Protokół Nr XXV/10
z posiedzenia XXV zwyczajnej Sesji
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 24 maja 2010 r.
Obrady XXV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny odbyły
się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny – ul. Augustowska
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 XXV zwyczajnej Sesji Rady Gminy. Powitał
przybyłych gości w osobach: Panią Agnieszkę Kwiecińską – Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pana Sławomira Tymińskiego –
dyrektora ds. Inwestycji, Pana Arkadiusza Wiszniewskiego – projektanta,
Pana Jana Orbika - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej, Pana
Adama Medykiewicza – radnego Powiatu Augustowskiego, Pana Janusza
Ejzel – Kierownika Posterunku a także Pana Wójta Andrzeja Kwiecińskiego,
Pana Mecenasa Sławomira Mitros, Panią Skarbnik Dorotę Osewską oraz
wszystkich obecnych na Sesji.
Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności w obradach
uczestniczy 15 radnych, nadmienił, że posiedzenie Rady Gminy jest
prawomocne.
/listy obecności w załączeniu do protokołu/
Do pkt 2
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Przedstawienie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy.
5. Wystąpienie gości.
6. Wystąpienie Wójta Gminy.
7. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania Statutu Urzędowi Gminy Bargłów Kościelny.
b) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.
c) zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dreństwo.
d) zasad i trybu przyznawania sportowcom, sportowych nagród finansowych Gminy
Bargłów Kościelny.
e) zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010.

9. Interpelacje radnych.
10. Wnioski i zapytania radnych.
11. Informacje oraz zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Następnie zapytał, czy Radni mają propozycję jego zmiany, wobec braku
propozycji, stwierdził, że porządek obrad został zaakceptowany.
Do pkt 3
Protokół z posiedzenia XXIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy był wyłożony do
wglądu w Urzędzie Gminy oraz na posiedzeniu wspólnym Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o nieodczytywanie protokołu.
Innych propozycji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu z posiedzenia XXIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy
głosowało 15 radnych.
Do pkt 4
Przewodniczący odczytał protokół z posiedzenia wspólnego
komisji Rady Gminy, które odbyło się dnia maja 2010 r., następnie
spytał się czy odzwierciedla przebieg posiedzenia oraz czy są uwagi
do protokołu.
Wobec braku uwag zgłosił wniosek o jego przyjęcie.
- 15 radnych głosowało za przyjęciem protokołu.
Do pkt 5
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zabranie głosu przybyłych gości.
Pan Tymiński przybliżył temat inwestycji jaka będzie realizowana na terenie
gminy Bargłów Kościelny dot. założenia internetu. Zwrócili się z prośbą do
radnych i sołtysów o poinformowanie mieszkańców swoich sołectw o
planowanej inwestycji, aby nie wystąpiły ewentualne protesty, które to
wydłużają drogę zakończenia inwestycji. Planowany termin realizacji
2010-2011 rok, a z uwagi na wynikłe podczas jej realizacji problemy może
zakończyć się w 2012 roku.
Na bieżąco zostały udzielane odpowiedzi na zgłaszane zapytania radnych i
sołtysów.
Wójt Gminy wyjaśnił, że informacje o szczegółach tejże inwestycji zostaną
przekazane mieszkańcom m.in. z jakiej miejscowości będą rozpoczęte prace.

Przewodniczący Rady podziękował za udzielone wyjaśnienia, następnie
oddał głos dla Pani Kwiecińskiej, która poinformowała, że Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym rozpocznie realizację projektu,
którego celem jest wzrost aktywności zawodowej „Daj sobie szansę”. W
ramach projektu zostanie wyłoniona grupa 10 osób, w tym 4 kobiet ( osoby
bez prawa do zasiłku, po 50 roku życia o niskich kwalifikacjach zawodowych),
które zostaną skierowane na 8 miesięczny staż u lokalnych pracodawców, za
odbycie którego będą otrzymywać stypendium stażowe, łącznie z
ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.
Przewodniczący Rady podziękował za wystąpienie i przeszedł do kolejnego
punktu obrad.
Do pkt 6
Przewodniczący oddał głos dla Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
- Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z okresu między sesyjnego z realizacji
uchwał Rady Gminy, które zostały podjęte na XXIV zwyczajnej Sesji Rady
Gminy oraz krótką relację ze swojej działalności, a także z pracy urzędu
gminy w tym okresie.
/ sprawozdanie wpięte do teczki „Sprawozdania z działalności Wójta Gminy”,
kopia w załączeniu do protokołu/
Pan Romanowski podziękował Panu Wójtowi za wystąpienie.
Do pkt 7
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o
zabranie głosu.
Pan Oleksiuk poinformował, że w dniu 18 marca 2010 r. odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której tematem było „ Kontrola kosztów i
przychodów związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz odpadami
prowadzoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym.
Odczytał protokół z posiedzenia, wraz z pozytywną opinią o funkcjonowaniu
Zakładu oraz wnioskiem jaki został podjęty dot. zakupu koparko-ładowarki
zarówno na potrzeby Zakładu jak i Urzędu Gminy.
Wniosek w powyższej sprawie zostanie przekazany dla Wójta.
Przewodniczący Rady podziękował za wystąpienie i przeszedł do kolejnego
punktu obrad.
Do pkt 8

