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Wysoka Rado
W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między sesyjnego tj.
od 30.12.2010 r. do 28.03.2011r.
Z zakresu realizacji uchwał podjętych na III zwyczajnej Sesji Rady Gminy, zostały
one przesłane do Wojewody Podlaskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wydziału
Nadzoru i Kontroli celem publikacji oraz przekazane do realizacji pracownikom Urzędu
Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Na bieżąco są realizowane założenia budżetu Gminy na 2011 rok.
W dniu 20 stycznia 2011 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji pod nazwą
„Poprawa stanu infrastruktury drogowej i Bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze Nr
1193B Reszki – Łabętnik i Nr 102877B Łabętnik –wieś”. 04 lutego 2011r. dokonano wyboru
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę „STRABAG SP z o.o., Budownictwo
Infrastruktury z siedzibą w Pruszkowie, Oddział Białystok, Grupa Augustów, ul. Wojska
Polskiego 54.
Oferta niniejszego Wykonawcy była najtańszą ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
W dniu 03.03.2011 r. został ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości we wsi
Brzozówka, nr geodezyjny 41/4 o powierzchni 0,1460 ha, cena wywoławcza wynosi 95 000
zł. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Bargłowie
Kościelnym o godz. 1000.
W dniu 08.03.2011 r. na konto Gminy Bargłów Kościelny zostały przelane środki w kwocie
3 579 181 zł za zakończoną inwestycję 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” oraz 09.03.2011 r. środki w kwocie 134 956 zł za
inwestycję „Remont świetlic wiejskich we wsiach Wólka Karwowska i Tajno Podjeziorne”.
14.03.2011 r. został ogłoszony przetarg na „Budowę infrastruktury turystycznej na plaży
gminnej w miejscowości Dreństwo”. Termin składania ofert – 04.04.2011r. godz. 900.
O wyborze najkorzystniejszej ofert, Rada zostanie powiadomiona.
Ponadto informuję, że zostało złożonych 380 wniosków o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Decyzje w
powyższym temacie zostaną wydane na początku kwietnia br.
Przypominam, że w dniu 29.03.2011 roku tj. jutro na sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Bargłowie Kościelnym odbędzie się zebranie wg określonego grafiku w sprawie
omówienia zasad wykonywania oraz formy finansowania przydomowych oczyszczalni
ścieków opracowanych przez specjalistów biura ECOVERDE z Zielonej Góry.
Od dnia 04 kwietnia do 13 maja 2011 r. w godzinach od 12 00 do 1500 , na sali konferencyjnej
Urzędu Gminy będzie udzielana pomoc przez pracowników w wypełnianiu wniosków o
przyznanie płatności obszarowych na rok 2011.
Dziękuję bardzo za udzielenie głosu.
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