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Wysoka Rado
W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między sesyjnego
tj. od 28.12.2012 r. do 22.03.2013 r.
Z zakresu realizacji uchwał podjętych na XIV 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 2013 rok.
11 stycznia 2013 r został złożony do Fundacji Biebrzańskiej wniosek na „Wyposażenie
świetlicy wiejskiej we wsi Tajno Podjeziorne”. Wniosek został przyjęty do dofinansowania
w ramach Wdrażania lokalnej strategii rozwoju Fundacji Biebrzańskiej oraz skierowany do
dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
1 lutego 2013 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego został
zgłoszony projekt „Rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym” na listę
rezerwową indykatywnego wykazu projektów kluczowych w ramach RPOWP na lata
2007-2013.
W dniu 21 lutego 2013 r. został ogłoszony drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości

zabudowanej

budynkiem

mieszkalnym

usługowym

i

gospodarczo-garażowym położonym we wsi Pruska. Cena wywoławcza wynosi 172 500
zł. Termin przetargu 26 marca 2013 r., o wynikach Rada zostanie powiadomiona.
W imieniu OSP Bargłów Kościelny informuję, że 15 marca 2013 r. rozstrzygnięty został
przetarg na zadanie pn.” Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi
formami ochrony przyrody w tym natura 2000 poprzez zakup nowoczesnego
specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP z terenu gminy Bargłów
Kościelny”. Wygrała oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „BOCAR”
Sp. z o.o. z miejscowości Korwinów, która była najkorzystniejszą złożoną w postępowaniu

przez 2 oferentów. Wartość zakupionego nowego wozu ratowniczo-gaśniczego marki
Mercedes – Benz ATEGO wyniosła 640 440 zł brutto.
Nadmieniam, że zostało złożonych 520 wniosków o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłaty
będą realizowane po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.
Od 02 kwietnia do 13 maja 2013 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 2013.
Dziękuję bardzo za uwagę.
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