Protokół Nr XIII/08
z posiedzenia XIII zwyczajnej Sesji
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 16 października 2008 r.
Obrady XIII 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
1300.
Do pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy Bargłów Kościelny, Pan Romanowski
Jan- otworzył posiedzenie XIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy i powitał
przybyłych na obrady gości w osobach: Panią Agnieszkę Kwiecińską –
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie
Kościelnym, Pana Jana Orbika Kierownika ZGK, Pana Mariana Renkiewicza
– Dyrektora ZS, Pana Wójta Andrzeja Kwiecińskiego, Panią Skarbnik
Dorotę Korzun, Pana Sekretarza Radosława Wawiórko, radnych, sołtysów.
Po powitaniu wszystkich, Pan Przewodniczący stwierdził że w obradach
uczestniczy 14 radnych /nieobecny był Pan Rozmysłowicz Edward, który
miał pilny wyjazd/, stwierdził, że posiedzenie Rady Gminy jest
prawomocne.
/lista obecności w załączeniu do protokołu/
Do pkt 2
Przewodniczący przedstawił ustalony porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
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:
a) zbycia nieruchomości położonej we wsi Pomiany.
b)Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie
Kościelnym.
c) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. „Odkryj Region
Podlaski”.
d) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego
członkom ochotniczych straży pożarnych,
e) wynajmu pomieszczeń obiektów Ośrodków Zdrowia w Bargłowie
Kościelnym i Prusce.

f) zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2008 r.,
g) zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowego kredytu bankowego
8 . Interpelacje radnych
9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych
Gminy Bargłów Kościelny
10. Wnioski i zapytania radnych.
11. Informacje, zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.
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
Protokół z posiedzenia XII zwyczajnej Sesji Rady Gminy był wyłożony 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 protokołu z obrad Sesji Rady Gminy głosowało 14
radnych.
Do pkt 4
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zabranie głosu przybyłych
gości.
Pan Renkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym
poinformował o konkursach jakie są organizowane na terenie Gminy
Bargłów Kościelny w roku 2008/2009 tj. Konkurs na bożonarodzeniową
dekorację posesji oraz Konkurs na najbardziej zadbane obejście.
Regulaminy konkursów są opisane w ulotkach jakie zostały rozdane dla
osób obecnych na obradach Rady. Omówił zasady konkursów i zaprosił do
czynnego uczestnictwa.
Przewodniczący podziękował za wystąpienie. Zwrócił się do pozostałych
gości czy chcieliby zabrać głos. Wobec braku chętnych przeszedł do
kolejnego punktu obrad.
Do pkt 5
Pan Przewodniczący udzielił głosu dla Pana Wójta Gminy Bargłów
Kościelny.
Wójt Gminy 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. Poinformował, że do 30 listopada mają trwać prace na ulicy
Ogrodowej oczywiście o ile będzie sprzyjająca pogoda ku temu.
Na koniec przemówienia podziękował za uwagę.
/ kopia sprawozdania w załączeniu do protokołu/
Do pkt 6
Pan Przewodniczący odczytał protokół z posiedzenia wspólnego
komisji Rady Gminy, które miało miejsce dnia 09 października 2008 r.,
następnie spytał się czy są uwagi do protokołu.
Pan Poracki podkreślił, że nie ujęto jego wypowiedzi, aby nie podnosić
ceny wody.
Przewodniczącący oznajmił, iż wypowiedź zostanie ujęta i dopiero później
zostanie podpisany protokół.
Spytał się czy są inne uwagi do protokołu.
Wobec braku zgłosił wniosek o jego przyjęcie.
14 radnych głosowało za przyjęciem protokołu z poprawką.
Stwierdził, że wniosek ten został przez Radę Gminy zaakceptowany.
Do pkt 7
Pan Romanowski poinformował, iż kolejnym punktem dzisiejszych obrad
jest podjęcie uchwał.
 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we wsi Pomiany.
Przewodniczący udzielił głosu dla Wójta w celu udzielenia wyjaśnień.
Wójt poinformował, że działka została już podzielona, wydzielono przy
budunku 1289 m2. Została wytyczona droga, a do sprzedaży została
powierzchnia 6645m2 . Następnie został okazany wyrys po podziale ww.
nieruchomości.
/Radni zapoznali się w wyrysem, przestawionym przez Wójta/
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za pojęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została
podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bargłowie Kościelnym.

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: udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn.
„Odkryj Region Podlaski”.
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: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych.
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: wynajmu pomieszczeń obiektów
Zdrowia w Bargłowie Kościelnym i Prusce.

Ośrodka

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
2008 rok.

budżetu Gminy Bargłów Kościelny na

Po odczytaniu projektu uchwały, Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik
o omówienie wprowadzonych zmian.
Skarbnik Gminy poinformowała, że na podstawie pisma Wojewody
Podlaskiego zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową
na realizację zadań bieżących gmin na 2008 rok o kwotę 2700 zł z
przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na
pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową o kwotę 105
765 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dokonano m.in.
zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 68 000 zł w związku z
przesunięciem na 2009 rok wydatków na realizację zadania
inwestycyjnego „Budowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym” i
„Wodociąg grupowy Barszcze”. Dokonano zwiększenia wydatków
budżetowych w dziale 600 - „Transport i łączność” w rozdz. 60014 o
kwotę 9 430 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu
Augustowskiego w zakresie zadań inwestycyjnych; w rozdz.60016 o
kwotę 199 486 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych (Bargłów
Kościelny – Żrobki). Oznajmiła, że poziom deficytu pozostał bez zmian.
Przewodniczący podziękował za omówienie zmian. Następnie 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: zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowego
kredytu bankowego.
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.
Do pkt 8

