Bargłów Kościelny, dn. 06.03.2020r.
RADA GMINY
BARGŁÓW KOŚCIELNY
............................................
.……………………………... ....
Zapraszam na obrady XI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny
w dniu 17 marca 2020 r.
Obrady rozpoczną się o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bargłowie
Kościelnym ul. Augustowska 47.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX zwyczajnej i z X nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Przedstawienie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy.
5. Wystąpienie gości.
6. Wystąpienie Wójta Gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenie/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz
sołecki w budżecie gminy na 2021 rok.
b) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
c) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych oraz w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

d) w sprawie zmiany uchwały Nr XII/117/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowym
jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Bargłów Kościelny;
e) zmiany uchwały Nr XIII/111/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie
przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2013-2020”.
f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na
realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów
Kościelny - Stara Kamionka - do dr. Nr 16, od km 2+000 do km 3+000";
g) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Białymstoku skargi Prokuratora Regionalnego w Białymstoku na uchwałę Nr
IV/66/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku wraz z odpowiedzią na skargę.
h) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Białymstoku skargi Prokuratora Regionalnego w Białymstoku na uchwałę Nr
X/113/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku wraz z odpowiedzią na skargę.
i) zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2020.

j) zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata
2020-2028
8. Przyjęcie sprawozdań:
a) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie
Kościelnym za 2019 rok.
b) Sprawozdanie z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2013-2020” w 2019 roku.
c) Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2016-2020” w 2019 roku.
d) Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020” w 2019 roku.
e) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę.
f) Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie gminy Bargłów Kościelny za rok 2019.
g) Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie
Kościelnym za 2019 rok.
9. Interpelacje radnych.
10. Wnioski i zapytania radnych.
11. Informacje, zapytania oraz wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Kukliński

