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Wysoka Rado
W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między sesyjnego
tj. od 28.12.2011 r. do 13.03.2012 r.
Z zakresu realizacji uchwał podjętych na IX 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, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz Zakładowi Gospodarki
Komunalnej.
Na bieżąco są realizowane założenia budżetu Gminy na 2012 rok.
W dniu 30 stycznia 2012 r. został ogłoszony pierwszy ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż pojazdu ciężarowego typu Star A1142CE, który jest przystosowany do odbioru i
transportu nieczystości stałych. Cena wywoławcza pojazdu wynosiła 8 950 zł. Termin
przetargu był ogłoszony na dzień 15 lutego 2012 r. Z uwagi na brak osób zainteresowanych
w dniu 20 lutego 2012r. został ogłoszony drugi ustny przetarg nieograniczony,
rozstrzygnięcie na dzień 24 lutego 2012 r. Po zakończeniu drugiego przetargu z wynikiem
negatywnym, podjęto negocjacje z jedynym zainteresowanym kupnem pojazdu, z którym
wynegocjowano cenę 4 500 zł, za którą sprzedano samochód.
W dniu 11 stycznia 2012 r. został ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym usługowym i gospodarczo-garażowym położonym
we wsi Pruska. Cena wywoławcza wynosiła 207 000 zł. Termin przetargu 14 luty 2012 r.
Osoba zainteresowana wpłaciła wadium, ale nie stawiła się w dniu przetargu, dlatego
został ogłoszony ponownie w dniu 24 lutego 2012 r. z taką samą ceną wywoławczą, oraz
przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej we wsi Popowo po byłej remizie straży
pożarnej za cenę 38 000 zł. Przetargi odbędą się 30 marca 2012 r. o wynikach których
Rada zostanie powiadomiona.
Nadmieniam, że zostało złożonych 495 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Decyzje w tym temacie
będą wydawane po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

W dniach od 29 stycznia 2012r. do dnia 08 marca 2012 r. odbyły się zebrania wiejskie, na
których jednym z porządków obrad były konsultacje społeczne w sprawie budowy
obwodnicy Bargłowa Kościelnego, jak również pozostałych spraw bieżących
sołectwa.
Dziękuję bardzo za udzielenie głosu.
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