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Szanowni Mieszkańcy
Zanim się obejrzeliśmy, minął pierwszy kwartał bieżącego roku, a tym samym pierwszy
kwartał realizacji tegorocznego budżetu.
Jak co roku planowaliśmy wpływy i wydatki
opierając się na konkretach i z nadzieją, że
będą one służyć rozwojowi gminy, a jednocześnie wyjdą naprzeciw najważniejszym
oczekiwaniom mieszkańców. Jak wiadomo,
budżet nie jest dokumentem zamkniętym
i w ciągu roku, odpowiadając na pojawiające się potrzeby, może
ulegać zmianom. W Biuletynie publikujemy Informator Budżetowy, ponieważ budżet gminy to nasze wspólne pieniądze i chcemy,
abyście Państwo wiedzieli, jak nimi gospodarujemy. Zachęcam do
lektury Biuletynu, a także do zaglądania na stronę internetową
Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, na której znajdziecie Państwo bieżące informacje i komunikaty.
Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

Próbujemy rozwiązać
problem komunikacji
Gmina Juchnowiec Kościelny od kilkunastu już lat korzysta z usług Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Linie 10, 11,
104, 107 i 110 obsługują miejscowości położone w jej północnej części. Jednak nie zaspokaja to potrzeb wszystkich
mieszkańców gminy.
Od kilku lat podejmowane
są próby rozwiązania tego problemu. Nie jest to łatwe, zwłaszcza, że chodzi nie tylko o dojazd
do Białegostoku, ale także do
ośrodków zdrowia, kościołów
czy urzędu gminy. Po konsultacjach z mieszkańcami opracowane zostały dwie trasy którymi
kursować mają autobusy wewnętrznej komunikacji gminnej dowożące mieszkańców do
przystanków w Juchnowcu Ko-

ścielnym. Pierwsza obejmuje
miejscowości: Ogrodniczki, Janowicze, Janowicze Kolonia,
Hermanówka, Niewodnica Nargilewska Kolonia Lewickie Kolonia i Rumejki; druga: Wólka
Klewinowo Nowe Klewinowo,
Zajączki, Kożany, Czerewki,
Pańki, Dorozki, Bogdanki, Baranki, Tryczówka, Złotniki, Biele, Rostołty, Simuny, Hołówki
Duże, Hołówki Małe, Szerenosy,
Juchnowiec Kolonia.
Aktualnie prowadzone są rozmowy z gminą Białystok, która
jest zainteresowana rozszerzeniem dotychczasowej oferty o
dwie kolejne trasy obsługiwane przez busy. Jeśli rozmowy nie
przyniosą oczekiwanego skutku, ogłoszony zostanie przetarg
na wyłonienie przewoźnika.

Pełnych radosnej nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
pogody ducha i wiary w ludzi
wzajemnej miłości, zaufania, życzliwości
oraz pokoju – w naszych sercach i wokół nas
– mieszkańcom i wszystkim osobom
związanym z Gminą Juchnowiec Kościelny
życzą
w imieniu Rady Gminy
Bożena Jakończuk
przewodnicząca
oraz
Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
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Sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

