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Bargłów Kościelny
Wysoka Rado
W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między sesyjnego tj. od
24.05.2010 r. do 27.07.2010 r.
Z zakresu realizacji uchwał podjętych na XXV zwyczajnej Sesji Rady Gminy, zostały
one przesłane do Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Wydziału Nadzoru i
Kontroli celem publikacji.
Na bieżąco są realizowane założenia budżetu Gminy na 2010 rok.
Uchwały w sprawie:
1) nadania Statutu Urzędowi Gminy Bargłów Kościelny,
2) zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dreństwo,
3) zasad i trybu przyznawania sportowcom, sportowych nagród finansowych Gminy
Bargłów Kościelny
zostały przekazane dla pracowników urzędu, którzy będą realizowały ich zapisy.
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie
Kościelnym została przekazana do ww. jednostki organizacyjnej.
Ponadto informuję, że wniosek pt. Budowa Infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w
miejscowości Dreństwo” w dniu 5 lipca br został uznany za zgodny z Lokalną Strategią
Rozwoju i spełnił kryteria wyboru. Został zakwalifikowany na 3 pozycji do dofinansowania
w dostępnym limicie środków finansowych przewidzianych na nabór.
W wyniku ustnego przetargu nieograniczonego, który odbył się 1 czerwca 2010 roku, została
sprzedana nieruchomość położona we wsi Solistówka o pow. 1 1870 ha za kwotę 81 310 zł.
02 czerwca 2010 r. został ogłoszony przetarg na „Udzielenie kredytu długoterminowego do
kwoty 5 250 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu kredytów i pożyczek. 09 lipca 2010 nastąpiło rozstrzygnięcie. Z pośród dwóch ofert Banku Ochrony Środowiska oraz Banku Gospodarstwa Krajowego z Białegostoku wybrano ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego, z którym to 21 lipca 2010 została
podpisana umowa.
01 lipca 2010 r. został ogłoszony przetarg na „Remont świetlic wiejskich we wsiach Wólka
Karwowska i Tajno Podjeziorne”. Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: Usługi
Remontowo-Budowlane, Jarosław Formejster gm. Bargłów Kościelny na kwotę 199 496,28
zł.
Dziękuję bardzo za udzielenie głosu.
Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński

