Protokół Nr XI/08
z posiedzenia XI nadzwyczajnej Sesji
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 03 lipca 2008 r.
Obrady XI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny odbyły się w
Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym przy ulicy Augustowskiej 47.
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 XI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i powitał radnych
przybyłych na obrady oraz Pana Wójta Andrzeja Kwiecińskiego.
Po powitaniu wszystkich, Pan Przewodniczący stwierdził na podstawie listy
obecności w obradach uczestniczy 15 radnych, zatem podejmowane przez Radę
Gminy uchwały będą prawomocne.
/lista obecności w załączeniu do protokołu/
Do pkt 2
Przewodniczący poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Wójta
Gminy, z ustalonym porządkiem obrad, który następnie został odczytany:
1. Otwarcie obrad Rady.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wystąpienie Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 nabycia nieruchomości położonej we wsi Dreństwo,
 zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2008 rok,
5. Interpelacje radnych.
6. Zapytania i wnioski radnych.
7. 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 i 4
Pan Przewodniczący oddał głos dla Pana Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż sesja został zwołana w celu podjęcia projektu
uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008, która
jest wymagana do złożenia wniosku o internet, z kilkoma zmianami, które zostaną
przedstawione. Jeżeli radni przyjmą projekt uchwały, jutro będzie musiała ona być
dostarczona do Mariampola z zatwierdzonymi zmianami. Następnie odczytał

objaśnienia do zmian w budżecie gminy, wyjaśniające, iż zmiany w planie
wydatków budżetowych wynikają ze zmiany nazwy i celu planowanej do realizacji w
latach 2008-2009 inwestycji. Nazwa inwestycji „Budowa radiowej szerokopasmowej
sieci samorządowej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie Gminy
Bargłów Kościelny” została zmieniona na „Stworzenie warunków rozwoju turystyki i
komunikacji na pograniczu polsko-litewskim”. Wójt wyjaśnił, iż nazwa inwestycji
musi pasować do wymogów określonych w Programie Współpracy Transgranicznej
Litwa-Polska (EFRR), do którego Gmina Bargłów Kościelny wraz z innymi gminami
z terenu województwa podlaskiego planuje zgłosić powyższą inwestycję do
dofinansowania. Ponadto uaktualniono załącznik „Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2008-2010” oraz załącznik „Wykaz zadań
inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 roku” w zakresie klasyfikacji
budżetowej, nazwy wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego i jego wartości.
Pan Wójt zwrócił się do radnych czy mają zapytania do przedstawionego projektu
uchwały.
Przewodniczący podziękował dla Pana Wójta za przedstawienie projektu, wobec
braku zapytań poprosił radnych o głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
 zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008,
- 15 radnych głosowało za podjęciem niniejszej uchwały,
Przewodniczący stwierdził, iż została ona podjęta jednogłośnie.

zatem

Pan

Przewodniczący poinformował, iż przed posiedzeniem sesji wynikła kolejna sprawa,
to znaczy nabycia przez gminę działki w Dreństwie po byłej zlewni mleka.
Następnie zwrócił się do Wójta o udzielenie wyjaśnień.
Wójt Gminy poinformował, iż prowadził już wstępne rozmowy z Prezesem
„Mlekpolu” w wyżej wymienionej sprawie, jest to działka o pow. 300 m 2, znajdująca
się blisko strażnicy OSP, nie jest to duża powierzchnia, ale będzie więcej miejsca
przy remizie. Temat omawiany jest dzisiaj, aby nie zwlekać z decyzją, gdyż ktoś
inny może ją nabyć. Wyjaśniając, iż za jej nabycie zaproponowana została kwota 2
000 zł bez VAT, na którą Prezes Spółdzielni wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o przegłosowanie tematu, czy
są za zakupem ww. nieruchomości czy nie.
Za zakupem ww. nieruchomości głosowało 15 radnych.
Wójt Gminy poinformował, iż Urząd Marszałkowski odnośnie złożonych wniosków o
dofinansowanie Projektu pt. „Przebudowa dróg gminnych w gminie Bargłów
Kościelny Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki i Nr 102872B Tajno Stare –
Tajno Podjeziorne” wystosował pismo o uzupełnienie 24 punktów we wniosku,
natomiast w projekcie pt. „Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym”
trzeba było uzupełnić 20 punktów. Wszystkie uzupełnienia wynikały ze
zmieniających się w między czasie kryteriów przyjmowania wniosków.

Do pkt 5
Przewodniczący oświadczył, że nie wpłynęła żadna interpelacja, dlatego przejść
należy do kolejnego punktu obrad.
Do pkt 6
Pan Romanowski poprosił radnych o zabieranie głosów.
Radny Długołęcki spytał się czy w nowym budynku Urzędu Gminy będzie
pomieszczenie na kasę.
Wójt Gminy – poinformował, że nie będzie kasy w nowym Urzędzie. Wyjaśniając,
iż nie ma problemu lokalowego, tylko pozostaje finansowy, gdyż kasa musi być
czynna w godzinach pracy urzędu, a to wymaga utworzenia nowego etatu, który nie
będzie w pełni wykorzystany.
Oznajmił również, że została zawarta umowa z Rejonem Energetycznym dotycząca
opłaty za demontowane punkty oświetleniowe.
Do pkt 7
Przewodniczący Rady Gminy Bargłów Kościelny podziękował wszystkim za
przybycie na obrady XI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
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