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W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między sesyjnego tj.
od 23.03.2009 r. do 29.06.2009 r.
Z zakresu realizacji uchwał podjętych na XVI zwyczajnej i XVII
nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, zostały one wysłane do Wojewody, RIO oraz
Wydziały Nadzoru celem publikacji. Zostały one również przekazane do realizacji
pracownikom Urzędu Gminy.
Na bieżąco są realizowane założenia budżetu Gminy na 2009 rok.
Uchwały w sprawie:
 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny,
 zaciągnięcia w 2009 roku długoterminowego kredytu bankowego,
 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na przebudowę
dróg powiatowych wchodzących w skład ciągu drogowego Bargłów
Kościelny – Granica Państwa,
 wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco tytułem zabezpieczenia,
zostały przekazane dla Skarbnika Gminy w celu ich dalszej realizacji.
Uchwały w sprawie:
 przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz
warunków i sposobów ich przyznawania w 2009 roku,
 wprowadzenie Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród
ze
specjalistycznego
funduszu
nagród
za
ich
osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze,
 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny
są realizowane przez referat Księgowość budżetowa oświaty.
Uchwały w sprawie:
 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bargłowie Kościelnym do prowadzenia postępowań polegających na
podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych,
 przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2008-2012”,

 przystąpienia Gminy Bargłów Kościelny do realizacji projektów w ramnach
Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zostały przekaznane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu realizacji
ich postanowień.
Uchwała zmieniająca uchwałę NR IV/72/03 Rady Gminy Bargłów Kościelny z
dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie podziału gminy Bargłów Kościelny na
obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych została ponadto wysłana do Krajowego Biura Wyborczego,
Delegatura w Suwałkach.
Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych została przekazana
dla pracownika Urzędu Gminy.
Przetarg na „Remont i asfaltowanie drogi gminnej nr 102876 B Tobyłka Rumiejki w km 0+000 do km 3+915 oraz na 102859 B Nowiny Bargłowskie - Netta
Druga w km 0+000 do km 1+926 wygrało Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe
S.A., Augustów. 4 czerwca 2009 roku odbył się odbiór ww. dróg, łączna wartość
inwestycji 1 746 413,92 zł.
Przetarg na „Przebudowę drogi gminnej nr 102855 B Bargłow Kościelny Żrobki w km 1+332 do km 3+625 oraz nr 102872 B Tajno Stare - Tajno Podjeziorne
w km 0+000 do km 1 +341,06 wygrało Przedsiębiorstwo UNIDROG Sp. z o.o. z
Grajewa. Wykonano i zakończono podbudowę dróg, pozostało ułożenie masy. Koszt
inwestycji 2 793 196,91 zł.
7 maja 2009 r. rozstrzygnięto przetarg na „Budowę hali stalowej - wiaty na
sprzęt”. Z pośród 6 ofert została wybrana oferta Przedsiębiorstwa „IMPEX” sp.z.o.o.,
z miejscowości Łask. Koszt inwestycji 102 506,35 zł.
14 maja br. został ogłoszony przetarg na „Zakup i dostawa żwiru na teren
Gminy Bargłow Kościelny w ciągu roku 2009. Łączna ilość objęta zamówieniem:
5000 metrów sześciennych”. 22 maja 2009 nastąpiło rozstrzygnięcie.
Najkorzystniejsza oferta dostawy żwiru tj. 29,89 zł za m3 została wniesiona przez
Pana Tomasza Klekotko zam. Długie gm Kalinowo.
28 maja 2009 roku został ogłoszony przetarg na „Przebudowę drogi gminnej
nr 102855 B Bargłów Kościelny - Żrobki w km 0+947 do km 1+1332 oraz drogi nr
102854 B od drogi powiatowej nr 1211 B do miejscowości Żrobki w km 0+000 do
km 0+760. 18 czerwca rozstrzygnięto przetarg, najkorzystniejszą ofertę złożyło
Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A., Augustów.
Inwestycja na kwotę 288 881,87 zł.
29 czerwca br. tj. dzisiaj zostanie ogłoszony przetarg na „Wykonanie elewacji,
pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz
drzwi wejściowych w Ośrodku Zdrowia w Bargłowie Kościelnym”
Dziękuję bardzo za udzielenie głosu.
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