RAPORT O STANIE GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
ZA
ROK 2019

Gmina Bargłów Kościelny
ul. Augustowska 47
16-320 Bargłów Kościelny
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1. Informacje ogólne
Gmina Bargłów Kościelny, jest jedną z gmin wiejskich Województwa Podlaskiego, a
dokładniej powiatu Augustowskiego. Położona przy trasie krajowej nr 61 między Warszawą, a
Augustowem. Powierzchnia gminy wynosi 187,77 km2 i stanowi 11,3% powierzchni powiatu.
Malowniczy krajobraz pól, lasów i jezior sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Wspomniany krajobraz to w głównej mierze tereny rolnicze, które stanowią 73% powierzchni
gminy w postaci łąk, pastwisk na których dominuje chów bydła mlecznego. 14% stanowią
użytki leśne, a 5,8 % malownicze jeziora: Dreństwo, Tajno, Kroszewo, Kukowo, Pogorzałka,
Reszki. Jeśli mowa jeszcze o przyrodzie to nie można zapomnieć o znajdującym się na terenie
Gminy unikatowym na skalę Europy Biebrzańskim Parku Narodowym, który słynie z
naturalnych obszarów bagiennych. Dzięki swej niepowtarzalności jest schronieniem dla wielu
gatunków zwierząt i roślin. Część Gminy należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu
Pojezierza Rajgrodzkiego.
Gmina obejmuje swym zasięgiem 35 miejscowości, które są podzielone na 30 sołectw.
Obecnie Gminę zamieszkuje 5569 osoby. Gmina graniczy z takim Gminami jak: Augustów,
Goniądz, Kalinowo, Rajgród i Sztabin.

2. Informacje Finansowe

A. Stan finansów gminy
Podstawowe wskaźniki:
1) udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – 27.406.163,05 zł, tj. 96,33%;
w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 1.847.637,00 zł, tj. 6,49 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: 27.687,36 zł, tj. 0,10%,
- z subwencji ogólnej: 10.444.354,00 zł, tj. 36,71%,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 9.967.600,72 zł, tj. 35,03% (z
tego z udziałem środków UE: 286.378,00 zł, tj. 1,01%),
- pozostałe dochody bieżące: 5.118.883,97 zł, tj. 17,99% (z tego podatek od nieruchomości:
634.532,26 zł, tj. 2,23%, podatek rolny: 985.497,68 zł, tj. 3,46%);
2) udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem – 1.044.310,51 zł, tj. 3,67%;
w tym:
- ze sprzedaży majątku: 42.615,00 zł, tj. 0,15%,
- z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 997.315,51 zł, tj. 3,51% (z tego z
udziałem środków UE: 481.997,00 zł, tj. 1,69%).
3) zadłużenie ogółem – 7.149.996,00 zł, tj. 25,13% w stosunku do wykonanych dochodów.

B. Wykonanie budżetu gminy
Podstawowe wskaźniki:
1) wykonanie dochodów: 28.450.473,56 zł, tj. 99,67% w stosunku do planu z
tego:
 dochody bieżące: 27.406.163,05 zł
 dochody majątkowe: 1.044.310,51
2) wykonanie wydatków: 25.908.811,63 zł, tj. 90,76% w stosunku do planu, z tego:
 wydatki bieżące: 23.791.504,72 zł,
 wydatki majątkowe: 2.117.306,91 zł
3) wynik budżetu: nadwyżka w wysokości 2.541.661,93 zł.
C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu: 2.117.306,91 zł, tj. 8,17%.1)

Zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego
5
Dokumentacja techniczna – hydrofornia Pomiany
Dokumentacja techniczna – przydomowe oczyszczalnie ścieków

Plan na rok
budżetowy 2019
Wykonanie za 2019
6
4 000,00
4 000,00
14 000,00
13 530,00

Przebudowa wodociągu w miejscowości Barszcze-Dreństwo na odcinku 169 000,00
624,5m
124 059,34
Dokumentacja na realizację zadania „Budowa pomostu pływającego na 3 912,00
jeziorze Kukowo”
3 911,34
Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych

130 000,00
110 184,50

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102867B w miejscowości Wólka
Karwowska
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka
Nowa od km 0+000 do km 1+355

