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Rada Gminy
Bargłów Kościelny
Wysoka Rado
W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między sesyjnego tj.
od 28.03.2011r. do 13.06.2011 r.
Z zakresu realizacji uchwał podjętych na IV 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.
04 kwietnia 2011 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Budowę infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości
Dreństwo” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty złożonej przez Wykonawcę
„ Wykonawstwo Robót Ziemno Budowlanych Romuald Barszczewski, Bargłów Dworny,
którego to oferta była najtańszą złożoną w postępowaniu na kwotę 155 274,72 zł brutto.
W dniu 08 kwietnia 2011 roku został ogłoszony przetarg na „Zakup i dostawa pospółki do
remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w
ciągu roku 2011. Łączna ilość objęta zamówieniem 4500 m 3. Po przeprowadzonej ocenie 2
złożonych
ofert
Wykonawcy:
Jabłoński
Jan,
Augustów
oraz
Usługi
Transportowo-Sprzętowo-Remontowe Tomasz Klekotko, Długie, została wybrana oferta
Wykonawcy Jabłoński Jan, która spełniła wszystkie warunki udziału i była najtańszą złożoną
w postępowaniu na kwotę 181 714,05 zł brutto.
W dniu 30 maja 2011 roku odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Brzozówka, w wyniku którego nabywcą
nieruchomości zostali Antoni i Elżbieta Lewoń za cenę 58 380,00 zł.
W dniu 06 czerwca 2011 roku został ogłoszony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej we wsi Barszcze, cena wywoławcza 12 240 zł, który odbędzie się
11 lipca 2011 roku w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny o godz. 1000.
O wynikach przetargu Rada zostanie powiadomiona.
Zostało złożonych 478 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łączna kwota przekazanych środków
dla wnioskodawców wyniosła 320 062,52 zł
Ponadto informuję, że dla 350 osób udzielono pomocy w wypełnianiu wniosków o
przyznanie płatności obszarowych na rok 2011.
Dziękuję bardzo za udzielenie głosu.
Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński

