Protokół nr XIX/09
z posiedzenia XIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy
Bargłów Kościelny z dnia 14 sierpnia 2009 r.
Obrady XIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny odbyły się w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym – ul. Augustowska 47.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 1000, a zakończyła się o godzinie 1200.
Do pkt 1
Otwarcia XIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny, dokonał
Przewodniczący Rady Gminy- Pan Jan Romanowski.
Rozpoczynając obrady, serdecznie powitał przybyłych gości: Panią Agnieszkę
Kwiecińską – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią Grażynę
Ostrowską z Państwowej Inspekcji Pracy, Oddział w Suwałkach, Pana Janusza Ejzel –
Kierownika Posterunku Policji w Bargłowie Kościelnym a także Radnych, sołtysów,
Pana Wójta- Andrzeja Kwiecińskiego, Pana Mecenasa- Sławomira Mitrosa, Panią
Skarbnik- Dorotę Osewską oraz wszystkie osoby uczestniczące w Sesji.
/lista obecności w załączeniu do protokołu/
Po powitaniu wszystkich, Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w
obradach uczestniczy 15 radnych, zatem posiedzenie Rady Gminy jest prawomocne.
Do pkt 2
Przewodniczący przedstawił ustalony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
4. Przedstawienie protokołu z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy.
5. Wystąpienie gości.
6. Wystąpienie Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
7. Ocena wykonania zadań budżetowych za I półrocze 2009 roku, w tym ocena przebiegu
inwestycji oraz analiza realizacji planu rzeczowego.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny.
b) zmiany Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2007-2013.
c) określenia środków z budżetu Gminy Bargłów Kościelny planowanych na realizację
programów operacyjnych.
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania w
zakresie
przebudowy
drogi
powiatowej
Nr
1223B
Tajno
Łanowe
–
Sosnowo-Kopiec-Huta-Podcisówek od km 0+000 do km 5+200.
e) zmiany uchwały Nr XVI/106/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania w zakresie

przebudowy drogi powiatowej Nr 1214B Bargłów Kościelny – Tajno Stare od km 0+000 do
km 6+926, wchodzącej w skład ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Granica Państwa.
f) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek
oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego na terenie Gminy Bargłów Kościelny oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.
g) zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009.
9. Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Bargłów Kościelny.
10. Interpelacje radnych
11. Wnioski i zapytania radnych.
12. Informacje, zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Następnie zwrócił się do Radnych czy mają zastrzeżenia lub propozycję zmiany.
Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad został przez Radę Gminy Bargłów
Kościelny zaakceptowany.
Do pkt 3
Protokoły z posiedzenia XVIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w
Urzędzie Gminy oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu bez jego
odczytywania.
Za przyjęciem protokołu z posiedzenia XVIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy bez jego
odczytania głosowało 15 radnych.
Do pkt 4
Przewodniczący Rady odczytał protokół z posiedzenia wspólnego komisji Rady
Gminy, które miało miejsce dnia 10 sierpnia 2009 r., następnie spytał się czy są uwagi do
protokołu.
Wobec braku uwag zgłosił wniosek o jego przyjęcie.
- 15 radnych głosowało za przyjęciem, zatem protokól został przez Radę Gminy
jednogłośnie zaakceptowany.
Do pkt 5
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zabranie głosu przybyłych gości.
Wobec braku chętnych przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Do pkt 6
Pan Przewodniczący oddał głos dla Pana Wójta Gminy Bargłów Kościelny.

- Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z okresu między sesyjnego z realizacji uchwał
Rady Gminy, które zostały podjęte na poprzednich Sesjach oraz krótką relację z
działalności swojej, a także z pracy urzędu gminy w tym okresie.
/ sprawozdanie wpięte do teczki „Sprawozdania z działalności Wójta Gminy”, kopia
sprawozdania w załączeniu do protokołu/
Na koniec swego przemówienia, Pan Wójt podziękował za uwagę.
Pan Romanowski przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Do pkt 7
Pan Przewodniczący poprosił Pana Wójta o przedstawienie wykonania zadań za I
półrocze 2009 roku, w tym przebieg inwestycji oraz realizację planu rzeczowego.
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.
Wobec braku sprzeciwu, odczytał ponadto uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowek,
która pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację z wykonania budżetu gminy za I
półrocze 2009 roku.
Przewodniczący podziękował za przedstawienie powyższego i przeszedł do kolejnego
punktu obrad.
Do pkt 8
1) w sprawie: zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
Następnie zwrócił się do radnych czy mają zapytania.
Wobec braku zapytań, poprosił radnych o głosowanie.
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.

2) w sprawie: zmiany Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata
2007-2013.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
Następnie zwrócił się do radnych czy mają zapytania.
Wobec braku zapytań, poprosił radnych o głosowanie.
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.

3) w sprawie: określenia środków z budżetu Gminy Bargłów Kościelny
planowanych na realizację programów operacyjnych.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, a następnie poprosił Wójta o udzielenie
wyjaśnień, który przedstawił planowane do realizacji inwestycje w ramach programów
operacyjnych w latach 2010-2012. Nadmienił, że w projekcie uchwały są napisane całe ciągi
drogowe, co nie oznacza, że od razu zostaną zrobione, ale jak każda droga podzielona będzie na
etapy do realizacji. Decyzję o wyborze drogi do asfaltowania podejmie Rada.
Następnie zwrócił się do radnych czy mają zapytania.
Wobec braku zapytań, poprosił radnych o głosowanie.
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.

4) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na
realizację zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1223B Tajno
Łanowe – Sosnowo-Kopiec-Huta-Podcisówek od km 0+000 do km 5+200.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, a następnie poprosił Wójta o udzielenie
wyjaśnień, który poinformował, że jest to dalszy ciąg projektu, który składał powiat. Odcinek
Bargłów Kościelny – Tajno Stare został już wyasfaltowany, teraz jesteśmy w trakcie rozmów o
wyasfaltowanie kolejnego odcinka położonego na gminie tj. Tajno Łanowe – do rzeki, aby
wykonane to były jeszcze w tym roku, natomiast płatność była by w 2010 r. ( podział środków:
50 % unijne, 25% - powiat, 25 % - gmina). Nadmienił, że gmina dofinansowała w kwocie 300
000 zł przebudowę mostu.
Następnie zwrócił się do radnych czy mają zapytania.
Wobec braku zapytań, poprosił radnych o głosowanie.
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.

5) w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/106/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację
zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1214B Bargłów Kościelny –
Tajno Stare od km 0+000 do km 6+926, wchodzącej w skład ciągu drogowego
Bargłów Kościelny – Granica Państwa.
Pan Romanowski odczytał projekt uchwały.
Następnie zwrócił się do radnych czy mają zapytania.
Wobec braku zapytań, poprosił radnych o głosowanie.
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.

6) w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i
placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż
jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Bargłów Kościelny oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie poprosił Panią Skarbnik o
wyjaśnienia.
Pani Skarbnik poinformowała, że w projekcie uchwały zostały wprowadzone zmiany w treści
projektu oraz w załącznikach. Dopracowano kwestie rozliczania dotacji oraz dołączono wzór
wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy, informacji miesięcznej o aktualnej liczbie
uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest dotacja oraz
sprawozdanie z wykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu.
Przewodniczący Następnie zwrócił się do radnych czy mają zapytania.
Wobec braku zapytań, poprosił radnych o głosowanie.
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.

7) w sprawie: zmiany budżetu gminy Bargłów Kościelny na rok 2009.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
Następnie zwrócił się do radnych czy mają zapytania.
Wobec braku zapytań, poprosił radnych o głosowanie.
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 9
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił analizę oświadczeń majątkowych radnych
Rady Gminy Bargłów Kościelny za 2008 rok.
Wójt Gminy przedstawił analizę oświadczeń majątkowych Sekretarza, Skarbnika,
Kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników wydających decyzje
administracyjne w imieniu Wójta.
/analiza Przewodniczącego Rady oraz Wójta Gminy w załączeniu do protokołu/
Do pkt 10
Przewodniczący oświadczył, że nie wpłynęła żadna interpelacja, dlatego przejść należy
do kolejnego punktu obrad.