110 000,00
101 268,00
1 064 000,00
1 059 159,51

Wykup gruntów na infrastrukturę gminy

130 000,00
85 024,94

Dokumentacja techniczna – rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego

11 000,00
7 600,00

Kontener KP-37 na odpady komunalne (PSZOK)

19 065,00
19 065,00

Dokumentacja techniczna – modernizacja oświetlenia ulicznego w 9 000,00
Bargłowie Kościelnym na ulicy Tysiąclecia
8 610,00
Dokumentacja techniczna – kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne

13 000,00
0,00

Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach 397 227,00
(Klub „Senior+”)
397 226,28
Dokumentacja techniczna – Dom Kultury w Bargłowie Kościelnym

23 000,00
22 450,00

Razem:

2 097 204,00
1 956 088,91

2) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:
W 2019 roku z budżetu Gminy Bargłów Kościelny zostały udzielone dotacje celowe na
zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 161.218,00 zł:
• dla Powiatu Augustowskiego na następujące zadanie inwestycyjne: „Przebudowa
odcinków drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta II”:
151.218,00 zł;

• dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na wpłatę na Fundusz Wsparcia
Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej
Policji w Augustowie: 10.000,00 zł.
D. Wieloletnia prognoza finansowa
Podstawowe wskaźniki: harmonogram spłat i obsługi zadłużenia, limit zadłużenia oraz
prognoza nadwyżki operacyjnej (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami
bieżącymi)
Rok

Spłaty rat kredytu Wydatki na
obsługę długu

Prognoza limitu
zadłużenia

Prognoza
nadwyżki
operacyjnej

2020

237.600,00

160.520,00

5,27%

1.337.706,00

2021

314.400,00

154.437,00

3,42%

1.414.456,00

2022
2023

472.980,00

144.215,00

4,92%

1.720.284,00

872.400,00

127.750,00

5,56%

2.040.640,00

2024

1.050.480,00

106.397,00

6,29%

2.235.927,00

2025

1.050.480,00

82.971,00

7,09%

2.250.480,00

2026
2027

1.050.480,00

59.545,00

7,50%

2.270.480,00

1.050.480,00

36.119,00

7,57%

2.369.900,00

2028

1.050.696,00

12.692,00

7,53%

2.430.964,00

3. Informacja o stanie mienia komunalnego
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Majątek Gminy Bargłów Kościelny od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia
komunalnego:
- zwiększył się o 1.841.180 zł (majątek z inwestycji i zakupów inwestycyjnych),
- zmniejszył się o 2.476.108 zł (sprzedaż mienia, przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności, likwidacja zużytego mienia oraz zasadnicza pozycja:
przekazanie przydomowych oczyszczalni ścieków właścicielom nieruchomości po upływie
okresu trwałości projektu – 2.229.569 zł)
Majątek Gminy Bargłów Kościelny wg stanu na dzień 31.12.2019 roku zmniejszył się
ogółem o 634.928 zł i wynosi 66.381.988 zł.
Stan mienia komunalnego
a) wodociągi
długość wodociągów w gminie wynosi 203 km ponadto gmina posiada mienie
związane z liniami wodociągowymi w postaci:
• 3 stacje uzdatniania wody w Tajnie Starym którą zmodernizowano w 2010 roku, w
Pomianach która kwalifikuje się do remontu budynku oraz modernizacji instalacji
napowietrzającej, w Bargłowie Kościelnym, którą modernizację wykonano w 2018 r.
• Gminna Oczyszczalnia Ścieków, która oczyszcza ścieki z domów Bargłowa
Kościelnego, i częściowo Bargłowa Dwornego oraz dowożone z terenu Gminy
Bargłów Kościelny transportem Gminy oraz własnym mieszkańców. Modernizację
Oczyszczalni Ścieków wraz z przepompowniami dokonano w 2018 roku.
b) drogi
Gmina posiada 84,233 km dróg o kategorii gminnej z czego 51,356 km stanowią drogi
asfaltowe, a 32,877km stanowią drogi żwirowe. Ponadto gmina posiada 430 km dróg
wewnętrznych gruntowych.

4. Strategie realizowane na terenie gminy
Gmina posiada aktualne Strategie Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020 oraz
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020. Oba dokumenty
zostały opracowane by wyznaczyć
kierunki długofalowej koncepcji rozwoju w
poszczególnych dziedzinach rozwoju społeczna –gospodarczego.

5. Istniejące plany zagospodarowania przestrzennego
a) Na terenie gminy Bargłów Kościelny w 2019 roku obowiązywały 5 plany zagospodarowania
przestrzennego:
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Barszcze - Dreństwo
wprowadzony uchwałą Nr III/30/98 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia
1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Barszcze - Dreństwo, gm. Bargłów Kościelny;
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów letniskowych w Dreństwie
wprowadzony uchwała Nr III/31/98 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia
1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
letniskowy we wsi Dreństwo, gm. Bargłów Kościelny;
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Dreństwo wprowadzony
uchwała Nr III/32/98 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 1998 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Dreństwo, gm.
Bargłów Kościelny;
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny
wprowadzony uchwałą Nr V/41/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 lipca
2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Bargłów Kościelny, w Gminie Bargłów Kościelny
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny
wprowadzony uchwałą VII/90/2019 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 13
września 2019 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Bargłów Kościelny w gminie Bargłów Kościelny.

6. Zasób mieszkaniowy gminy
Zasób mieszkaniowy gminy Bargłów Kościelny wynosi 29 lokali w 9 budynkach, z
czego 12 lokali mieszkaniowych i 17 lokali socjalnych. Lokale znajdują się w miejscowościach:
Tajno Stare 2 lokale, Kroszewo 3 lokale, Tobyłka 9 lokale, Bargłówka 2 lokale, Kamionka
Stara 6 lokale, Brzozówka 3 lokale, Pruska 3 lokale , Łabętnik 1 lokal.
Zagadnienia związane z gospodarowaniem regulowane są uchwała Rady Gminy
Bargłów Kościelny nr XVIII/183/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 23 listopada
2017 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na
lata 2017-2022.
Ponadto wysokość czynszu za lokale ustalona jest zarządzeniem Wójta Gminy Bargłów
Kościelny nr 303/2017 z dnia 2 grudnia 2017r w sprawie ustalenia czynszu za wynajmę lokali
mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy.

7. Środowisko
Kolektory słoneczne i fotowoltaika - montaż wykonano łącznie 434 zestawów
kolektorów słonecznych oraz 5 zestawów fotowoltaiki na budynkach mieszkalnych
mieszkańców oraz 1 instalację fotowoltaiczna na stacji uzdatniania wody w Bargłowie
kościelnym.

8. Polityka społeczna
Jest to niezwykle istotna cześć działań gminy realizowana przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej.
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej jest kompleksowym dokumentem odnoszącym się
do całokształtu polityki społecznej w Gminie Bargłów Kościelny. Zebrane dane diagnozują
strukturę społeczną oraz prognozy . Po wnikliwej diagnozie nasuwa się wniosek, że
dotychczasowy główny problem tj. bezrobocie mieszkańców , już nie jest jedynym głównym.
Jeszcze trudniejszym i bardziej wymagającym nakładów pracy i nakładów finansowych jest
starzejące się społeczeństwo, bez dostatecznego wsparcia członków rodziny. W ostatnich 2-3
latach zwiększyło się zapotrzebowanie społeczne na Domy Pomocy Społecznej ze względu na
brak radzenia sobie w środowisku lokalnym ze względu na wiek oraz stan zdrowia.
Najważniejszymi priorytetami w zakresie polityki społecznej są:

- zabezpieczenie potrzeb seniorów
- profilaktyka w zakresie pieczy zastępczej
- praca w kierunku zmniejszania liczby osób bezrobotnych
a) Rodzina
Rodzina jest podstawową i najważniejszą jednostką każdego społeczeństwa. Jej funkcja,
rola i kondycja w bezpośredni sposób rzutuje na całe społeczeństwo.
W roku sprawozdawczym Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie
Kościelnym wspomagał 179 rodziny z czego 100 rodzin wychowuje 235 dzieci.
Pracownicy socjalni poprzez pracę socjalną rozpoznawali i analizowali problemy
występujące w rodzinach. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stale współpracuje z
pedagogami szkolnymi i Dyrektorami Szkół, Funkcjonariuszami Policji, Służbą Zdrowia,
Sądem Rodzinnym, Kuratorami zawodowymi oraz społecznym i Gminną Komisją ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Lokalnym Zespołem
Interdyscyplinarnym.
W roku 2019 asystent rodziny w dalszym ciągu wspomagał niewydolne wychowawczo
rodziny w procesie wychowania i edukowania dzieci. Pod opieką miał 11 rodzin, w których
wychowuje się 32 dzieci.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym realizuje dwa projekty
finansowane z EFS na rzecz rodzin niewydolnych opiekuńczo- wychowawczo, w których
uczestniczy 6 rodzin .
Rodziny przeżywające trudności w wychowywaniu dzieci korzystają z szeregu wsparć
finansowych, jak również maja możliwość , uzyskania wsparcia psychoterapeuty, radcy
prawnego oraz pomocy rzeczowej.

b) Walka z uzależnieniami
Podczas działań pracowników GOPS w Bargłowie Kościelnym daje się zaobserwować
wzrost problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i w związku z tym
wzrastające
zapotrzebowanie na pomoc specjalistyczną w zakresie
następujących problemów: np. w rodzinie występuje problem alkoholowy, lęk i strach przed

podjęciem decyzji co do interwencji, w stosunku której występowała przemoc w rodzinie. Od
pięciu lat zauważa się nasilenie problemu zażywania środków psychoaktywnych zmieniających
świadomość przez dzieci, konflikty prawne, problemy wychowawcze z dziećmi,
nierównomierne ponoszenie kosztów utrzymania rodziny i domu, a także występują problemy
nie alimentacji.
W ramach poszerzanej współpracy i zwiększeniu dostępności do profilaktyki dla osób
uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin w 2019 była prowadzona terapia
i psychoterapia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz pomoc terapeutyczna dla
osób współuzależnionych, które są uwikłane w chorobę członka rodziny.
W ramach profilaktyki terapii indywidualnej i grupowej osoby uzależnione oraz
członkowie ich rodzin mogli bezpłatnie korzystać z porad prawnika, policjanta,
psychoterapeuty, pracownika socjalnego.
W poradni uzależnień w Augustowie, raz w miesiącu odbywają się zajęcia
terapeutyczno- profilaktyczne prowadzone przez psychoterapeutę uzależnień.
W roku 2019 poradnia udzieliła 169 porad dla 27 osób z gminy Bargłów Kościelny
uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Wszystkie działania Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Bargłowie Kościelnym dotyczące terapii uzależnień prowadzone
są przy współpracy z Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Augustowie.
Problem ten od wielu lat nie maleje, a jego rozwiązanie jest możliwe tylko przy
współpracy członków rodzin i samego uzależnionego.

c) Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
1. Program współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 został uchwalony
Uchwałą Nr II/13/2018 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 listopada 2018 roku. W
rozdziale V jako priorytetowe zadania publiczne wskazano sfery w zakresie:

- oświaty i kultury,
- kultury fizycznej i sportu,
- rozpowszechniania turystyki,
- zdrowia,
- pomocy społecznej,
- bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- ratownictwa i ochrony ludności,
- realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Na realizację Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w budżecie Gminy
Bargłów Kościelny zaplanowano wydatki (po zmianach wprowadzonych w trakcie roku) w
kwocie: 24.120,00 zł. Plan został wykonany w wysokości: 24.120,00 zł. W ramach
ogłoszonego w 2018 roku konkursu na lata 208-2019 udzielono dotację przypadającą na 2019
rok dla jednej organizacji pozarządowej, tj.:

•

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w
Augustowie na realizację zadania:

- działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Reintegracja zawodowa (w ramach projektu „Krok do pracy”)24.120,00 zł.

9. Informacje na temat działania rady gminy
Rada Gminy Bargłów Kościelny jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym
na czteroletnią kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w
zakresie działania gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Gminy, strategii i planów rozwoju, podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat w
granicach określonych w odrębnych ustawach. Członkowie rady obradują na sesjach
zwoływanych przez Przewodniczącego Rady raz na kwartał lub o ile zachodzi potrzeba
częściej. Termin sesji jej porządek podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom, tak by
każdy zainteresowanym mógł wziąć w niej udział.
Radę Gminy w Bargłowie Kościelnym tworzy 15 osób wybranych w wyborach
samorządowych z poszczególnych obwód gminy. Radni Kadencji 2018-2023 to:
Radni Kadencja 2018-2023
1

Andrzejczyk Patrycja Eliza

2

Bartoszewicz Dorota

3

Bronakowski Grzegorz

4

Cholewinśki Narcyz

5
6

Kukliński Jarosław/
Przewodniczący Rady
Leńkowski Przemysław

7

Mieczkowska Małgorzata

8

Miller Andrzej

Oleksy Karol /
II Wiceprzewodniczący Rady
10 Pieńczykowski Robert
9

11 Stankiewicz Małgorzata
12 Turżonek Mateusz Dariusz
13 Włodkowski Krzysztof
14 Zalewski Jan
15 Ziarko Jarosław/

I Wiceprzewodniczący Rady

W roku 2019 odbyło się 6 Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelnym, na których w sumie
podjęto 49 uchwał o różnej tematyce niezbędnych do realizacji przez gminę zadań własnych
jak również zleconych. Wszystkie uchwały wraz z datami ich podejmowania są dostępne w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bargłów Kościelny tak by każdy łatwo mógł je
odnaleźć. Dodatkowo wszystkie uchwały wedle tematyki były przesyłane do Wojewody
Podlaskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej , wydziału nadzoru i kontroli celem
sprawdzenie ich poprawności oraz publikacji. Następnie zostały przekazane do realizacji
pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek podległych.
Spis uchwał podjętych w roku 2019:
Lp. Numer
1
Nr
IV/64/2019

Data
2019-0130

2

Nr
IV/65/2019
Nr
IV/66/2019
Nr
IV/67/2019

2019-0130
2019-0130
2019-0130

6

Nr
IV/68/2019
Nr V/69/2019

2019-0130
2019-0329

7

Nr V/70/2019

2019-0329

8

Nr V/71/2019

2019-0329

9

Nr V/72/2019

2019-0329

3
4

5

Tytuł
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w sprawie: sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego.
w sprawie: powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z
o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy
Bargłów Kościelny w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi polegającego na budowie i prowadzeniu
Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Augustowie oraz wyrażenia zgody na
zawarcie przez Gminę Bargłów Kościelny umowy
wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie
gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.:
„Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny
na rok 2019.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/50/2011 Rady
Gminy Bargłów Kościelny z dnia 11 września 2011 r. w
sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Bargłowie
Kościelnym.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/87/2012 Rady Gminy
Bargłów Kościelny z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie
utworzenia punktu przedszkolnego w Tajnie Starym
w sprawie: sieci oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych
innych
form
wychowania
przedszkolnego,
prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Bargłów

10

Nr V/73/2019

11

Nr V/74/2019

12

Nr V/75/2019

2019-0329

13

Nr V/76/2019

2019-0329

14

Nr V/77/2019

2019-0329

15

Nr V/78/2019

16

Nr V/79/2019

17

Nr
VI/80/2019
Nr
VI/81/2019

2019-0329
2019-0329
2019-0531
2019-0531

19

Nr
VI/82/2019

2019-0531

20

Nr
VI/83/2019

2019-0531

21

Nr
VI/84/2019
Nr
VI/85/2019
Nr
VI/86/2019
Nr
VII/87/2019

2019-0531
2019-0531
2019-0531
2019-0913

Nr
VII/88/2019

2019-0913

18

22
23
24

25

2019-0329
2019-0329

Kościelny oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
w sprawie: wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków
i klubów dziecięcych.
w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bargłów
Kościelny.
w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie
gminy na 2020 rok.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/111/2012 Rady
Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia
„Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2013-2020”.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu
użytkowego stanowiącego własność Gminy na rzecz
dotychczasowego najemcy.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny
na rok 2019.
W sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Bargłów Kościelny na lata 2019-2028
w sprawie: udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy
Bargłów Kościelny
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Bargłów Kościelny za 2018 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bargłów
Kościelny za 2018 rok.
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Bargłów
Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Bargłów Kościelny za 2018 rok.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Augustowskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa
odcinków drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze-PruskaTajno Łanowe - Netta Druga"
w sprawie: sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów
Kościelny na rok 2019
w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Bargłów Kościelny na lata 2019-2028
w sprawie: wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju
Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020.
w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych
placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę
Bargłów
Kościelny,
pracujących
z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
w
sprawie: zmiany
regulaminu
wynagradzania
nauczycieli.

