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Wysoka Rado
W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między sesyjnego tj.
od 22.03.2013 r. do 20.06.2013r.
Z zakresu realizacji uchwał podjętych na XV 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 2013 rok.
W dniu 15 kwietnia 2013 roku został ogłoszony przetarg na „Zakup i dostawa pospółki do
remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w
ciągu roku 2013. 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 na kwotę 338 127 zł.
W dniu 09 maja 2013 roku został ogłoszony trzeci ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym usługowym i gospodarczogarażowym położonym we wsi Pruska na kwotę 172 500 zł na dzień 14 czerwca 2013 roku.
W związku z brakiem ofert przetarg nie odbył się.
W dniu 20 maja 2013 r. został ogłoszony przetarg na „Odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy na terenie
Gminy Bargłów Kościelny” na dzień 03 czerwca 2013 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyło
przedsiębiorstwo MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, która spełniła wszystkie kryteria
udziału i była najtańszą złożoną w postępowaniu na kwotę 166 459,86 zł, nadmieniam że
oferta z najwyższą ceną wyniosła 436 176 zł. W dniu 17 czerwca 2013 roku została już
podpisana umowa między Urzędem Gminy a przedsiębiorstwem MPO.
Ponadto informuję, że na 520 złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwota przekazanych
środków dla wnioskodawców wyniosła 456 342,78 zł
Nadmieniam, że dla 300 osób udzielono pomocy w wypełnianiu wniosków o przyznanie
płatności obszarowych na rok 2013.
Dziękuję bardzo za uwagę.
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