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W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między
sesyjnego tj. od 29.12.2009 r. do 30.03.2010 roku
Z zakresu realizacji uchwał podjętych na XXII zwyczajnej i XXIII
nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, zostały one wysłane do Wojewody,
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Redakcji Dziennika Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego celem publikacji.
Na bieżąco są realizowane założenia budżetu Gminy na 2010 rok.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została przekazana do
Zakładu Gospodarki Komunalnej, natomiast uchwała w sprawie
aktualizacji „Gminnej Strategii Rozwoju Problemów Społecznych na lata
2008-2012” została przekazana do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy
Miejscowości Dreństwo, podjęta na XXII Sesji zostanie uchylona. Nowy
projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Gminy w momencie
wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które
to ma usprawnić proces przyznawania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”.
Pozostałe uchwały w sprawie:
- programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2010,
- przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny,
- przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach
tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2010 r.
- uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej;
- określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności
pieniężnych,
mających
charakter
cywilnoprawny,
przypadających Gminie Bargłów Kościelny lub jej jednostkom podległym

zostały przekazane do referatów, które będą realizowały ich
postanowienia.
Uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy
Miejscowości Tajno Podjeziorne i Wólka Karwowska zostały dołączone do
wniosku o dofinansowanie pod nazwą „ Remont świetlic wiejskich we
wsiach Wólka Karwowska i Tajno Podjeziorne”, który został złożony 27
stycznia 2010. Powyższy wniosek został oceniony pozytywnie przez
Radę Fundacji Biebrzańskiej i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego
celem dalszej procedury oceny projektu.
Podpisana została umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa 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” na kwotę 3 592 305 zł, którego
oprocentowanie stanowi 1,06 %.
15 marca 2010 r. został rozstrzygnięty przetarg na „Zakup i dostawę
żużlu paleniskowego do remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie
Gminy Bargłów Kościelny w ciągu roku 2010 ”. Dokonano wyboru oferty
najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę Usługi
Transportowo – Sprzętowo – Remontowe Tomasz Klekotko, Długie 3
gm.Kalinowo, która była jedną i najtańszą ofertą złożoną w przetargu na
kwotę 110 000 zł.
18 marca 2010 roku został ogłoszony przetarg na „Budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w Gminie Bargłów
Kościelny”, o wynikach którego Rada zostanie poinformowana.
Ponadto informuję, że zostało złożonych ok. 430 wniosków o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej, a także od 16 marca w urzędzie
gminy osobiście lub telefonicznie można zapisać się na bezpłatną
pomoc w wypełnieniu wniosku o przyznanie płatności obszarowych,
które będą wypełniane na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bargłowie
Kościelnym. Na dzień 29 marca br. zapisanych było 300 osób.
Dziękuję bardzo za udzielenie głosu.
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