Protokół Nr X/08
z posiedzenia X nadzwyczajnej Sesji
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 27 czerwca 2008 r.
Obrady X nadzwyczajnej 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
40
10 .

Do pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy Bargłów Kościelny, Pan Romanowski Janotworzył posiedzenie X nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i powitał radnych,
Pana Wójta Andrzeja Kwiecińskiego, Panią Skarbnik Dorotę Korzun.
Po powitaniu wszystkich, Pan Przewodniczący stwierdził na podstawie listy
obecności w obradach uczestniczy 14 radnych, zatem posiedzenie Rady
Gminy jest prawomocne. /nieobecny był Pan Andrzej Rutkowski/
/lista obecności w załączeniu do protokołu/
Do pkt 2
Przewodniczący Rady poinformował, iż Sesja została zwołana na wniosek
Wójta z dnia 24 czerwca 2008 roku, w którym został zawarty porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
 współpracy w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Litwa –
Polska”
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Wnioski radnych.
7. Zamknięcie sesji.

Do pkt 3
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 sprawozdania w załączeniu do protokołu/
Na koniec swego przemówienia, Pan Wójt podziękował za uwagę.
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Do pkt 4
Pan Romanowski poinformował, iż kolejnym punktem dzisiejszych obrad jest
podjęcie uchwały w sprawie:
 współpracy w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej
Litwa – Polska”
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. Następnie poprosił o
zabranie głosu przez Pana Wójta.
Wójt Gminy przedstawił dla radnych możliwość szybszego założenia internetu
w porozumieniu w Litwą. Wyjaśnił, iż należy zrobić partnerstwo z gminą
Jaświły, gminą Lipsk, którzy również są zainteresowani założeniem internetu.
Dlatego musimy mieć taką uchwałę, aby móc podejmować dalsze czynności w
tym kierunku. Do 10 lipca br. musi być złożony wniosek, a jesteśmy w trakcie
kompletowania wszystkich potrzebnych decyzji. Nadmienił, iż składane
dokumenty muszą być przetłumaczone na język angielski, aby w ogóle je
przyjęto, co wymaga również czasu. Następnie podziękował za uwagę.
Pan Przewodniczący podziękował za przybliżenie tematu. Następnie poprosił
radnych o zadawanie pytań, wobec ich braku przeszedł do głosowania
projektu uchwały.
- Za jej podjęciem głosowało 14 radnych, zatem stwierdził, iż uchwała ta
została przez Radę Gminy podjęta.

Do pkt 5
Przewodniczący oświadczył, że nie wpłynęła żadna interpelacja, następnie
zwrócił się do radnych o zgłaszanie zapytań, wobec braku zapytań przeszedł
do kolejnego punktu obrad.

Do pkt 6
Pan Romanowski poprosił radnych o zgłaszanie wniosków, wobec ich braku,
odczytał pisma z Powiatowego Zarządu Dróg z informacją, że wgłębienie
asfaltu w drodze Nr 1216B Tajno Podjeziorne – Tajenko zostanie naprawione
do 15 lipca br. oraz drogowskaz strzałowy Nowiny Bargłowskie zostanie
ustawiony również do 15 lipca br.
Do pkt 7
Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za przybycie na obrady
X nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Protokołowała:
Jolanta Izbicka
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