Do pkt 11
Wobec braku zapytań radnych, Przewodniczący Rady odczytał pismo Powiatowego
Zarządu Dróg, w związku z wnioskiem zgłoszonym przez radnego Czesława
Bronakowskiego, że wycinka krzaków na drogach powiatowych prowadzona jest
sukcesywnie i zakrzaczenia zostaną usunięte w miarę możliwości oraz posiadanych
środków finansowych.
Do pkt 12
Przewodniczący Rady zwrócił się do osób obecnych na Sesji o zgłaszanie wniosków i
zapytań.
Pan Augustynowicz – sołtys wsi Tajenko – zwrócił się z prośbą o wysłanie równiarki i
porównanie drogi na Tajenku, gdzie jest dowożony żwir.
Pan Skowrońki – sołtys wsi Brzozówka – zwrócił się z wnioskiem o załatanie dziur
powstałych w asfalcie na drodze gminnej Brzozówka – Komorniki. Wspomniał również
o chodzących po wsi osobach, które niby w imieniu jakiejś firmy podpisują umowę z
mieszkańcami o świadczenie usług, dlatego zwraca się z prośbą o interwencję, gdyż
zazwyczaj poszkodowanymi są osoby starsze.
Następnie sołtysi zwrócili się z prośbą do Wójta o przybliżenie ponowne tematu
funduszu sołeckiego oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, których wykonanie
miało być w bieżącym roku.
Wójt Gminy:
- odnośnie prośby Pana Augustynowicza wyjaśnił, że równiarka jest puszczana na tą
drogę, ale z uwagi na to że jeszcze jest żwir dowożony, dlatego gdy zostaną już
zakończone tam prace, droga zostanie wyrównana.
- odnośnie wniosku Pana Skowrońskiego wyjaśnił, że dziury zostaną wypełnione i
zostanie doprowadzona do stanu przejezdności. Natomiast o osobach nachodzących
mieszkańców należy poinformować Posterunek Policji, aby zainteresowali się tą sprawą.
- jak już było wspominane, aby uzyskać środki z funduszu, Rada Sołecka lub inicjatywa
mieszkańców danego sołectwa upoważnia do złożenia wniosku do Urzędu Gminy do
dnia 30 września br. z zamierzonym celem wydatkowania środków. Gdy wniosek
zostanie zaakceptowany, zostanie ujęty w budżecie gminy na przyszły rok.
W kwestii oczyszczalni na zebraniach nie było mowy o tym że zostaną one wykonane w
bieżącym roku budżetowym. Można również samemu budować oczyszczalnie i wtedy
zostanie udzielona ulga dla rolnika w wysokości 25 %.
Natomiast w składanym wniosku na „Rozbudowę stacji uzdatniania wody w Tajnie
Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno
Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare” zostały dodane z uwagi na uzyskanie
dodatkowych punktów za wniosek.

Sołtysi poszczególnych wsi zgłosili wnioski o wyrównianie dróg i wykoszenie
zakrzaczeń w ciągu dróg:
Pieńki – Piekutowo – Bargłówka,
Piekutowo – Pieńki,
Bargłówka – Lipowo,
Tajenko – Nowiny Stare,
Komorniki – Pieńki,
Popowo – wieś,
Popowo – Żrobki,
Popowo – do granicy Stożne,
Wólka Karwowska – Orzechówka,
Wólka Karwowka – do cmentarza,
Tajno Stare – Kroszówka.
Do pkt 13
Przewodniczący Rady Gminy Bargłów Kościelny podziękował wszystkim za
przybycie na obrady XIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Protokołowała:
Jolanta Izbicka