Pan Romanowski poinformował, iż kolejnym punktem dzisiejszych obrad jest
podjęcie uchwał, nadmieniając, że wszystkie projekty uchwał zostały
przeanalizowane na posiedzeniu wspólnym Komisji.
1) w sprawie: nadania Statutu Urzędowi Gminy Bargłów Kościelny.
Pan Romanowski odczytał projekt uchwały.
Zwrócił się do radnych czy mają zapytania.
Wobec ich braku, poprosił radnych o głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2) w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie
Kościelnym.

Pan Romanowski odczytał projekt uchwały.
Zwrócił się do radnych czy mają zapytania.
Wobec ich braku, poprosił radnych o głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3) w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dreństwo .
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały z uwzględnieniem
wprowadzonych zmian po uzgodnieniach z Urzędem Marszałkowskim.
Następnie zwrócił się do radnych czy mają zapytania do przedstawionego
projektu.
Wobec braku, poprosił radnych o głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4) w sprawie: zasad i trybu przyznawania sportowcom, sportowych nagród
finansowych Gminy Bargłów Kościelny .
Pan Romanowski odczytał projekt uchwały. Następnie zwrócił się do Wójta o
poinformowanie Rady czy będą zmiany zapisu w projekcie uchwały, o temat
poruszany na wspólnym posiedzeniu komisji dot. możliwości pokrycia
kosztów wyjazdu na zawody o randze międzynarodowej.
Wójt Gminy wyjaśnił, że powyższy zapis, a zatem i uchwała mogłaby być
odrzucona przez nadzór, dlatego w projekcie uchwały została zwiększona
kwota nagrody do 2000 zł.
Zwrócił się do radnych czy mają zapytania.
Wobec ich braku, poprosił radnych o głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów.

6) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2010 r.
Pan Romanowski odczytał projekt uchwały, a następnie poprosił Panią
Skarbnik, aby omówiła zmiany w budżecie.
Pani Skarbnik wyjaśniła krótko zmiany w budżecie Gminy Bargłów
Kościelny na 2007 rok, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie
wydatków. Wyjaśniła, że zmiany wynikają z wprowadzenia dotacji, zmian w
zakresie inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków UE,oraz bieżącej
analizy planu.
Wprowadzone zmiany powodują zmianę planowanego deficytu budżetu
Gminy na 2010 rok, który wzrośnie o kwotę 391 805 zł i zostanie pokryty z
wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku banowym
budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do pkt 9
Przewodniczący oświadczył, że nie wpłynęła żadna interpelacja, dlatego
przejść należy do kolejnego punktu obrad.
Do pkt 10
Pan Romanowski poprosił radnych o zabieranie głosów.
Wobec braku zapytań przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.
Do pkt 11
Przewodniczący obrad udzielił głosu dla Wójta Gminy, który przedstawił sytuację z
miejscami dla 4 i 5-latków, ponadto w nawiązaniu do wystąpienia gości tj. Pana
Tymińskiego przedstawił dokładnie realizację inwestycji wraz z całą procedurą z nią
związaną.
Pan Skowroński – sołtys wsi Górkie- spytał się, czy osoba prowadząca działalność
będzie mogła podłączyć się pod oczyszczalnię ścieków, które mają być wykonane na
terenie gminy.
Wójt wyjaśnił, że umowa z Urzędem Marszałkowskim jeszcze nie została podpisana,
więc nie może udzielić odpowiedzi na powyższe zapytanie.
Poinformował, że 13 czerwca br. w Bargłowie Kościelnym odbędzie się festyn przy
Zespole Szkół, na który to serdecznie wszystkich zaprasza.
Do pkt 12
Przewodniczący Rady Gminy Bargłów Kościelny podziękował
wszystkim za przybycie na obrady XXV zwyczajnej Sesji Rady Gminy i
zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Protokołowała:
Jolanta Izbicka

