Wójt Gminy
Bargłów Kościelny
O.0057.10.2011
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Rada Gminy
Bargłów Kościelny
Wysoka Rado
W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między
sesyjnego tj. od 30.08.2012 r. do 20.11.2012 r.
Z zakresu realizacji uchwał podjętych na XII 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 oraz jednostkom
podległym.
Na bieżąco są realizowane założenia budżetu Gminy na 2012 rok.
W dniu 06 września 2012 roku zostały ogłoszone rokowania na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bargłów Kościelny tj.
nieruchomość zabudowana o pow. 0,1320 ha po byłej remizie straży
pożarnej położonej we wsi Popowo, cena wywoławcza 20 000 zł. Z uwagi
na fakt, że nikt nie zgłosił udziału do 09 października br., zostały
ogłoszone II rokowania. Termin pisemnego zgłoszenia udziału w
rokowaniach należało złożyć do 19 listopada br. do godz. 14 00. Na chwilę
sporządzenia sprawozdania wpłynęły 3 zgłoszenia. Termin rokowań
ustalony jest na dzień 23 listopada 2012 r. O wynikach Rada zostanie
powiadomiona.
W dniu 15 października 2012 r. został ogłoszony ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej we wsi Pruska o
pow. 4600m2, cena wywoławcza 207 000 zł. Przetarg odbędzie się dnia
23 listopada 2012 r. o godz. 900. W przypadku rozstrzygnięcia przetargu
Rada zostanie powiadomiona o wynikach.
Na dzień 24 października 2012 r. na godz. 11 00 zostały ustalone
konsultacje społeczne dotyczące Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów
Społecznych
na
lata
2013-2020,
dlatego
osoby
zainteresowane opracowywaniem strategii mogły w tym dniu zgłaszać
zapytania i uwagi.
W dniu 29 października 2012 r. został złożony do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie
pt.” Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę
jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny”
Ponadto informuję, że w II terminie zostało złożonych 436 wniosków o
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota przekazanych środków dla
wnioskodawców wyniosła 260 913,56 zł, łącznie w I i II terminie wpłynęło
932 wnioski, na kwotę 638 335,64 zł
Dziękuję bardzo za uwagę.
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