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Rada Gminy
Bargłów Kościelny
Wysoka Rado

W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między
sesyjnego tj. od 30.12.2008 r. do 23.03.2009 r.
Z zakresu realizacji uchwał podjętych na XV zwyczajnej Sesji Rady
Gminy, zostały one wysłane do Wojewody, RIO oraz Wydziału Nadzoru celem
publikacji.
Na bieżąco są realizowane założenia budżetu Gminy na 2009 rok.
Uchwały w sprawie:
● zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków,
● uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie
Kościelnym,
zostały przekazane dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w celu realizacji ich
postanowień.
Uchwała w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych
dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych
została przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej do naliczania wynagrodzeń dla pracowników ww.
jednostek. Ponadto dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały
przekazane uchwały w sprawie:
● regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bargłów Kościelny oraz
● przyjęcia „Planu finansowego Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na rok 2009” oraz „Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009”.
Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Bargłów Kościelny do Lokalnej Grupy
Działania Fundacja Biebrzańska została przesłana do Związku Komunalnego
"Biebrza".
Uchwały w sprawie:
1) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zostały przekazane do referatu podatków i opłat w celu naliczania
podatków na podstawie podjętych stawek.
Uchwały w sprawie:
1) programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2009,

2) uchwalenia plany pracy Komisji Rewizyjnej
zostały przekazane dla pracowników Urzędu Gminy realizaujących ich
zapisy.
W dniu 19 lutego 2009 roku została podpisana umowa na
dofinansowanie Projektu pn"Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bargłów
Kościelny: Bargłów Kościelny - Żrobki i Tajno Stare - Tajno Podjeziorne" w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2007-2013.
W dniu 16 marca 2009 roku odbył się przetarg na sprzedaż
nieruchomości w Pomianach (nr geodezyjny 519/2,pow. 0,6645 ha) za kwotę
19 500 zł, oraz przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kamionce Starej ( nr
geodezyjny 155, pow.0,03 ha ) za kwotę 610 zł.
Ogłoszone zostały przetargi na roboty budowlane :
1) 6 marca 2009 r. na - Przebudowę drogi gminnej Bargłów Kościelny Żrobki w km 1+332 do 3+625 oraz Tajno Stare - Tajno
Podjeziorne w km
0+000 do km 1+341,06,
2) 11 marca 2009 r. - Remont drogi gminnej Tobyłka - Rumiejki w km
0+000 do km 3+915 oraz Nowiny Bargłowskie - Netta Druga w km 0+000
do km 1+929
3) 18 marca 2009r. - Budowa hali stalowej- wiaty na sprzęt w Bargłowie
Kościelnym.
11 marca 2009 r. został ogłoszony przetarg na "Konserwację oświetlenia
ulicznego będącego własnością Gminy Bargłów Kościelny oraz rozstrzygięto
przetarg na "Zakup i dostawę żużlu paleniskowego na teren gminy Bargłów
Kościelny w ciągu roku 2009, 7000m3. Najkorzystniejsza oferta została
wniesiona przez Pana Tomasza Klekotko zam. Długie.
Informuję, że zostało złożonych 350 wniosków o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej, ponadto od 16 marca br. można zapisać się na bezpłatną
pomoc w wypełnieniu wniosków o przyznanie płatności obszarowych.
Dziękuję bardzo za udzielenie głosu.
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