokończenie remontu dachu na Zespole Szkół na
wartość 52 074 zł

6.

wymieniliśmy stolarkę okienną w urzędzie
gminy i szkole na kwotę 43 000 zł

5.

zagospodarowanie wysypiska śmieci na wartość
60 000 zł przy dofinansowaniu z unii ok. 50 000zł

7.

przygotowaliśmy dokumentację na budowę
dwóch plaż w gminie. Koszt dokumentacji
wyniósł 28 840 zł

Ponadto jeszcze w tym roku zostanie wykonana
modernizacja oświetlenia w Filipowie, Pieckach i
Jemielistem – koszt modernizacji 229 000 zł. Oszczędności
na rachunkach za energie elektryczna wynosić będą ok. 60
000 zł rocznie. A zatem inwestycja sfinansuje się sama z
oszczędności w okresie ok. 3 lat.
Ogólnie na wykonane inwestycje, modernizacje,
remonty i inne działania gmina wydatkowała ponad
590 000zł, z czego 375 961,20 zł pozyskaliśmy ze źródeł
zewnętrznych.
Pozyskane środki finansowe były przeznaczone na:
- 110 000 zł – na program „Nasza Szkoła”
- 33 267 zł – na remont dziedzińca szkoły

Sesja podatkowa zwołana przez wójta przerwana...
W dniu 30.XI.2007 odbyła się sesja Rady Gminy
Filipów zwana „podatkową” z uwagi na planowane
uchwalenie lokalnych podatków.
Sesja, zwołana przez wójta, została przez Radę
przerwana i przełożona na 12.XII.2007r,
Przekładając sesję Rada Gminy podjęła duże
ryzyko, iż uchwalone podatki mogą nie wejść w życie w
ustawowym terminie 1 stycznia 2008r., co byłoby
poważnym naruszeniem dyscypliny uchwałodawczej
skutkującym reakcją organów nadzoru.
Podejmując tak znaczne ryzyko Rada musiała
mieć bardzo ważne ku temu powody, jednakże nie w
pełni zrozumiałe dla zgromadzonych na niej osób i całego
społeczeństwa. Każda zmiana podatków wzbudza

bowiem społeczne emocje nie zawsze życzliwe dla
uchwałodawcy.
Program Integracji Społecznej
Gmina Filipów, jako jedna z czterech z powiatu
suwalskiego została przez nas wprowadzona do
ogólnokrajowego
Programu
Integracji
Społecznej
realizowanego w ramach Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich.
Na program ten uzyskaliśmy 70 200 euro, tj. ok.
270 000 zł do wydatkowania na cele społeczne w okresie
do 2009 r., między innymi na uruchomienie kawiarenek
internetowych, świetlic, klubów, pomoc ludziom
starszym, dzieciom i młodzieży, rodzinom ze środowisk
najbardziej potrzebujących itp.
Pieniądze pochodzą z Międzynarodowego Banku
Odbudowy i Rozwoju. Wymieniona kwota pieniędzy jest
do wykorzystania bez żadnego wkładu własnego.
Aktualnie został powołany zespół do wdrożenia
programu w naszej gminie.
Nie możemy pozwolić sobie na zmarnowanie takiej
szansy, gdyż niewykorzystane przez nas pieniądze
zostaną przekazane innym gminom, a potrzeby mamy
ogromne.
Przedstawicieli
zainteresowanych
zapraszamy do współpracy.

środowisk

Ważne dla mieszkańców Filipowa.
W związku z planowaną na 2008 rok budową
kanalizacji w Filipowie, Urząd Gminy w najbliższym
czasie będzie zbierał od mieszkańców Filipowa deklaracje
o chęci przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.
Warunkiem zrealizowania inwestycji będzie zebranie ok.
70% oświadczeń zgody na podłączenie do kanalizacji.
Gmina Filipów jest wpisana do Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który obliguje nas
do budowy sieci w aglomeracji Filipów.

Informacja z ostatniej chwili:
Prawdopodobnie jeszcze w grudniu br. rolnicy
indywidualni będą mogli skorzystać z pomocy unijnej na
budowę
przydomowych
oczyszczalni
ścieków.
Dofinansowanie z unii wynosić będzie 50%, płatnikiem
będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Informacje na ten temat przekazywać będziemy na
bieżąco.
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności
Nasza gmina uczestniczy w projekcie Urzędu
Marszałkowskiego, który ma na celu wdrożenie
jednolitego sposobu obsługi petentów przez Internet w
województwie podlaskim.
Umożliwi to składanie wniosków czy podań
przez specjalnie stworzone strony e-Urzędu, bieżący
podgląd stanu załatwianych przez nas spraw oraz
otrzymywanie wiążących decyzji administracyjnych także
drogą elektroniczną.
Warunkiem korzystania z e-Urzędu będzie
posiadanie własnego podpisu elektronicznego. W tym
celu stworzono Wojewódzkie Centrum Certyfikacji, które
wydawać będzie
mieszkańcom podlasia podpisy
elektroniczne honorowane we wszystkich urzędach
naszego województwa.
Niestety w świetle prawa niektóre sprawy będą
nadal wymagały osobistego stawiennictwa w urzędzie.
Sposób uzyskania podpisu elektronicznego oraz
niezbędne dokumenty zostaną opublikowane na stronie
urzędu.
Sylwester z GOK Filipów.
Gminny Ośrodek Kultury w Filipowie
zaprasza bardzo serdecznie wszystkich chętnych na

Zabawę Sylwestrową,
która odbędzie się w GOK-u.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wstęp płatny 200zł/para.

W br. część mieszkańców naszej gminy wylosowała
bezpłatne przydomowe oczyszczalnie ścieków, na które
Stowarzyszenie Ekologiczne Gmin „Rospuda” uzyskała
dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości 55 000 zł.

Zapisy oraz wpłaty w Gminnym Ośrodku Kultury w
Filipowie lub też bezpośrednio na konto GOK:
08936700070028020307590002
z dopiskiem „Sylwester” oraz imię i nazwisko.
Grać będzie zespół Disco Polo.

Ogółem Stowarzyszenie dysponowało na tę inwestycję
kwotą 130 000 zł.
Z przykrością należy poinformować, że w wyniku
ogłoszonego przetargu na realizację inwestycji na
obszarze czterech gmin wchodzących w skład
Stowarzyszenia „Rospuda” najniższa oferta wykonawcy
wyniosła 320 000 zł, co znacznie przekroczyło możliwości
finansowe Stowarzyszenia. Obecnie prowadzone są
negocjacje z WFOŚiGW celem pozyskania dodatkowych
środków na tę inwestycję, co pozwoli nam ją zrealizować.
O sytuacji w tym zakresie
będziemy informować na bieżąco.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia, serdeczne życzenia zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności wszystkim
mieszkańcom gminy Filipów składa

zainteresowanych
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