Protokół Nr 9/05
z posiedzenia wspólnego Komisji
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 15 lutego 2005 r.
W posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy udział wzięli członkowie
Komisji: Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa, Komisji
Porządku Publicznego i Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Oświaty i Kultury oraz
Przewodniczący Rady Gminy i Skarbnik Gminy, nieobecny był Pan Siemiaszko
Mirosław – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego.
Obrady Komisji odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bargłów
Kościelny.
Rozpoczęły się o godzinie 1000, a zakończyły się o godzinie 1145.
Otwarcia posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady
Gminy – Pan Jan Romanowski
Protokołowała Piętko Jolanta – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
Do pkt. 1
Przewodniczący Rady Gminy powitał członków Komisji zgromadzonych na
wspólnym posiedzeniu i zaproponował wybór przewodniczącego obrad, zgodnie ze
statutem gminy.
.
Zaproponował, aby na posiedzeniach wspólnych Komisji przewodniczącymi byli
kolejno przewodniczący poszczególnych Komisji.
Zaproponowano na przewodniczącego posiedzenia Pana Jana Romanowskiego,
kandydaturę przyjęto jednogłośnie przez wszystkich członków Komisji
zgromadzonych na posiedzeniu.
Przewodniczący Rady Gminy po powitaniu członków Komisji oraz zebranych
następnie przedstawił porządek obrad posiedzenia wspólnego komisji tj.:
2. Zapoznanie się z projektami uchwał na XIII zwyczajną Sesję Rady Gminy.
3. Dyskusja.
4. Przyjęcie wniosków.
5. Pozostałe różne sprawy.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 członków Komisji.
Wobec braku propozycji zmiany porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Do pkt. 2
Pan Przewodniczący Rady Gminy - poinformował, że porządek obrad na XIII sesję
zwyczajną uległ zmianie w związku ze złożeniem przez Wójta Gminy przez dopisanie
projektu uchwały o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi Tajno Stare – Tajno
Podjeziorne, o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi Pomiany – Kamionka

Nowa oraz o wyrażeniu opinii dotyczącej zmiany kategorii dróg na terenie Powiatu
Augustowskiego (chodzi o drogę Łabętnik – Popowo). Poinformował, że w dalszej
części posiedzenia wspólnego Komisji zostanie omówiony problem oświetlenia.
Pan Przewodniczący Rady Gminy - przeprasza w imieniu Wójta za jego nieobecność
na posiedzeniu, gdyż spowodowane to było spotkaniem z marszałkiem województwa
– Panem Krzyżewskim.
Na temat funduszy będzie mowa później, które omówi Skarbnik.
Pan Przewodniczący Rady Gminy – przeszedł do omawiania projektów uchwał
przygotowanych na sesję Rady Gminy tj.:


w sprawie zmiany nazw urzędowych wsi Dręstwo, Stare Nowiny, Stare
Tajno, Źrobki, Nowa Kamionka, Stara Kamionka,

Pan Przewodniczący - poinformował o przeprowadzonych konsultacjach z
mieszkańcami we wszystkich wymienionych wsiach, którzy mieli opowiedzieć się za
pozostawieniem obecnie używanej nazwy czy zmienić ją zgodnie z danymi zawartymi
w Urzędzie Statystycznym w Warszawie i Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
Następnie przedstawił uzasadnienie stanowiące załącznik do ww. uchwały, w którym
przedstawiono argumenty za utrzymaniem nazw proponowanych przez Radę Gminy
m.in. akt małżeństwa z 1893 r. o numerze „15”, napisany w języku rosyjskim, w
którym nazwa miejscowości brzmi „Dreństwo”, jak również akt urodzenia z 1900 o
numerze „134”, napisany w języku rosyjskim, nazwa miejscowości jest również taka
sama. Pozostałe miejscowości również na podstawie Aktów Stanu Cywilnego mają
nazwy obecnie używane.
Radny Milanowski – spytał się skąd się wzięła nazwa Stare Tajno, skoro odkąd
pamięta było Tajno Stare.
Pan Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, iż w akcie urodzenia z 1923 r. o
numerze „217”, napisanym w języku polskim jest nazwa „Tajno Stare” również z
1925 r., numer „116”, napisanym w języku polskim widnieje nazwa „Tajno Stare”.
Wobec braku zastrzeżeń Rady Gminyynik konsultacji wskazuje, że i mieszkańcówy
wszyscy są za utrzymaniem obecnie stosowanych nazw miejscowości.
 zmieniająca w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów
Kościelny,
Pan Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, iż była dyskusja na ten temat, aże
nie została ujęta hydrofornia w Pomianach do modernizacji w Planie Rozwoju
Lokalnego. Przekazał również informacje, zże wyniki spotkaniań Wójta Gminy i
Pana Sienkiewicza z vice-marszałkami, wskazuje, iż może
przejdzie temat
modernizacji hydroforni w Pomianach w III i IV kwartałle tego roku na kwotę

1 319 591 zł., podkreślając, że możliwe będą środki ze SPOZPORRU-u,
poinformował również, iż droga Bargłów – Żrobki nie będzie w 2005 r. realizowana
ze środków ZSPORRU-u, gdyż jest tylko
12 mln. zł na całe województwo,.
Powiedział Zzawiadomił następnie, iż wniosek może zostacć złożony do
INTERREG-uU, ale bez pewności jego pozytywnego rozpatrzenia.
 zmieniająca w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Bargłów Kościelny gmina Bargłów
Kościelny,
Pan Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, że plan był sporządzony w skali
1:5000, a teraz będzie w skali 1:2000.
 zbycia nieruchomości położonej we wsi Wólka Karwowska,
Pan Przewodniczący Rady Gminy – przeczytał podanie Pana Miller Andrzeja
zamieszkałego w Wólce Karwowskiej, który zwrócił się z prośbą o sprzedaż działki o
nr geod. 70, pow. 0,45 ha.
Radny Sienkiewicz – powiedział, że powinien być ogłoszony przetarg,
 zbycia nieruchomości położonej we wsi Brzozówka,
Pan Przewodniczący Rady Gminy
– przeczytał podanie Pana Zawadzkiego
Franciszka, który zwraca się z prośbą o sprzedaż działki położonej we wsi Brzozówka
o nr geod. 18, pow. 0,18 ha. Poinformował, że jest to wyeksploatowana żwirownia,
obecnie stanowiąca nieużytek, granicząca z gruntami Pana Zawadzkiego,
 programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2005,
Pan Przewodniczący Rady Gminy – zawiadomił członków, iż program taki został
podjęty na ostatniej sesji Rady Gminy w 2004 r., a na rok 2005 zachodzi również
ustawowy obowiązek uchwalenia przez Radę Gminy programu współpracy. Wyjaśnił,
iż w tym programie są określone zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi
np. szkoły w Tobyłce i Bargłówce.
 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
Pan Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, że chodzi o drogę Nr 102872 B Tajno
Stare – Tajno Podjeziorne od km 0+000 do km 2+061 o długości 2,61 km i nadanie
jej numeru bo do tej pory nie była drogą gminą,

Radny Szczepanowski – spytał się czyją droga była do tej pory,
Pan Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, że do tej pory była ona drogą
wewnętrzną, dodał również, że do tego projektu uchwały dojdzie również opinia
Zarządu Powiatu Augustowskiego,
 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
Pan Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, że chodzi o drogę Nr 102873 B
Pomiany – Kamionka Nowa od km 0+000 do km 4+150 o długości 4,150 km,
Radny Szczepanowski – stwierdził, że ta droga miała statut wojewódzki w latach 70 –
tych, ale bez zastrzeżeń, aby zrobić teraz tą drogę, drogą gminną,
Pan Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Pana Kasjanowicza Grzegorza, o
przybliżenie tematu dotyczącego omawianej drogi,
Radny Poracki – stwierdził, że była ona zaliczana do drogi strategicznej,
Radny Szczepanowski – zapytał o możliwość jak najszybszego jej utwardzenia,
Radny Poracki – stwierdził, że należy ją uznać jako drogę gminną,
Radny Szczepanowski – stwierdził, że droga Pomiany – Kamionka Nowa nie jest taka
wewnętrzna, ponieważ łączy wsie ze sobą - Pomiany z Kamionką Nową i Kamionką
Starą i ma 9 metrów szerokości,
Radny Poracki – poinformował, że ta droga ma 12 metrów szerokości,
Radny Szczepanowski – powiedział, iż ta droga była w latach 80 tych bardziej jako
łącznik i dlatego została naniesiona jako 12 metrów,
Pan Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z prośba o wyjaśnienie dotyczące
drogi Pomiany – Kamionka Nowa
Pan Kasjanowicz – poinformował, iż ta droga jest drogą wewnętrzną i aby złożyć
wniosek o dofinansowanie ze środków pomocowych należy ją przekwalifikować
na drogę gminą i nadać jej odpowiedni numer. Poinformował, że numery dla
dróg nadaje Urząd Marszałkowski, tylko Rada Gminy musi podjąć uchwałę, a
starosta musi zatwierdzić i wydać opiniępo zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu.
Powiedział również, że jest to plan na przyszłość.
Radny Szczepanowski – spytał się Pana Kasjanowicza o szerokość tej drogi,

Pan Kasjanowicz – odpowiedział, że ma ona 12 metrów
 wyrażenia opinii dotyczącej zmiany kategorii dróg na terenie Powiatu
Augustowskiego,
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy, dodał również, że
bliższe informacje w tej sprawie zostaną przedstawione na posiedzeniu sesji Rady
Gminy.
 przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na 2005 r.,
Pan Przewodniczący Rady Gminy – przeczytał projekt uchwały dotyczący Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, składająca się z rozdziałów:
1. Program Pomocy Społecznej,
2. Program Polityki Prorodzinnej,
3. Program Ochrony Zdrowia,
4. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5. Program Budownictwa Socjalnego,
 uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bargłów Kościelny,
Pan Przewodniczący Rady Gminy - poprosił o zabranie głosu Panią Kwiecińską
Agnieszkę w celu wyjaśnień dotyczących kolejnejomawianego projektu uchwały
Rady Gminy,
Pani Kwiecińska – poinformowała wszystkich o nowej ustawie, która obowiązuje od
1 stycznia 2005 r. nakładająca na gminę obowiązek przyznawania stypendium
socjalnych od września do czerwca, problemem głównym, dlaczego stypendia nie są
jeszcze przyznawane, jest nie przekazanie z budżetu państwa z Ministerstwa
Finansów funduszy na ich realizacje. Stypendia będą wypłacane z dotacji celowych,
które jeszcze nie wpłynęły na konto gminy. Wyjaśniła, że obecnie dysponuje się
wirtualnymi pieniędzmi, nie wiedząc jaka to ma być stawkuma. Wymieniła dwa
rodzaje stypendiów, gdy wnioskodawca ubiega się o stypendium szkolne w formie
pokrycia kosztów udziału w zajęciach dodatkowych odpłatnych realizowanych w
szkole, udziału w zajęciach odpłatnych edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania i pomocy rzeczowej o
charakterze socjalnym oraz zasiłek szkolny, czyli jednorazowa pomoc max. 280 zł
wynikająca ze zdarzenia losowego np. śmierć, choroba, wypadek pożar; o przyznanie
tego zasiłku można ubiegać się dpo 2 miesiącach od zaistniałego zdarzenia.

Stypendium socjalne będzie przyznawane decyzją Wójta dla każdego indywidualnie z
uzasadnieniem.
O przyznanie stypendium mogą się starać rodziny, których dochód wynosinie
przekracza poniżej 316,00 zł na osobę. Ważną rzeczą dla rolników jest dochódkwota
za 1 ha przeliczeniowyego,
któray wynosi 194,00 zł. miesięcznie, jest to kwota wzięta z ustawy o pomocy
społecznej, aby móc ubiegać się o stypendium, na jednego członka rodziny musi
przypadać 1.860 ha. przeliczeniowego.
Najniższa kwota stypendium szkolnego jaka może być przyznana to 44,80 zł.,
natomiast maksymalnie 1120,00 zł miesięcznie., wszystko to będzie uzależnione od
kwoty jaką otrzyma Gmina na realizację stypendium, planowany termin otrzymania
funduszy to połowa marca.
Radny Poracki – szapytał się jakie dzieci są uprawnione do otrzymania tego rodzaju
stypendium.
Pani Kwiecińska – poinformowała, iż to stypendium przysługuje uczniom
zamieszkałym na terenie Gminy, uczniowie pobierający naukę w Szkołach
Podstawowych, Gimnazjum i Szkołach Ponadgimnazjalnych ( publiczne i
niepubliczne),
Radny Poracki - zapytał się, skąd rodzice będą wiedzieć o możliwości ubiegania się o
stypendium,
Pani Kwiecińska - wyjaśniła, iż taka informacja jest udzielana w szkole i do dzisiaj
wpłynęło już ok. 300 podań o przyznanie stypendium,
Radny Gołębicki – stwierdził, że nie ma funduszy, a podania wpływają,
Pani Kwiecińska – powołując się na § 3 Regulaminu wyjaśniła, że powyższy zapis
jest ochroną dla przyjmowanych obecnie podań, gdyż w jego treść jest zapis
„ stypendium szkolne, może być przyznane ....”, a wyraz „może” nie jest
równoznaczne ze słowem „musi”.
Radny Sienkiewicz – zapytał, czy można to tak ustalić,
Pani Kwiecińska - wyjaśniła na podstawie ustawy art. 3, że stypendium szkolne może
być udzielone od 1 stycznia, ale nie musi;
Pani Kwiecińska – poinformowała również o tym, iż ma zostać wydane
Rozporządzenie Ministra Oświaty, które dokładnie będzie regulować wysokość
dotacji i termin jej udzielania,
stawki,

Pan Radny Sienkiewicz - spytał się, na jakiej podstawie wojewoda ustali pieniądze i
sumę jaka będązie przyznawanea na stypendiaum,
Pani Kwiecińska – wyjaśniła, że wpływ szczególny na przyznanie stypendium będzie
miało rozporządzenieMinister Oświaty w drodze rozporządzenia określi wysokość
dotacji, w którym będą zawarte 34 główne czynniki przyznania stypendium tzn.
 dochodowość jaka przypada na jednego mieszkańca,
 bezrobocie jakie występuje na terenie gGminy Bargłów,
 ilość dzieci zameldowanych na terenie gminy od 6 do 18 roku życia
oraz
 ilość zaświadczeń wydanych z pomocy społecznej zasiłków
okresowych wydanych przez pomoc społeczną do ilości osób
zameldowanych na pobyt stały.
Pani Kwiecińska – wyjaśniła, że kto ma dochód od 0 do 158 zł, może dostać
stypendium w wysokości od 44,80zł do 1120 zł, jeżeli ktoś ma dochód w
wysokości158,32 zł do 252,80 zł może dostać od 44,80 zł do 89,60 zł, dochód od
253,12 zł do 316,00 zł może zastać przyznane stypendium w wysokości od 44,80 zł
do 67, 20 zł,
Radny Sienkiewicz - poprosił Panią Kwiecińską o skserowanie ww. uzupełnienia do
regulaminu udzielania pomocy materialnej dla wszystkich zgromadzonych na
posiedzeniu,
Pani Kwiecińska – poinformowała wszystkich o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych, a dokładniej zmieni się podstawa do obliczania wysokości stypendium z
56 zł na 58 zł,
Radny Kukliński – zapytał się, jak będzie z dziećmi, które uczęszczają do szkoły na
terenie Gminy Bargłów, a są zameldowane w innej miejscowości,
Pani Kwiecińska – wyjaśniła, że przyznanie stypendium będzie na podstawie adresu
zamieszkania a nie zameldowania, potwierdziła to zapisem w ustawie o systemie
oświaty, w którym ustawodawca wypowiedział się za taką opcją,
Pan Przewodniczący rady Gminy – poinformował wszystkich o zapisie w
regulaminie, w którym jest wyraźnie napisane adres stałego miejsca zamieszkania,
Pan Przewodniczący Rady Gminy – poinformował o zaproszeniu na posiedzenie sesji
Rady Gminy Pani Malinowskiej Beaty – Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, w związku z potwierdzaniem przez sołtysów danych osobowych

mieszkańców poszczególnych wsi oraz o przekazywaniu ubezpieczenia do gmin, a
także o rentach strukturalnych,
 budżetu gminy na 2005 rok
Radny Sienkiewicz – zwrócił się do Skarbnik, aby omówić jedynie zmiany zaistniałe
w budżecie gminy,
Skarbnik – poinformowała, o wprowadzonych zmianach do projektu budżetu gminy
na 2005 rok, tj.
- dochody budżetu gminy wzrosły o kwotę 660 120 zł, co wynika głównie z
wprowadzeniem do budżetu dochodów ze środków Funduszu SAPARD z tytułu
podpisanej a nie przekazanej do końca 2004 r. umowy na dofinansowanie budowy
drogi gminnej; dochody po zmianach zamkną się kwotą 10 863 641 zł;
- wydatki budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 659 800 zł, co związane jest
z wprowadzonymi zmianami w załączniku inwestycyjnym; wydatki po zmianach
zamkną się kwotą 10 310 121 zł;
- rozchody budżetu gminy wzrosły o kwotę 629 920 zł, tj. kwotę spłaty kredytu
pomostowego na realizację inwestycji w 2004 r. z Funduszu SAPARD,
- deficyt budżetu gminy wyniesie 260 000 zł, który będzie pokryty z wolnych
środków w kwocie 120 000 zł i planowanej do zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej w WFOŚ i GW na modernizację kotłowni w Zespole Szkół w
Bargłowie Kościelnym;
- wprowadzono zmianę w załączniku Nr 7 i 8 polegającą na korekcie stanu środków
obrotowych do kwoty rzeczywistej wg stanu na dzień 01.01.2005 r., że uległy
zmianie wysokość dochodów i wydatków, dochody wzrosły o 660 120 zł, co
wynika z przewidywanego wpływu środków z SAPARDU za ostatnie umowy z
ubiegłego roku, wydatki na ochronę uległy zmniejszeniu o 659 800 zł, uległy
podwyższeniu kwoty kredytów długoterminowych do kwoty 813 520 zł, deficyt
budżetu gminy wynosi 260 000 zł, który będzie pokryty z wolnych środków oraz
140 000 zł z planowanej pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ta pożyczka będzie
zaciągnięta na modernizację kotłowni w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym.
Skarbnik dokonała korekty w stanie środków obrotowych na początek roku
przedstawionych w załączniku nr 2, w którym jest mowa o planie wydatków
budżetowych oraz w Planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
Skarbnik – zwróciła uwagę na § 11 uchwały, w którym jest mowa o zaciąganiu przez
Wójta pożyczek i kredytów krótkoterminowych, wstępnie kwotę pożyczek lubi
kredytuów ustalono na
400 000 zł, jednak wysunięto propozycjęnuje się by
uległa ona podwyższeniu do kwoty 1 100 000 zł, dlatego, że nadal fundusze unijne
będą działały na zasadzie, że najpierw pokrywa się wydatek ze swoich środków, a
później ta kwota zostanie zwrócona. Poinformowała również, że wojewoda

przeznaczył kwotę 17 5656 zł na dożywianie dzieci oraz o zmianach po stronie
wydatkowej w związku ze zmianami w załączniku inwestycyjnym nr 5 i 6,. uUległy
zmianie nazwy niektórych inwestycji , wi okres ich realizacji. związku ze złożonym
wnioskiem do PHARE, który obejmował dwie drogi Bargłów Kościelny – Górskie –
Nowiny Bargłowskie znalazły się na liście rezerwowej, z niewielkimi szansami na
znalezieniu się w liście podstawowej, gdyż są bardzo ograniczone środki. W tym
bieżącym roku będziezostanie składanyzłożony wniosek do drugiego funduszu
INTERREG, działającyobejmującego na pograniczu Polskaę – Białoruś – Ukrainaę.
W ramach tego wniosku zostanąplanowana jest budowa podane 3 drogióg: Bargłów
Kościelny – Górskie – Kroszówka, Taj no Stare – Taj no Podjeziorne i Nowiny
Bargłowskie – Netta II. Na 2005 r. planuje się, że koszt tych inwestycji wyniesie 1
037 848 zł, z czego ze środków budżetu gminy będzie to kwota 277 365 zł,a ze strony
Unii Europejskiej 760 483 zł, co dokładniej jest przedstawione w załączniku nr 2 ,
pozycja 1.dziale 600, które są zweryfikowane. Naniesiono stosowne poprawki w
dziale 600, rozdziale 60016 w załączniku Nr 2.
Kolejna zmianą ujętą w tym roku budżetowym do realizacji jest modernizacja stacji
uzdatniania wody w Pomianach, której koszt wyniesie 1 319 591 zł, z czego kwota
197 939 zł będzie pokryta ze środków własnych budżetu gminy, można złożyć
wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa, jest to 10 % czyli kwota 131 959, a
kwota 989 693 planowana jest do pozyskania z fFunduszu SZPORR. Naniesiono
stosowne poprawki w dziale 010, rozdziale 01010 w załączniku Nr 2..
Kontynuowane będzie dokończenie planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę
67 000 zł, z czego należy odliczyć kwotę 16 204 zł, która jest przeznaczona na zakup
działki od Pani Wronko Doroty na boisko przy Zespole Szkół w Bargłowie
Kościelnym, zapisana jest kwota 17 204 zł z tego względu iż 1 000 zł zostanie
przeznaczone na koszty związane z opisami.
Skarbnik – omówiła również zadania inwestycyjne noworozpoczynane w 2005 roku
zgodnie z załącznikiem Nr 6, gr.II, zwracając szczególną uwagę na pozycję 2, zakup
działki pod boisko szkolne Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym.
Pan Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, iż 14 lutego odbyły się opisy
wstępne, które zostały wysłane do Agencji Rynku Rolnego, która ma pierwszeństwo
pierwokupu.
Skarbnik – poinformowała o planowanym zakupie komputerów i oprogramowania
realizowanego w ramach wspólnego projektu wraz z Urzędem Marszałkowskim i
województwem podlaskim, przystąpiono do projektu Marszałkowskim pod nazwą
„Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”, z czego
gmina daje 25 % wartości inwestycji, pozostałe środki województwo zobowiązało się
pozyskać z funduszu ZSPORR. Ostatnim wydatkiem inwestycyjnym będzie dotacja
na przebudowę drogi powiatowej Popowo – Rumiejki, której koszt wyniesie 285 667
zł. Znaczną zmianę wWprowadzono zmianę w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

w którym jest mowa o oświacie i wychowaniu ,w rozdziale 80101, § 4270 dodano
kwotę 160 000 zł na remont Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnymszkół, a
dokładniej na kontynuację wymiany stolarki okiennej. W załączniku nr 4, w którym
jest mowa o planie przychodów i rozchodów na 2005 rok przychody stanowią kwotę
260 000 zł, z której należy wyróżnić kwotę 140 000 zł pochodzącą z planowanej do
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej i 120 000 zł z wolnych środków, a rozchody
stanowi kwota 813 520 zł na spłatę kredytówu długoterminowegoych.
Jako zapoznanie się tylko z kwotami Skarbnik - przedstawiłaomówiła w załączniku
nr 5, w którym jest mowa o limitach wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne oraz zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z
funduszy Unii Europejskiej w latach 2005-2007.
Skorygowano przychody i wydatki zakładów budżetowych w związku z urealnieniem
stanów środków obrotowych na początek roku 2005, podobnie z zestawieniem
przychodW załączniku Nr 8 dokonano zmiany wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,ów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokonano zmiany, gdyż
uznanowprowadzono, że kwotę 25 000 zł jako dotację na można przeznaczyć na
dofinansowanie modernizacjię kotłowni w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym, z
uzasadnieniem iż jest to zgodne z celem ochrony środowiska, gdyż zostanie
zmniejszona emisja pyłów do atmosfery.
Skarbnik - przedstawiona została prognozowana kwota długu, która na dzień 31
grudnia 2005 roku wynoszącazamknie się kwotą 686 400 zł, co w stosunku do
dochodów stanowi 6,32 %, co można uznać jako kwotę przychylną, która nie będzie
blokować na przyszłość planów inwestycyjnych gminy.
Pan Przewodniczący Rady Gminy – przeczytał projekt uchwały na przebudowę dróg
powiatowych w latach 2005-2007 z 14 czerwca 2004 r., w której była mowa o
udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu augustowskiego na kwotę 1 193 596 zł z
przeznaczeniem na przebudowę dróg Bargłów Kościelny – Tajno Stare, Tajno Łanowe
– Sosnowo, Reszki – Łabętnik, Popowo – Rumiejki.
Zgodnie z załącznikiem do uchwały przebudowa drogi Bargłów Kościelny – Tajno
Stare zakładana była rok 2005, kwota 329 693 zł. Z rozmowy z Wójtem wynika, że
możliwe jest, iż ten temat częściowo będzie realizowany w bieżącym roku tj. roboty
przygotowawcze.
Przebudowa drogi Nr 1223 D Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec, planowana jest w
roku 2006, ale może przesunąć się na 2007 r., a kwota przebudowy to 253 441 zł.,
droga Rutki – Reszki – Łabętnik, kwota 324 795 zł, przebudowa drogi Nr 1210 B
Popowo – Rumiejki planowana jest na rok 2005, kwota 285 667 zł.
Pan Przewodniczący Rady Gminy - poinformował, iż został wysłany wniosek do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup samochodu dla straży oraz
przekazał informacje dotyczące remoncietu kotłowni Zespołu Szkół w Bargłowie
Kościelnym i zakupie oleju i wymianyie okien.

Pan Przewodniczący Rady Gminy – zapoznał obecnych z wynikamiprotokołem
Komisji Przestrzegania Porządku Publicznego z 22 kwietnia 2004, która dokonała
przeglądu oświetlenia na terenie Gminy Bargłów Kościelny i wytypowała do
wykonania 106 punktów do zainstalowania lub remontu. Poinformował, że Wójt
wystąpił do Wilkas k. Giżycka o przesłanie oferty dotyczącej oświetlenia, następnie
zapoznał wszystkich z informacjami zawartymi w nadesłanej ofercie,
Pan Przewodniczący Rady Gminy – zaproponował, aby oświetlenie zrobić na całej
gminie od razu, i będzie ogłoszony przetarg na wykonanie oświetlenia,
Skarbnik – wyjaśniła, dlaczego wykonanie oświetlenia nie znajduje się w projekcie
budżetu gminy, dlatego, że nie są znane rzeczywiste koszty wykonania takich robót.
W chwili obecnej chwili są one szacowane,

Pan Przewodniczący Rady Gminy – spytał się obecnych na posiedzeniu, czy są jakieś
pytania do budżetu,
Żadnych pytań nie zgłoszono. Nie wniesiono uwag do projektu budżetu gminy na
2005 rok i proponowanych zmian.
Pan Przewodniczący Rady Gminy – przeczytał apel Rady Miasta Płocka w sprawie
jednorazowego opodatkowania się na pomoc ofiarom tragedii w Azji Południowo –
Wschodniej,
Skarbnik – zaproponowałapoinformowała zebranych, żem oulega zmianie forma
wypłat diet za udział w przekazywaniu diet za posiedzeniau sesji i komisji z
gotówkowej na bezgotówkową w formie przelewu na rachunki bankowe, tłumacząc
tym, iż nie ma odpowiedniej ochrony do przewożenia takiej sumy pieniędzy.
Praktykowana do tej pory forma nie jest zgodna z przepisami prawa.,
Dziękując za uczestnictwo w posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Przewodniczący
Rady Gminy zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
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