Protokół Nr IX
z posiedzenia IX zwyczajnej Sesji
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 03 czerwca 2008 r.
Obrady IX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny odbyły się w sali
konferencyjnej Gminnej Spółdzielni ,,SCh” w Bargłowie Kościelnym przy ulicy
Augustowskiej 4.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 1000, a zakończyła się około godziny 1040.
Do pkt. 1
Przewodniczący Rady Gminy Bargłów Kościelny, Pan Romanowski Jan
otworzył posiedzenie IX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i powitał radnych
przybyłych na obrady, gości w osobach Pani Barbara Śpiczko – Prezes Banku
Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym, Pana Jana Orbika – Kierownika ZGK w
Bargłowie Kościelnym, Pana Wójta Andrzeja Kwiecińskiego, Panią Edwardę
Kozłowską – radce prawnego, Panią Skarbnik Dorotę Korzun, Pana Radosława
Wawiórko – Sekretarza Gminy .
Po powitaniu wszystkich, Pan Przewodniczący stwierdził na podstawie listy
obecności, że w obradach uczestniczy 14 radnych, zatem podejmowane przez
Radę Gminy uchwały będą prawomocne. /nieobecny był radny Pan Andrzej
Rutkowski/
/lista obecności w załączeniu do protokołu/
Do pkt 2
Przewodniczący przedstawił ustalony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Wystąpienie gości.
5. Wystąpienie Wójta Gminy.
6. Przedstawienie protokołu z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowego kredytu bankowego,
 zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowej pożyczki,
 zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2008 rok,
8.. Interpelacje radnych
9. Wnioski i zapytania radnych.
10. Informacje oraz wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.
Następnie zapytał, czy Radni mają propozycję jego zmiany, lecz takich propozycji
nie było. Pan Romanowski stwierdził zatem, iż porządek obrad został przez Radę

Gminy Bargłów Kościelny zaakceptowany jednogłośnie.
Do pkt 3
Protokół z posiedzenia VIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w
Urzędzie Gminy oraz na posiedzeniu wspólnym Komisji wobec czego
Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o jego przyjęcie bez odczytania.
Innych propozycji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu z posiedzenia VIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy bez jego
odczytania głosowało 14 radnych.
Do pkt. 4
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zabranie głosu przybyłych gości.
Wobec braku chętnych, przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Do pkt. 5
Pan Przewodniczący oddał głos dla Pana Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
- Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z okresu między sesyjnego z realizacji uchwał
Rady Gminy, które zostały podjęte na poprzedniej Sesji oraz krótką relację z
działalności swojej, a także z pracy urzędu gminy w tym okresie..
/ sprawozdanie wpięte do teczki „Sprawozdania z działalności Wójta Gminy”, kopia
w załączeniu do protokołu /
Na koniec swego przemówienia, Pan Wójt podziękował za uwagę.
Do pkt 6
Pan Przewodniczący odczytał protokół z posiedzenia wspólnego komisji
Rady Gminy, które miało miejsce dnia maja 2008 r., następnie spytał się czy są
uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag zgłosił wniosek o jego przyjęcie.
- 14 radnych głosowało za jego przyjęciem, zatem wniosek ten został przez Radę
Gminy zaakceptowany.
Do pkt 7
Pan Romanowski poinformował, iż kolejnym punktem dzisiejszych obrad jest
podjęcie uchwał.
1) w sprawie: zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowego kredytu
bankowego.
Pan Romanowski poinformował, iż projekty uchwał zostały szczegółowo omówione

na posiedzeniu komisji, następnie odczytał projekt uchwały i poprosił radnych o
głosowanie.
- 15 radnych głosowało za podjęciem niniejszej uchwały, zatem Pan
Przewodniczący stwierdził, iż została ona podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie: zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowej pożyczki.
Pan Romanowski odczytał projekt uchwały, następnie poprosił radnych o
głosowanie .
- 15 radnych głosowało za podjęciem niniejszej uchwały, zatem Pan
Przewodniczący stwierdził, iż została ona podjęta jednogłośnie.
Wójta.
3) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008.
Pan Romanowski odczytał projekt uchwały, a następnie poprosił obecną na sali
Panią Skarbnik, aby omówiła zmiany w budżecie.
Pani Skarbnik wyjaśniła wprowadzone zmiany w budżecie Gminy Bargłów
Kościelny na 2008 rok, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków.
Wyjaśniła, że zmiany te nie spowodują zwiększenia deficytu budżetowego.
Nadmieniła, że dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 219 891 zł
z tytułu podatku od nieruchomości oraz w kwocie 2 848 zł z tytułu rekompensaty
utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, dokonano zwiększenia
dochodów budżetowych o kwotę 102 145 zł z tytułu środków pozyskanych z
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich określonego w umowie
pożyczki zawartej pomiędzy Bankiem Światowym a Rządem RP i przeznaczonych
na realizację przez Gminę usług społecznych oraz o kwotę 63 010 zł z tytułu
środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację
projektu „Kobieta na plus”. Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków
budżetowych o kwotę 261 000 zł w związku z przesunięciem pomocy finansowej
dla Powiatu na 2009 rok, zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 238 000 zł z
przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z rozbudową budynku Urzędu
Gminy. Nadmieniła, że pozostałe zmiany wynikają z wprowadzenia nowych
projektów na bieżące zadania w zakresie usług społecznych i upowszechniania
aktywnej integracji („Kobieta na plus”) oraz braków na jednych paragrafach i
nadwyżki na innych.
Pan Przewodniczący podziękował dla Pani Skarbnik za omówienie zmian,
następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały.
- Za jej podjęciem głosowało 15 radnych, zatem stwierdził, iż uchwała ta została
przez Radę Gminy podjęta jednogłośnie.
Do pkt 8
Przewodniczący oświadczył, że nie wpłynęła żadna interpelacja, dlatego przejść
należy do kolejnego punktu obrad.

Do pkt. 9
Pan Romanowski poprosił radnych o zabieranie głosów.
Wobec braku zapytań przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Do pkt 10
Przewodniczący Rady zwrócił się do osób obecnych na Sesji o zgłaszanie
wniosków i zapytań.
Wójt Gminy poinformował, iż nadal czekamy na decyzję pisemną Rejonu
Energetycznego w sprawie ceny za jeden punkt świetlny, gdyż to stanowi
największy problem. Rejon za 30-letnie nie świecące lampy chce, aby urząd
zapłacił po 159 zł, gdzie cena nowej lampy z wysięgnikiem kosztuje 135 zł.
Pani Sobotko – sołtys wsi Nowiny Bargłowskie – zgłosiła wniosek o ustawienie
drogowskazu wskazującego miejscowość Nowiny Bargłowskie jadąc przez
Kamionkę Starą.
/wniosek w załączeniu do protokołu/
Do pkt 11
Przewodniczący Rady Gminy Bargłów Kościelny podziękował wszystkim za
przybycie na obrady XI zwyczajnej Sesji Rady Gminy i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Protokołowała:
Jolanta Izbicka

Wniosek Nr 1/08
z obrad Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 03 czerwca 2008 roku

Na obradach IX Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny, Pani Sobotko Teresa –
sołtys wsi Nowiny Bargłowskie zgłosiła wniosek w sprawie ustawienia znaku
drogowego w postaci drogowskazu wskazującego miejscowość Nowiny
Bargłowskie na skrzyżowaniu drogi gminnej Nowiny Bargłowskie – Netta Druda z
drogą powiatową Bargłów Kościelny – Kamionka Stara w miejscowości Kamionka
Stara, gdyż przejeżdżające tymi drogami osoby nie wiedzą jak dojechać do ww.
miejscowości.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski

