Protokół nr IV/2018
z posiedzenia IV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
Bargłów Kościelny z dnia 30 stycznia 2019 r.
Obrady IV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny odbyły się w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny - ul. Augustowska 47.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00a zakończyła się o godzinie 1030 w obradach wzięło
udział 15 Radnych, lista obecności w załączeniu.
Do pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy Bargłów Kościelny, Pan Jarosław Kukliński otworzył
posiedzenie IV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Powitał Radnych Gminy Bargłów
Kościelny, Wójta, Panią Skarbnik oraz wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu.
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy
15 Radnych w związku z czym posiedzenie Rady Gminy jest prawomocne.
/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Do Pkt. 2
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad oraz poinformował że sesja
zwołana została na wniosek Pana Wójta, który ustalił porządek posiedzenia, który został
odczytany:
1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty.
2) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
4) 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.
5) zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2019.
4. Zapytania i wnioski radnych.
5. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący zapytał Radnych czy zgłaszają wnioski do zmiany przyjętego
porządku obrad i zaznaczył że taka zmiana wymaga akceptacji Pana Wójta. Radni nie
zgłosili wniosków do porządku obrad
Do pkt. 3

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejnym punktem obrad jest
podjęcie uchwał. Odczytał projekt uchwały w sprawie:

1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Następnie udzielił głosu Wójtowi Gminy, który poinformował, że projekt uchwały
został dostosowany do uwag jakie zasugerował nadzór, po przesłaniu podjętej
uchwały na III Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2018r.
Przewodniczący Rady podziękował za wyjaśnienia. Zwrócił się do radnych czy mają
zapytania. Wobec braku, przeszedł do głosowania.
Na 15 Radnych Gminy Bargłów Kościelny, w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych.
Uchwałę przyjęto następującą ilością głosów:
Głosy "za" - 15
Głosy "przeciw " - 0
Głosy "wstrzymujące się " - 0
Przewodniczący stwierdził że powyższa uchwała została przyjęta - treść uchwały w
załączeniu.
2) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Następnie udzielił głosu Wójtowi Gminy, który poinformował, że projekt
uchwały, jak uprzedni został dostosowany do uwag jakie zasugerował nadzór,
po przesłaniu podjętej uchwały na III Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia
2018r.
Przewodniczący Rady podziękował za wyjaśnienia. Zwrócił się do radnych czy mają
zapytania. Wobec braku, przeszedł do głosowania.
Na 15 Radnych Gminy Bargłów Kościelny, w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych.
Uchwałę przyjęto następującą ilością głosów:
Głosy "za" - 15
Głosy "przeciw " - 0
Głosy "wstrzymujące się " - 0
Przewodniczący stwierdził że powyższa uchwała została przyjęta - treść uchwały w
załączeniu.
3) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Następnie udzielił głosu Wójtowi Gminy, który poinformował, że w projekcie
uchwały zostały dostosowane stawki opłat, z uwagi na to, że firma IDEA LANG
wygrała przetarg na obszar suwalski i będzie realizować projekt „Polska
Cyfrowa”
Przewodniczący Rady podziękował za wyjaśnienia. Zwrócił się do radnych czy mają
zapytania. Wobec braku, przeszedł do głosowania.
Na 15 Radnych Gminy Bargłów Kościelny, w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych.
Uchwałę przyjęto następującą ilością głosów:
Głosy "za" - 15
Głosy "przeciw " - 0
Głosy "wstrzymujące się " - 0
Przewodniczący stwierdził że powyższa uchwała została przyjęta - treść uchwały w

załączeniu.

Do pkt. 3
Przewodniczący Radny zwrócił się do Radnych o zapytania i wolne wnioski
Do pkt. 4
Przewodniczący Rady Gminy Bargłów Kościelny podziękował wszystkim za
przybycie na obrady IV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy i zamknął posiedzenie.
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