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Wysoka Rado
W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między sesyjnego tj.
od 13.03.2012 r. do 25.05.2012r.
Z zakresu realizacji uchwał podjętych na X 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.
Na bieżąco są realizowane założenia budżetu Gminy na 2012 rok.
W dniu 26 marca 2012 roku został ogłoszony przetarg na „Zakup i dostawa pospółki do
remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w
ciągu roku 2012. Po przeprowadzonej ocenie 5-ciu złożonych ofert, najkorzystniejszą ofertę
złożył BOGMAR, Roboty Ziemne, Transport i Handel Bogusław Martynko z siedzibą w
Suwałkach, która spełniła wszystkie kryteria udziału i była najtańszą złożoną w
postępowaniu.
W dniu 02 kwietnia 2012 roku został ogłoszony przetarg na „Remont świetlic wiejskich we
wsiach Brzozówka i Bargłówka”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
przetargu był określony na dzień 19 kwietnia 2012roku. W dniu 23 kwietnia 2012 roku
został unieważniony z powodu błędu mającego wpływ na jego wynik i niemożliwy wybór
najkorzystniejszej oferty. W dniu 07 maja 2012 roku został ponownie ogłoszony z terminem
składania wniosków 23 maja 2012 r. Wykonawca nie został jeszcze wyłoniony spośród 11
ofert, gdyż trwa jeszcze rozpatrywanie każdego wniosku pod względem jego zgodności ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia. O wyborze najkorzystniejszej oferty Rada
zostanie powiadomiona.
W dniu 26 kwietnia 2012 roku został zawarty akt notarialny pomiędzy gminą Bargłów
Kościelny a Panem Wiesławem Kiewlakiem na zamianę nieruchomości położonych we wsi
Górskie.
W dniu 09 maja 2012 roku została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa
Komunikacyjnego „MOSTAR” Sp. Z o.o. z siedzibą w Augustowie na wykonanie
„ Budowy dwóch pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo” na kwotę 55 060,93 zł.
W dniu 15 maja 2012 roku został ogłoszony drugi ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej po byłej remizie straży pożarnej we wsi Popowo, cena
wywoławcza 30 400 zł oraz trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym usługowym i gospodarczo-garażowym położonym
we wsi Pruska na kwotę 165 600 zł. Przetargi odbędą się 25 czerwca 2012 roku. O wynikach
przetargu Rada zostanie powiadomiona.

Ponadto zostało złożonych 496 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łączna kwota przekazanych
środków dla wnioskodawców wyniosła 377 422,08 zł
Ponadto informuję, że dla 400 osób udzielono pomocy w wypełnianiu wniosków o
przyznanie płatności obszarowych na rok 2012.
Dziękuję bardzo za udzielenie głosu.
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