13 marca 2014 r. odbyła się
XXXIV sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Podczas sesji wójt Krzysztof
Marcinowicz przedstawił informację o działalności w okresie
mięczy sesjami. Powiedział m.in.
iż: u nie zbyto żadnych nieruchomości, stanowiących mienie Gminy, natomiast nabyto (z
przeznaczeniem pod drogę) prawo własności niezabudowanych
nieruchomości: nr 405/11 obręb
Księżyno, za kwotę 1 678,00 zł;
nr 27/10 obręb Izabelin za kwotę 1 400,00 zł oraz nr 168/18 obręb Ignatki, za kwotę 3 398,00
zł u przedłużono do 30 czerwca br. umowę dzierżawy działek
168/1, 444 i 435/2 obręb Hryniewicze z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym
„LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w
Białymstoku u zawarto umowę na czas nieoznaczony z Klubem Jeździeckim „Białystok” na
dzierżawę działek nr 222/33 i nr
222/38 w miejscowości IgnatkiOsiedle (roczny czynsz dzierżawny wynosi 13 768,13 zł brutto)
u przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nr 120/23,
120/29 i nr 146/6 obręb Ignatki,
będącej w użytkowaniu wieczystym PORTFEL Spółki z o. o. z
siedzibą w Warszawie, za kwotę
173 741,00 zł oraz nieruchomości nr 511/10 obręb Juchnowiec
Dolny będącej w użytkowaniu
wieczystym osób fizycznych za
kwotę 75 554,00 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Jakończuk poinformowała, że od ostatniej sesji odbyło się 16 posiedzeń komisji,
które m.in. opiniowały projekty uchwał, omówiły przygotowanie gminy do realizacji zadań
inwestycyjnych w 2014 r., oceniały wydatki Ośrodka Kultury,
Gminnej Biblioteki Publicznej
oraz Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej za 2013 r., a także
przeprowadziły kontrolę Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w zakresie docieplenia budynku Ośrodka Kultury.
Rada Gminy przyjęła: u sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r.; u informację
na temat działalności Ośrodka
Kultury w Gminie Juchnowiec
Kościelny oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu
Kościelnym w 2013 r.; u sprawozdanie z realizacji programu
współpracy Gminy Juchnowiec
Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w
2013 r.; u sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2013 r.
Radni podjęli 22 uchwały i
odrzucili jedną uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
Skarbnik Anna Jakuć w
imieniu Wójta przedstawiła autopoprawkę do budżetu polegającą na przeniesienie środków
w wysokości 559 290 zł i rozdysponowanie ich w następujący sposób: u 400 tys. zł na zakup autobusu szkolnego, u 50
tys. zł na gospodarkę komunalną, u 50 tys. zł na dowóz dzieci
niepełnosprawnych, u 59 290
zł na zakup usług pozostałych.
Podczas sesji sołtys wsi Księżyno poiformował, że zebrał ponad 200 podpisów pod petycją
w sprawie budowy obwodnicy Księżyna i złożył ją w urzędzie gminy oraz w Podlaskim
Zarządzie Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku, ponieważ ruch
drogowy w Księżynie jest coraz
bardziej nasilony i stwarza coraz
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większą uciążliwość i niebezpieczeństwo dla mieszkańców.
Wójt poinformował, że prowadził rozmowy z dyrekcją
PZDW dotyczące budowy sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej w Księżynie.
Gmina zaoferowała przekazanie oświetlenia zdjętego w Kleosinie, jeżeli PZDW wykona
projekt pod jego zainstalowanie. Ponadto uzgodniono, że
gmina wykona chodniki wykorzystując kostkę z odzysku.
Sołtys wsi Dorożki po raz kolejny wnioskował o przywrócenie wcześniej obowiązującej
organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg w Juchnowcu Górnym.
Zwrócił też uwagę, że niezrozumiałe jest wprowadzenie ograniczenia prędkości i zmniejszenie dopuszczalnego tonażu na
przebudowanej drodze powiatowej Biele-Wojszki.
Podjęte uchwały:
u w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
prowadzone przez Gminę Juchnowiec
Kościelny;
u w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie przygotowania i realizacji
projektu „Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów,
sprzyjających rozwojowi współpracy i
rozwiązywania wspólnych problemów w
perspektywie finansowej 2014-2020”;
u w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego
w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej na budowę chodnika jednostronnego w m.Hryniewicze (w kierunku firmy SUPERBRUK) w ciągu drogi
powiatowej Nr 1483B;
u w sprawie zmian w Statucie Gminy
Juchnowiec Kościelny;
u w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015
roku;
u w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych
na terenie gminy Juchnowiec Kościelny;
u w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi
dzierżawcami;
u zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2014 rok;
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy użyczenia lokalu użytkowego;
u w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach
do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.;
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
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nieruchomości w trybie bezprzetargowym;
u w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
u w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
u w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Koplany Kolonia (obręb geodezyjny
Koplany Folwark) – obszar planistyczny
Koplany Kolonia;
u w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Księżyno,
gmina Juchnowiec Kościelny;
u w sprawie określenia wymagań jakie
powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny;
u w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
u w sprawie przyjęcia „Regulaminu
dofinansowania zadania polegającego
na usunięciu wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelny;
u w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki
wieś – wschód);
u w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazw ulic
dotychczas nieoznaczonych we wsi Stanisławowo, gmina Juchnowiec Kościelny;
u w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania;
u w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uzupełnienia
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania
przedszkolnego;
u w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok;
u zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Miasto Białystok wykonania zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na
terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