Pan Przewodniczący oświadczył, że nie wpłynęła żadna interpelacja,
dlatego należy przejść do kolejnego punktu obrad.
Do pkt 9
Przewodniczący odczytał w tym punkcie obrad informację o wynikach
analizy oświadczeń majątkowych radnych Gminy Bargłów Kościelny.
/ informacja w załączeniu do protokołu/
Przewodniczący udzielił głosu dla Wójta Gminy, który przedstawił
informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Sekretarza
Gminy, Skarbnika i kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.
/ informacja w załączeniu do protokołu/
Następnie Pani Mecenas poinformowała, iż przy następnej kadencji Rady,
radni nie będą musieli składać informacji dot. małżonków, zstępnych i
wstępnych.
Do pkt 10
Pan Romanowski poprosił radnych o zabieranie głosu.
Radny Szczepanowski w imieniu nie obecnego radnego Długołęckiego
poinformował, że we wcześniejszych dokumentach Spółek Wodnych był
zapis, że obiekty w Pomianach, Popowie, Judzikach miały być zwolnione z
opłacania składek za konserwację urządzeń melioracyjnych, czy nie
można było by odszukać tych zapisów.
Pani Grajewska – sołtys wsi Bargłówka – poinformowała, że posiada tylko
aktualne dokumenty, a te starsze powinny być w archiwum gminnym.
Wójt Gminy wyjaśnił, że to były stare zapisy, a obecne przepisy
przenoszą ten obowiązek na rolnika, który jest zobowiązany do
utrzymywania rowów w należytym stanie.
Do pkt 11
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pisma ze Starostwa Powiatowego w
Augustowie odnośnie wysłanego wniosku zgłoszonego przez Panią
Grajewską dotyczącego upomnienia rolników o utrzymywaniu w
należytym stanie rowów, położonych na gruntach rolnika.
Pismo z kolejnej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” z informacją,
że wśród nagrodzonych jest przedstawicielka gminy Bargłów Kościelny
uczennica Justyna Skorupa. Odczytał również prośbę Komendy

Powiatowej Policji w Augustowie o rozważenie przekazania w roku 2009
kwoty 37 000 zł na zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby
miejscowego Posterunku Policji.
Następnie udzielił głosu dla Wójta Gminy, który chciałby wypowiedzenia
się Rady na tematy poruszane na wspólnym posiedzeniu Komisji, które
zostały by ujęte w projekcie budżetu gminy na 2009 r. dot.
1) dofinansowania policji w jakiej wysokości,
2) czy jako gmina będziemy przystępować do budowy oczyszczalni
przydomowych, a także,
3) doposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w zagęszczarkę,
wykaszarkę oraz postawienie wiaty na materiały i sprzęt będący w
posiadaniu ZGK.
Radny Siemiaszko oznajmił, że można dofinansować policję w granicach
5 000 zł, a odnośnie oczyszczalni przydomowych, należało by zrobić
zebrania we wsiach w celu poinformowania mieszkańców o takiej
możliwości i zasięgnięcia opinii w tym temacie.
Wójt Gminy poinformował, że w listopadzie będą organizowane spotkania
z mieszkańcami w celu rozeznania się, ilu gospodarzy było by
zainteresowanych budową oczyszczalni przydomowych, a dopiero wtedy
będą podjęte jakiekolwiek decyzje.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o przegłosowanie
przedstawionych przez Wójta założeń do ujęcia w projekcie budżetu na
2009 rok.
12 głosami za, radni zaakceptowali propozycje przedstawione przez
Wójta.
Przewodniczący rady udzielił głosu dla radnego powiatu augustowskiego
Pana Medykiewicza, który poinformował, że w szpitalu został utworzony
oddział Kardiologii inwazyjnej, który przyjął już 67 pacjentów, natomiast
od 15 listopada rusza tomograf. Na koniec poinformował, że droga
powiatowa Bargłów Kościelny – do granicy gminy finalizuje się.
Nadmienił, że będzie informował Radę o decyzjach w tym temacie.
Przewodniczący podziękował za wystąpienie, natomiast zwrócił się do
osób obecnych o sali o zgłaszanie zapytań i wniosków.
Pan Grabowski Piotr – sołtys wsi Kroszewo – spytał się czy droga
Kroszówka – Kroszewo będzie robiona
Wójt wyjaśnił, że nie ma środków, i na chwilę obecną nie będzie zlecał
wykonania nowych dokumentacji, gdyż czekamy na decyzję w sprawie
już złożonych wniosków na inwestycje. Nadmienił, jeżeli pokryjemy
asfaltem wszystkie drogi gminne, które mamy na dzień dzisiejszy
utwardzone, wtedy będą robione pozostałe drogi.

Pan Skowroński Marian – sołtys wsi Brzozówka – zwrócił się do Wójta z
prośbą i wnioskiem o zainteresowanie się przewozem dzieci na trasie
Brzozówka – Kroszówka, gdyż młodsze dzieci są zbierane wcześniej od
tych starszych i czekają w świetlicy na rozpoczęcie lekcji.
Wójt oznajmił, że sprawdzi to i poinformuje Radę i sołtysów na najbliższej
sesji.
Do pkt 12
Przewodniczący Rady Gminy Bargłów Kościelny podziękował
wszystkim za przybycie na obrady XIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy i
zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Protokołowała:
Jolanta Izbicka

