Protokół Nr XII/08
z posiedzenia XII zwyczajnej Sesji
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 14 sierpnia 2008 r.
Obrady XII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny odbyły
się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym przy
ulicy Augustowskiej 47.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00, a zakończyła się około godziny
1400.
Do pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy Bargłów Kościelny, Pan Romanowski
Jan- otworzył posiedzenie XII zwyczajnej Sesji Rady Gminy i powitał
przybyłych na obrady gości w osobach: Panią Agnieszkę Kwiecińską –
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie
Kościelnym, Pana Zygmunta Kondratowicza – Prezesa GS „SCh”, Pana
Jana Orbika Kierownika ZGK, Pana Mariana Renkiewicza – Dyrektora ZS,
Pana
Janusza Ejzel – Komendanta Posterunku Policji w Bargłowie
Koscielnym, radnych, sołtysów oraz Pana Wójta Andrzeja Kwiecińskiego,
Panią Skarbnik Dorotę Korzun oraz Pana Sekretarza Radosława Wawiórko,
a także wszystkich obecnych na Sesji.
Po powitaniu wszystkich, Pan Przewodniczący stwierdził że w obradach
uczestniczy 14 radnych /nieobecny był Pan Rozmysłowicz Edward, który
miał pilny wyjazd/, zatem posiedzenie Rady Gminy jest prawomocne.
/lista obecności w załączeniu do protokołu/
Do pkt 2
Pan Przewodniczący przedstawił ustalony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z IX zwyczajnej Sesji Rady Gminy, X i XI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Przedstawienie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy.
5. Wystąpienie zaproszonych gości.
6. Wystąpienie Wójta Gminy.
7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bargłów Kościelny oraz o
przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2008roku.
8. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zbycia nieruchomości położonej we wsi Kamionka Stara.
b) zmiany uchwały Nr IX/74/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie zaciągnięcia w 2008
roku długoterminowej pożyczki.
c) określenia środków z budżetu Gminy Bargłów Kościelny planowanych na realizację
programów operacyjnych.
b) zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2008 rok
10. Interpelacje radnych.

11. Wnioski i zapytania radnych.
12. Informacje, zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Następnie zapytał, czy Panowie Radni mają propozycję jego zmiany, lecz
takich propozycji nie zgłoszono. Pan Romanowski stwierdził zatem, iż
porządek obrad został przez Radę Gminy Bargłów Kościelny
zaakceptowany.
Do pkt 3
Protokoły z posiedzeń IX zwyczajnej, X i XI nadzwyczajnych Sesji Rady
Gminy był wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy oraz na wspólnym
posiedzeniu Komisji wobec czego Przewodniczący Rady Gminy zgłosił
wniosek o przyjęcie ich bez odczytania.
Innych propozycji nie zgłoszono.
Za nieodczytywaniem protokołów z obrad Sesji Rady Gminy głosowało
14 radnych.
Przewodniczący przybliżył tylko treść protokołów z X i XI nadzwyczajnych
Sesji, ich porządek obrad i dyskusje nad problemowymi tematami obrad.
Następnie przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Do pkt 4
Pan Przewodniczący odczytał protokół z posiedzenia wspólnego
komisji Rady Gminy, które miało miejsce dnia 08 sierpnia 2008 r.,
następnie spytał się czy są uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag zgłosił wniosek o jego przyjęcie.
- 14 radnych głosowało za przyjęciem protokołu bez jego
odczytywania, zatem wniosek ten został przez Radę Gminy
zaakceptowany.
Do pkt 5
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zabranie głosu przybyłych gości.
Głos zabrał ks. Kanonik Wacław Iżbicki, który podziękował za wysyłane
zaproszenia na sesję, ale z uwagi na brak czasu nie mógł w nich uczestniczyć.
Podziękował dla Wójta Gminy za oprowadzenie po nowo wybudowanym
budynku, następnie złożył gratulacje z dzieła Wójta, nadmieniając, iż jest to
praca całego zespołu z Wójtem na czele, który stara się o jak najlepszy
wizerunek Gminy Bargłów Kościelny. Na zakończenie przemówienia życzył
zawsze spokojnych obrad i samych owocnych decyzji.
Przewodniczący podziękował za wystąpienie i wypowiedziane słowa.

Następnie głos zabrał Pan Marian Renkiewicz – Dyrektor ZSwBK,

który przybliżył temat zbliżającego się Wakacyjnego Festynu w dniu
24 sierpnia 2008 r. w Bargłowie Kościelny o godz. 12 00. Omówił
przygotowany program, w którym zapewniono wiele atrakcji i
niespodzianek, w tym konkursy z nagrodami i możliwość

skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych, na który to
serdecznie wszystkich zaprosił. Następnie życzył również owocnych
obrad na nowej sali konferencyjnej.
Przewodniczący podziękował za wystąpienie i poprosił
Agnieszkę Kwiecińską – Kierownika GOPS o zabranie głosu.

