Protokół Nr XIV/08
z posiedzenia XIV nadzwyczajnej Sesji
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 20 listopada 2008 r.
Obrady XIV nadzwyczajnej 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
1200.
Do pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy Bargłów Kościelny, Pan Romanowski
Jan- otworzył posiedzenie XIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i powitał
przybyłych na obrady radnych, Pana Wójta Andrzeja Kwiecińskiego, Panią
Skarbnik Dorotę Korzun.
Po powitaniu wszystkich, Pan Przewodniczący stwierdził że w obradach
uczestniczy 15 radnych, zatem posiedzenie Rady Gminy jest
prawomocne.
/lista obecności w załączeniu do protokołu/
Do pkt 2
Pan Przewodniczący poinformował, że wpisany do porządku obrad
projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację projektu „Dostosowanie dróg gminnych do sieci dróg
powiatowych i drogi krajowej na terenie Gminy Bargłów Kościelny” został
ujęty przez Wójta w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy
Bargłów Kościelny na rok 2008 w załączniku nr 3 Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010. Przedstawił
następnie porządek obrad dzisiejszej sesji po dokonanych zmianach:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wystąpienie Wójta Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008.
5. Omówienie założeń do budżetu gminy na 2009 rok.
6. Wnioski i zapytania radnych.
7. Informacje, zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Do pkt 3

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 XIII Sesji oraz
krótką relację z działalności swojej, a także z pracy urzędu gminy w tym
okresie.
/kopia sprawozdania w załączeniu do protokołu/
Do pkt 4
Pan Romanowski odczytał projekt uchwały:
 w sprawie: zmiany
2008 rok.

budżetu Gminy Bargłów Kościelny na

Następnie poprosił Panią Skarbnik o omówienie zmian w budżecie.
Wójt Gminy poinformował, że sesja została zwołana w celu podjęcia tejże
uchwały, aby można było złożyć wniosek na pokrycie asfaltem dróg
gminnych. Zastanawialiśmy się czy mamy ujmować wszystkie drogi czy
tylko część. W dokumentacji przygotowanej zostały ujęte wszystkie,
mimo że są jeszcze w dobrym stanie, ale z czasem trzeba było by je
pokryć asfaltem a o ile można pozyskać środki na ten cel, to będziemy
składać wniosek. Decyzja w tej sprawie należy do Rady czy podejmie
projekt uchwały czy nie. Nadmienił, jeżeli otrzymamy środki, to drogi
gminne dotychczas jedynie utwardzone, będą poszerzone do 4,20 m,
będzie położona warstwa wyrównująca asfaltowa, a później warstwa
zasadnicza i zostaną zrobione pobocza.
Radny Siemiaszko spytał się czy będzie przebudowa drogi od wysypiska
do drogi powiatowej Bargłow Kościelny – Tajno Stare.
Wójt poinformował, że jak będą środki to będziemy robić. Oznajmił, że
wniosek na drogę powiatową Bargłów Kościelny – Tajno Stare przeszedł
pozytywnie oceny i będzie przebudowa tejże drogi, na którą gmina
będzie musiała wydać 800 000 zł ze swoich środków.
Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została
podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do pkt 5
Przewodniczący Rady oznajmił, iż radni otrzymali projekt budżetu gminy
na 2009 r. z prośba o zapoznanie się z jego treścią. Poinformował, że na
posiedzeniach poszczególnych komisji będzie jeszcze omawiany.
Następnie poprosił Pana Wójta o omówienie założeń do budżetu gminy na
2009 rok.
Wójt oznajmił, że projekt budżetu Gminy Bargłów Kościelny został
opracowany i przedłożony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Suwałkach celem
zaopiniowania. Do opracowania projektu budżetu Gminy na 2009 rok
przyjęto następujące założenia w zakresie dochodów własnych jako
podstawę oszacowania przyjęto przewidywane wykonanie dochodów za
rok 2008 oraz przyjęto cenę żyta, będącą podstawą ustalenia podatku
rolnego w 2009 roku w wysokości 55,80zł za 1 q i cenę drzewa
tartacznego w wysokości 152,53 zł za 1 m 3 , która stanowi podstawę do
ustalenia podatku leśnego; dotacje celowe na finansowanie zadań
bieżących zleconych gminom przyjęto zgodnie z informacją Wojewody
Podlaskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach;
subwencję ogólną ustaloną zgodnie z informacją Ministra Finansów;
środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
oszacowano wg planów inwestycyjnych, na realizację, których gmina
zamierza ubiegać się o dofinansowanie. W zakresie wydatków
uwzględniono wydatki niezbędne dla zapewnienia realizacji zadań Gminy,
przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w
wysokości 102,9 %, przyjęto wysokość składki na Fundusz Pracy na
poziomie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych, w tym
współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Przedstawił następnie projekt budżetu z uwzględnieniem planowanych
wysokości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, poziomu
deficytu, oraz zadań inwestycyjnych, które są ujęte w projekcie budżetu.
Do pkt 6
Pan Romanowski poprosił radnych o zabieranie głosu.
Radny Oleksiuk poruszył temat chodników, ich położenia w kierunku
cmentarzy, które ułatwiłyby poruszanie się dla mieszkańców ul.
Cmentarnej i ludzi odwiedzających groby swoich bliskich.
Wójt Gminy poinformował, iż będzie wykonana dokumentacja na
przebudowę łącznika ulic: Augustowskiej i Cmentarnej
i zagospodarowanie pozostałego terenu. Planuje się wykonać parkingi
wzdłuż ulicy, zrobić plac zieleni, oraz położenie kostki po obu stronach ul.
Cmentarnej i w kierunku starego cmentarza. Nadmienił, iż z uwagi że są

to drogi powiatowe zgodę trzeba będzie uzyskiwać z powiatu na
jakiekolwiek inwestycje. Poinformował, również iż w przypadku likwidacji
skupu mleka w Bargłowie Kościelnym,
o ile radni wyrażą zgodę,
będziemy starać się o kupno tego placu, tak jak w Dreństwie.
Radny Poracki – spytał się czy będą reperowane drogi gminne.
Wójt Gminy poinformował, że będą utrzymywane w stanie dobrej
przejezdności, a z czasem pokryte asfaltem jak już było wspomniane.
Radny Oleksiuk zgłosił wniosek, aby ustawić znaki z nazwami ulic w
Bargłowie Kościelnym, gdyż osoby przejezdne muszą pytać się gdzie
znajduje się jakaś ulica, zwłaszcza kurierzy i dostawcy. Oraz wniosek
sprawie położenia chodnika lub oznakowania głównej trasy od urzędu w
stronę stacji paliw, gdyż tym poboczem chodzą dzieci do szkoły, i nie jest
to bezpieczne w nasilonym ruchu drogowym, a zwłaszcza przez
przejeżdżające tiry, które nie zawsze jadą z dozwoloną prędkością.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż jest to droga krajowa i
należy wystąpić z takim wnioskiem do Generalnej Dyrekcji.
Wójt Gminy poinformował, że należy przestawić znak z nazwą
miejscowości bliżej stacji paliw, co by sygnalizowało ograniczenie
prędkości dla pojazdów oraz można było by ustawić znak „uwaga piesi”.
Radny Rutkowski poinformował, że na drodze na Bargłów Dworny jest
podobna sytuacja z pojazdami, gdyż tamtędy również chodzą dzieci do
szkoły i należałoby ustawić znak również.
Radny Rozmysłowicz spytał się czy będzie wykonywane oświetlenie w
pozostałych miejscowościach.
Wójt Gminy stwierdził, iż we wszystkich miejscowościach pozostałych
będzie wymiana lamp, tylko jest to kwestia czasu.
Radny Poracki – spytał się czy nie można było by zrobić parkingu przy
cmentarzu.
Wójt w tej kwestii zaproponował, aby sołtysi porozmawiali z księdzem o
możliwości pozyskania środków unijnych na parking. Nadmienił, że są
duże środki do pozyskania na cele wyznaniowe, a dodatkowym atutem
jest wpis cmentarza jako zabytek.
Radny Siemiaszko – spytał się co z oczyszczalniami przydomowymi.
Wójt Gminy poinformował, iż w 2009 roku będą podejmowane sprawy
projektowe, a w 2010 będą składane wnioski. Będą organizowane
spotkania z mieszkańcami i wszystko się wtedy wyjaśni.

Do pkt 7
Przewodniczący odczytał pismo z Urzędu Skarbowego w Augustowie, że
wszyscy radni zobligowani do złożenia oświadczeń majątkowych, złożyli
w ustawowym terminie, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.
Do pkt 8
Przewodniczący Rady Gminy Bargłów Kościelny podziękował
wszystkim za przybycie na obrady XIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i
zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Protokołowała:
Jolanta Izbicka