TELEFONY POLICJI
Punkt Przyjęć Interesantów
w Juchnowcu Górnym przy ul.
Szkolnej 1 – tel. 85 719 60 97
w godzinach dyżuru (wszystkie
środy 16.00-18.00 i wszystkie
czwartki 10.00-13.00). Komisariat Policji w Łapach, ul. Główna 5 – tel. 85 715 82 12 (dyżurny). Komisariat Policji IV w
Białymstoku, ul. Słowackiego 1 –
tel. 85 670 21 65 (dzielnicowy),
tel. 85 670 32 44 (dyżurny).
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Innowacje 2013 – wyróżnione firmy
z gminy Juchnowiec Kościelny
Jacek Kłos z firmy Plum
w kategorii produkcja i Andrzej Sobolewski z ChM, wynalazca, zostali wyróżnieni w
7. edycji konkursu na najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa województwa podlaskiego organizowanego przez
„Kurier Poranny” i Naczelną
Organizację Techniczną w Białymstoku.
Kapituła złożona z ekspertów NOT w Białymstoku oraz
Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej z siedzibą w
Kleosinie wyróżniła ponadto: Izbę Celną w Białymstoku

(wyróżnienie dla innowacyjnego urzędu), firmę Malow (nagroda specjalna), Empem (kat.
usługi), AC S.A. (kat. produkcja), KSB Grupa (kat. usługi),
Mlekovita (nagroda specjalna).
Nagrodę dla wynalazców otrzymali także: Waldemar Płomiński, Marcin Rożko i Bogusław
Grądzki z firmy Polbud S.A.
Obie firmy z naszej gminy,
ChM z Lewickich oraz Plum z
Ignatek, są laureatami Nagrody
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Pierścień Podskarbiego
Włoszka. Wyróżnionym gratulujemy.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny
na bezpłatne konsultacje i porady
w zakresie profilaktyki uzależnień, współuzależnień,
rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkotykowych oraz przemocy w rodzinie do

GMINNYCH PUNKTÓW
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNYCH
W KSIĘŻYNIE I BOGDANKACH
W ramach dyżuru psychologa udzielane są porady
osobom uzależnionym (od alkoholu, narkotyków itp.)
u osobom współuzależnionym (członkom rodzin)
u DDA (Dorosłym Dzieciom Alkoholików)
u pijącym nastolatkom oraz kobietom w ciąży
u porady w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
u oraz wsparcie po zakończeniu leczenia odwykowego.
Dyżur w Księżynie odbywa się w środy w godz. 15.00-18.00
w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
przy ul. Alberta 2 (I piętro, pok. 5)
Tel. 085 663 11 17, kom. 697 011 189.
Konsultacje w Bogdankach odbywają się w czasie i terminie
uzgodnionym telefonicznie pod numerem 85 713 28 80 w. 80
lub w sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.
u

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
JUCHNOWIEC KOŚCIELNYod 6.03.2014 do 10.04.2014
u5 marca 2014 r. w sprawie zwołania
zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Ogrodniczki;
u11 marca 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok;
u14 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Juchnowiec Kościelny,
położonej w obrębie 21 – Koplany Folwark;
u19 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Juchnowiec Kościelny
w 2014 r.;

u26 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Juchnowiec Kościelny za 2013
rok;
u26 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu
ograniczonego udziału 2/6 Gminy Juchnowiec Kościelny we współwłasności
nieruchomości, położonej w obrębie
2 – Biele;
u26 marca 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok;
u4 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego na terenie
Gminy Juchnowiec Kościelny w 2014 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
działający przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
na podstawie Porozumienia z Ministerstwem Infrastruktury
i Rozwoju w sprawie funkcjonowania na terenie
województwa podlaskiego Systemu Informacji
o Funduszach Europejskich,