Panią

Pani Kwiecińska przybliżyła wszystkim zebranym swoją osobę i
karierę zawodową, dotychczasowe osiągnięcia i plany związane z
przyszłą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bargłowie Kościelnym.
Przewodniczący podziękował za wystąpienie i życzył zrealizowania
wszystkich zaplanowanych założeń.
Do pkt 6
Pan Przewodniczący udzielił głosu dla Pana Wójta Gminy Bargłów
Kościelny.
- Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z okresu między sesyjnego z
realizacji uchwał Rady Gminy, które zostały podjęte na Sesjach oraz
krótką relację z działalności swojej, a także z pracy urzędu gminy w
tym okresie.
Wyjaśnił, iż sesje były zwoływane z uwagi na krótkie terminy do
złożenia wniosku o internet w porozumieniu z Litwą, gdyż to może
być krótszy czas oczekiwania na jego wykonanie na terenie naszej
gminy. Poinformował m.in. o kosztach i miejscowościach na których
dokonywano remontów i żwirowania dróg, a także o całkowitym
koszcie budowy Urzędu Gminy, który stanowi 2 530 484 zł.
Na koniec przemówienia, Pan Wójt podziękował za uwagę.
/ kopia sprawozdania w załączeniu do protokołu/
Przewodniczący w tym punkcie poruszył temat Posterunku Policji w
Bargłowie Kościelny, który był omawiany na posiedzeniu wspólnym
komisji. W tej kwestii Wójt odczytał dla poinformowania osób
obecnych na sesji pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Białymstoku w ww. sprawie. Poinformował, iż był z inspektorem
nadzoru budowlanego w celu obejrzenia dokładnie budynku,
stwierdzając, iż z zewnątrz wygląda dobrze, natomiast wewnątrz
trzeba było by przerabiać pomieszczenia obecne, gdyż mają nie
ciekawe rozmieszczenie, ponadto mieszkają tam osoby z
zameldowaniem na pobyt stały, więc to jest kolejny problem.
Dlatego zwraca się z prośbą do Przewodniczącego o zrobienie
przerwy w celu przedyskutowania tematu.

Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę od 11 15 – 1130.
Pan Romanowski po wznowieniu obrad poprosił radnych o zabranie
głosu w temacie.
Radny Siemiaszko – stwierdził, jeżeli lokatorzy opuszczą budynek,
wtedy można było by przejąć budynek.
Wójt Gminy – wystąpił z propozycją, że przejęcie w drodze
darowizny
budynku Posterunku Policji przez Gminę Bargłów
Kościelny będzie możliwe pod warunkiem wykwaterowania
lokatorów tam zameldowanych.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawioną propozycję
Wójta.
Za przyjęciem propozycji zgłoszonej przez Wójta głosowało 14
radnych.
Do pkt 7
Pan Przewodniczący poprosił Pana Wójta o przedstawienie
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bargłów Kościelny
oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych
instytucji kultury za I półrocze 2008 roku.
Wójt Gminy zwrócił się do radnych i sołtysów z zapytaniem czy ma
przedstawić jeszcze raz informację, która została szczegółowo
opisana w protokole z posiedzenia wspólnego komisji, który został
odczytany.
Wobec braku sprzeciwu, Przewodniczący przeszedł do kolejnego
punktu obrad.
Do pkt 8
Następnie Pan Romanowski poprosił Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Pana Oleksiuka o przedstawienie protokołu z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych z
protokołem z posiedzenia, które odbyło się 11 czerwca 2008 roku,
którego tematem była analiza wydatków na remonty i bieżące
utrzymanie dróg w okresie od 01.01.2008 r. do 30.05.2008r..

Przedstawił również wniosek podjęty na posiedzeniu w sprawie
zakupu zagęszczarki spalinowej.
Przewodniczący Rady wystąpił z propozycją, aby powyższy wniosek
przekazać dla Wójta Gminy, który poinformuje Radę o zajętym
stanowisku.
Do pkt 9
Pan Romanowski poinformował, iż kolejnym punktem dzisiejszych obrad jest
podjęcie uchwał.
 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we wsi
Kamionka Stara.
Po odczytaniu projektu uchwały oraz pisma Pana Chmielewskiego,
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie.
Za pojęciem tej uchwały głosowało 13 radnych,
wstrzymało sie 0 radnych
przeciw głosował 1 radny.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została przez Radę Gminy
podjęta większością głosów.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/74/08 Rady Gminy
Bargłów Kościelny w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku
długoterminowej pożyczki.
Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały, następnie spytał
się czy są zapytania do przedstawionego projektu uchwały, wobec
braku pytań, poddał pod głosowanie przedstawiony projekt.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została
podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

w sprawie: określenia środków z budżetu Gminy
Bargłów Kościelny planowanych na realizację programów
operacyjnych.


Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została
podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 w sprawie: zmiany
na 2007 rok.

budżetu Gminy Bargłów Kościelny

Pan Romanowski odczytał projekt uchwały, nadmieniając iz radni
otrzymali projekt uchwały ze zmianami jakie zostały dokonane.
Następnie poprosił Pana Wójta o omówienie zmian w budżecie. Wójt
przedstawił szczegółowo załącznik nr 3 do projektu uchwały tj.
limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2008-2010. oznajmił również, iż będzie przebudowa mostu nad
kanałem, co było warunkiem przebudowy drogi Tajno Łanowe –
śluza. Ponadto został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ulicy
Ogrodowej w Bargłowie Kościelnym. Wyjaśnił, że projekt uchwały
został zmieniony z uwagi na pisma Wojewody Podlaskiego, z
informacją o przekazaniu dotacji celowej na realizację własnych
zadań bieżących gmin na 2008 rok o kwotę 12 000 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywania”, a także o kwotę 13 070 zł
z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień 2008r.
Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Na zakończenie podziękowała za uwagę.
Pan Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została
podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do pkt 10
Pan Przewodniczący oświadczył, że nie wpłynęła żadna interpelacja,
dlatego należy przejść do kolejnego punktu obrad.
Do pkt 11
Pan Romanowski poprosił radnych o zabieranie głosu.

Wobec braku zapytań przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Do pkt 12
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się do osób obecnych o
zgłaszanie zapytań.
Pan Kotowski – sołtys wsi Tajno Łanowe – poinformował, iż nie ma
jednej lampy w Tajnie Łanowym, gdyż znajduje się tam gniazdo
bocianie. Wójt Gminy wyjaśnił, iż wszystkie lampy zostaną policzone
przy odbiorze wykonanego oświetlenia.
Pan Skowroński Ryszard – sołtys wsi Górskie – spytał się kiedy
będzie podłączona woda, gdyż mieszkańcy czekają na wodę, oraz
zgłosił, iż pobocza, jadąc na Górskie z zaniedbania zarastają i
należałoby je wykosić, a dodatkowym utrudnieniem do koszenia są
leżące kamienie.
Wójt Gminy – poinformował, iż wszystkie okoliczne wioski się
przyłączali jak był robiony wodociąg, a Górskie nie chciało.
Nadmienił, iż wg nowego rozporządzenia za przyłącza płaci osoba
zainteresowana, a jeżeli nie będą chcieli płacić to zrobi się linię
główną i nie będzie problemu wtedy żadnego. A jak już wspomniane
było, wniosek będzie złożony jak tylko zostanie ogłoszony nabór.
Odnośnie poboczy, Wójt wyjaśnił, iż to jest droga gminna, ale
pobocza nie są niczyją własnością, dlatego sami we własnym
zakresie powinniśmy dbać o ich wykaszywanie.
Pan Skowroński Ryszard poinformował, iż u siebie ma pokoszone,
ale czy może wykosić u sąsiada zarośla.
Wójt oznajmił, iż należy przyjść do urzędu gminy, gdzie zostanie
wydane pozwolenie i wtedy będzie można prawnie wyciąć zasiane
drzewka.
Pan Skowroński Marian – sołtys wsi Brzozówka – spytał się czy Wójt
nie mógłby wystosować pisma z urzędu w tej sprawie. W
odpowiedzi na zgłoszone zapytanie Wójt nadmienił, iż nie ma
przepisu prawnego zmuszającego kogoś do wycięcia zakrzaczeń z
poboczy,
chyba
że
stwarzają
zagrożenie
zasłaniając
niebezpieczeństwo z tego powodu wyjątkiem jest jeżeli spytał się
czy to ma być w formie cechu czy na tablicy ogłoszeń,
Sołtysi jednogłośnie stwierdzili, iż taka informacja powinna znaleźć
się na tablicy ogłoszeń.

Pan Pieńczykowski zgłosił, że na odcinku Pomiany – Barszcze są
również zakrzaczone pobocza, a także zwraca się z prośbą co
można zrobić z tymi samochodami, które wożą żwir, gdyż po ich
przejeździe nic nie widać przy pozostającym tumanie kurzu.
Do pkt. 13
Przewodniczący Rady Gminy Bargłów Kościelny podziękował
wszystkim za przybycie na obrady VI zwyczajnej Sesji Rady Gminy i
zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Protokołowała:
Jolanta Izbicka