26

Nr
VII/89/2019

2019-0913

27

Nr
VII/90/2019

2019-0913

28

Nr
VII/91/2019
Nr
VII/92/2019
Nr
VIII/93/2019
Nr
VIII/94/2019
Nr
VIII/95/2019
Nr
IX/96/2019
Nr
IX/97/2019

2019-0913
2019-0913
2019-1129
2019-1129
2019-1129
2019-1219
2019-1219

35

Nr
IX/98/2019

2019-1219

36

Nr
IX/99/2019

2019-1219

37

Nr
IX/100/2019

2019-1219

38

Nr
IX/101/2019

2019-1219

39

Nr
IX/102/2019
Nr
IX/103/2019

2019-1219
2019-1219

Nr
IX/104/2019
Nr
IX/105/2019

2019-1219
2019-1219

29
30
31
32
33
34

40

41
42

w sprawie: programu współpracy Gminy Bargłów
Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2020.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny w gminie
Bargłów Kościelny
w sprawie: sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów
Kościelny na rok 2019
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Bargłów Kościelny na lata 2019-2028
w sprawie: petycji dotyczącej wdrożenia Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny
na rok 2019
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Bargłów Kościelny na lata 2019-2028
w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/111/2012 Rady
Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia
"Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2013-2020"
w sprawie: dopłat do taryf dla zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bargłów
Kościelny
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Augustowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa
odcinków drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze-PruskaTajno Łanowe- Netta Druga”
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty.
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
w
sprawie: szczegółowego
sposobu
i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie: określenia średniej ceny jednostek paliwa
w gminie Bargłów Kościelny na rok szkolny 2019/2020.
w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Bargłów Kościelny na 2020 r.

43
44
45

46
47
48
49

Nr
IX/106/2019
Nr
IX/107/2019
Nr
IX/108/2019

2019-1219
2019-1219
2019-1219

Nr
IX/109/2019
Nr
IX/110/2019
Nr
IX/111/2019
Nr
IX/112/2019

2019-1219
2019-1219
2019-1219
2019-1219

w sprawie: wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju
Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju
Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020.
w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku
za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny
na rok 2019
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Bargłów Kościelny na lata 2019-2028
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Bargłów Kościelny na lata 2020-2028
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Bargłów
Kościelny na rok 2020

10. Współpraca z innymi samorządami
Gmina Bargłów Kościelny jest członkiem związku komunalnego Biebrza utworzonego
w celu racjonalnego gospodarowania powstałymi na terenie związku odpadami.
Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli zrzesza 14 gmin woj. podlaskiego
w powiatach: monieckim, sokolskim i augustowskim. Wszystkie gminy położone są w
makroregionie Kotliny Biebrzy, gdzie znajdują się największe w Polsce i jedyne w Środkowej
Europie kompleksy torfowisk.
Związek Komunalny Biebrza powstał w celu realizacji współpracy międzygminnej w
zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz racjonalnej eksploatacji środowiska
naturalnego Dorzecza Biebrzy.
Związek Komunalny Biebrza był jednym z założycieli spółki zoo BIOM. BIOM Sp. z
o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym została utworzona 24 kwietnia 2003 Założycielami Spółki
były: Gmina Dąbrowa Białostocka, Gmina Mońki i Związek Komunalny Biebrza. W czerwcu
2005 r. do Spółki przystąpiła Gmina Jaświły tym samym Spółka stała się przedsiębiorstwem o
charakterze regionalnym.
Spółka został powołana w celu prowadzenia regionalnej instalacji utylizacji odpadów w
ramach wojewódzkiego programu gospodarowania odpadami, Spółka prowadzi zakład
recyklingu w Dolistowie i Instalacje Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce.
Dodatkowo w celu usprawnienia pracy instalacji powstały Stacje Przeładunkowe Odpadów w
Augustowie, Dąbrowie Białostockiej i Świerzbieniach (Gmina Mońki). Do ZZO w Koszarówce
są dostarczane bezpośrednio lub ze stacji przeładunkowych odpady komunalne zbierane przez
lokalnych operatorów z terenu 20 gmin. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne są
poddane mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu w sortowni i kompostowni.
Gmina Bargłów Kościelny jest partnerem Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar

Natury oraz Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Suwalsko – Augustowskie co pozwala
łatwiej realizować zadania strategiczne i promocyjne gminy.

11. Oświata
Na terenie Gminy Bargłów Kościelny znajdują się 4 Szkoły Podstawowe:
- Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym, która w roku szkolnym 2019/2020
liczy 271 uczniów, zatrudniała 45 osób w tym: nauczycieli 34, obsługi 11.
Wydatki na jednostkę w roku 2019 wyniosły 3.911.130,95 zł
- Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym ,w roku szkolnym 2019/2020
liczy 71 uczniów, zatrudniała 17 osób w ty: nauczycieli 14, obsługi 3.
Wydatki na jednostkę w roku 2019 wyniosły 1.160.823,43 zł
- Szkoła Podstawowa w Kroszewie, która w roku szkolnym 2019/2020 liczy 53 uczniów,
zatrudniała 14 osób w ty: nauczycieli 12, obsługi 2.
Wydatki na jednostkę w roku 2019 wyniosły 1.000.906,86 zł
- Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku, która w roku szkolnym
2019/2020 liczy 66 uczniów, zatrudniała 14 osób w ty: nauczycieli 13, obsługi 1
Wydatki na jednostkę w roku 2019 wyniosły 967.854,87 zł
Dodatkowo w każdej szkole są prowadzone oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz
w ramach innych form wychowania przedszkolnego funkcjonują dwa punkty przedszkolne:
- Punkty Przedszkolny w Bargłowie Kościelnym, który w roku szkolnym 2019/2020 liczy 57
uczniów.
- Punkty Przedszkolny w Tajnie Starym, który w roku szkolnym 2019/2020 liczy 13 uczniów.
W 2019 roku odbyły się konkursy na dyrektorów wszystkich czterech Szkół
Podstawowy, które wyłoniły na pięcioletnią kadencje dyrektorów:
- Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym – Pan Marian Renkiewicz
- Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie starym – Pani Beata Krupińska
- Szkoła Podstawowa w Kroszewie – Pan Jan Duda
- Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku – Pan Mariusz
Stelmachowicz
W ramach zadań oświatowych Gmina Bargłów Kościelny realizuje dowożenie uczniów do
szkół, na które wydano w roku 2019 461.163,99 zł .

12. Urząd Stanu Cywilnego
W 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bargłowie Kościelnym sporządzono:

1) Akty urodzeń – 14
2) Akty małżeństw – 39
3) Akty zgony – 32
4) Odpis aktów stanu cywilnego – 391
5) Migracja aktów -683

13. Działalność gospodarcza
a) Wpisy do CEIDG w 2019 roku
Założenie działalności gospodarczej
Zmiana we wpisie CEIDG
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
Zakończenie działalności gospodarczej
Opiniowanie wniosków z PUP ws. rozpoczęcia działalności gospodarczej
Wniosków CEIDG ogółem 73
b) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 ( stan na 31.12.2019)
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży
13
w miejscu sprzedaży
4
Liczba zezwoleń które wygaszono na wniosek
9
przedsiębiorcy
Liczba zezwoleń które wydano po raz kolejny
5
( kontynuacja zezwolenia)
Liczba zezwoleń które wydano po raz pierwszy (
3
nowy przedsiębiorca)
Liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu o zawartości alkoholu do
4,5 % ( w tym piwo) przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży
4
poza miejscem sprzedaży
13
Liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu o zawartości alkoholu od
4,5 % do 18 % przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży
0
poza miejscem sprzedaży
8
Liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu o zawartości alkoholu
powyżej 18 % przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży
12
poza miejscem sprzedaży
1