zaprasza do korzystania ze swoich usług
Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji
mogą bezpłatnie uzyskać odpowiedź na następujące pytania:
uCzy istnieje możliwość dofinansowania planowanego
przedsięwzięcia? uZ jakiego konkretnego programu finansowanego z Funduszy Europejskich skorzystać? uGdzie udać
się w celu otrzymania szczegółowych informacji na temat
procedur aplikowania o dotację? uJak rozliczyć projekt?
uJak zrealizować projekt w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego?

Ponadto Główny Punkt Informacyjny
funduszy Europejskich:
uoferuje nieodpłatnie publikacje o funduszach europejskich,
uorganizuje spotkania informacyjne i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów, uprowadzi Mobilne

Punkty Informacyjne na terenie województwa podlaskiego
– dyżury konsultantów poza siedzibą Punktu.
Dane teleadresowe
Punktów Informacyjnych w ramach projektu
„System Informacji o Funduszach Europejskich”
Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, parter, pokój nr 2
tel. 85 66 54 599, 66 54 516, fax. 85 66 54 474
adres e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl www.gpi.wrotapodlasia.pl

WYKAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- stan na 10.04.2014 r.

u „Zakup tłucznia betonowego o
frakcji 0-63 mm do remontów dróg
gminnych w 2013 roku”; umowa Nr
IGK.272.5.2014 z dnia 26.03.2014 r.
została podpisana z Karolem Waszkuć
prowadzącym działalność gospodarczą
pod nazwą Zakład Produkcji Kruszyw
z Recyklingu Karol Waszkuć z siedzibą
16-070 Choroszcz, ul. Kruszewska 10,
na kwotę zakupu 1 tony brutto: 41,82
zł/tonę; realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie do 31.12.2014 r.
lub do wyczerpania środków.
u „Świadczenie usług równiarką
przy bieżącym letnim i zimowym
utrzymaniu dróg w 2014 i 2015
roku na terenie Gminy Juchnowiec
Kościelny”; ilość ofert: 3; etap wyboru najkorzystniejszej oferty; realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w
okresie do 31.12.2015 r.
u „Ocieplenie budynku przy ulicy
Zambrowskiej w Kleosinie”; ilość
ofert 13; etap wyboru najkorzystniejszej oferty; proponowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia
31.10.2014 r.
u „Przebudowa ulicy Alberta w
Księżynie”; ilość ofert 10; wybrano najkorzystniejszą ofertę: BBGM Gryko Kamila, ul. Pietrasze 43B, 15-131 Białystok;
ofertowa cena brutto: 1 542 420,00 zł;

realizacja przedmiotu zamówienia do
31.10.2014 r.
u „Zakup i dostawa pospółki o
frakcji 0-16mm do remontu dróg
gminnych w 2014 roku”; umowa Nr
IGK.272.6.2014 z dnia 02.04.2014 r.
została podpisana z Stanisławem Zubrzyckim i Jerzym Kindziukiem prowadzącym działalność gospodarczą
pod nazwą ŻWIRTEX s.c. Stanisław
Zubrzycki i Jerzy Kindziuk z siedzibą w
miejscowości Zubrzyca Mała 7; 16-113
Szudziałowo, na kwotę dostawy 1 tony
brutto: 23,24 zł; realizacja przedmiotu
zamówienia nastąpi do 31.12.2014 r.
lub do wyczerpania środków.
u „Remont świetlicy wiejskiej we
wsi Olmonty”; ilość ofert 16; etap
wyboru najkorzystniejszej oferty; proponowany termin realizacji przedmiotu
zamówienia: 31.08.2014 r.
u „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereniu gminy Juchnowiec Kościelny”; termin składania
ofert: 16.04.2014 r.; realizacja przedmiotu zamówienia do 30.09.2014 r.
u „Budowa zbiorników wyrównawczych na terenie stacji uzdatniania
wody w Juchnowcu Kościelnym”;
termin składania ofert: 28.04.2014 r.;
realizacja przedmiotu zamówienia do
15.10.2014 r.

Szczegółowe informacje na stronie: www.juchnowiec.gmina.pl
lub w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
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Charytatywny maraton Zumby w Kleosinie
Podczas maratonu Zumby, 5
kwietnia br. w Kleosinie, zebrano kilkanaście kilogramów słodyczy, które zostaną dołączone
do paczek świątecznych najbardziej potrzebującym rodzinom
z terenu naszej gminy, a ponadto były to dwie godziny energetycznej, wspaniałej zabawy.
Maraton zorganizował Ośrodek Kultury w Juchnowcu Ko-

ścielnym. Motorem przedsięwzięcia była Marlena Rutkowska, znakomita i lubiana
instruktorka prowadząca zajęcia Zumby w Ośrodku Kultury.
– Pomysł pojawił się spontanicznie. To pierwsza tego
typu akcja na terenie gminy,
ale na pewno nie ostatnia. Już
szykujemy się do pokazu tanecznego podczas majowego

II Biegu Konopielki. Wspólnie z Ośrodkiem Kultury myślimy także o kolejnym dużym
maratonie, z którego dochód
przeznaczymy także na cele
charytatywne – mówi Marlena Rutkowska.
Impreza przyciągnęła do
hali Zespołu Szkół w Kleosinie kilkadziesiąt osób. Zajęcia
prowadziło kilka instruktorek.
W przerwie odbył się efektowny pokaz tańca brzucha w wykonaniu znanej tancerki Faryi i
jej grupy.

Udział w maratonie był bezpłatny, ale każda z pań przyniosła słodycze. Uzbierała się solidna góra czekoladowych jajeczek
i króliczków – wszystkie zostaną
dołączone do żywnościowych
paczek świątecznych przygotowywanych przez Stowarzyszenie
„Droga” i przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom z
terenu naszej gminy. Pomocy w
organizacji maratonu Ośrodkowi Kultury udzielił Zespół Szkół
w Kleosinie oraz Zespół Szkół w
Juchnowcu Górnym.

Urząd Gminy
Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10,
16-061 Juchnowiec Kościelny
tel. 85 713 28 80,
fax 85 713 28 81
sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

Godziny pracy urzędu
od poniedziałku do piątku
7.30-15.30

www.juchnowiec.gmina.pl
Apelujemy o wpisywanie w deklaracji podatkowej

faktycznego miejsca zamieszkania.
Ten niewielki wysiłek może zwiększyć budżet naszej
gminy. A większy budżet, to większe możliwości inwestycyjne. W 2013 roku wpływy z podatków
z PIT i CIT wyniosły ponad 10 mln zł. W 2014 roku

dzięki Państwa odpowiedzialnej postawie
pieniędzy może być więcej.
Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji na ten temat, otrzymacie je
pod numerem telefonu 85 713 28 88 lub 697 011 592.

WYBRANE TELEFONY
u Przewodnicząca Rady Gminy,
tel. 		
85 713 28 84
tel. kom.
697 011 593
u Sekretariat
tel. 85 713 28 80 w. 80, fax 85 713 28 81
tel. kom.
516 137 164
u Skarbnik
tel. 		
85 713 28 88
tel. kom.
697 011 592
u Podatki – Referat Finansów i Budżetu
tel. 		
85 713 28 91
tel. kom.
697 011 595
u Ewidencja działalności gospodarczej
tel. 		
85 713 28 87
u Ewidencja Ludności, USC
tel. 		
85 713 28 85

u Referat Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej – Inwestycje
tel. 		
85 713 28 95
tel. kom. 		
697 011 627
Drogi i transport tel.
85 713 28 94
tel. kom. 		
697 011 598
u Referat Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel.
85 719 50 60, 85 719 50 61
tel. kom.
697 011 609
wycinka drzew tel.
85 713 28 92
u Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej – świadczenia rodzinne
tel. 		
85 663 23 92
– pomoc społeczna
tel. 		
85 663 11 17

