Protokół nr V/2019
z posiedzenia V zwyczajnej Sesji Rady Gminy
Bargłów Kościelny z dnia 29 marzec 2019 r.
Obrady V zwyczajnej sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny odbyły się w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny - ul. Augustowska 47, 16-320
Bargłów Kościelny.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 1000, a zakończyła się o godzinie 1240 w obradach
wzięło udział 15 Radnych.
Do pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy Bargłów Kościelny, Pan Jarosław Kukliński
otworzył posiedzenie V zwyczajnej sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny. Powitał
Radnych Gminy Bargłów Kościelny, Wójta- Radosława Wawiórko, zastępcę WójtaMarcina Rogowskiego, Panią Skarbnik- Dorotę Osewską , radnych powiatu
Augustowskiego – Pana Marka Dobkowskiego oraz Pana Ireneusza Sokołowskiego
i dyrektorów podległych placówek – Panią Sylwie Urbanowicz oraz wszystkie osoby
uczestniczące w posiedzeniu między innymi sołtysów. Sołtysi otrzymali od
przewodniczącego gratulacje i podziękowania za owocną prace na rzecz swoich
sołectw jak i zachętę do dalszej owocnej pracy.
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, który został odczytany:
1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III zwyczajnej i IV 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) zmiany Uchwały Nr VII/50/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 11
września 2011 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Bargłowie
Kościelnym.
b) zmiany Uchwały Nr XI/87/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 maja
2012 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Tajnie Starym.
c) sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez
Gminę Bargłów Kościelny.
d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
gminę Bargłów Kościelny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
e) wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.
f) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Bargłów Kościelny
g) wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących

fundusz sołecki w budżecie gminy na 2019 rok.
h) zmiany uchwały Nr XIII/111/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie
przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2013-2020”.
i) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność
Gminy na rzecz dotychczasowego najemcy.
j) zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2019.
k) zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata
2019-2028.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bargłowie Kościelnym za 2018 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2013-2020” w 2018 roku.
10. Sprawozdanie z realizacji „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2016-2020” w 2018 roku.
11. Sprawozdanie z realizacji „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020” w 2018
roku.
12. Sprawozdanie – „ Ocena zasobów pomocy społecznej”.
13. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie gminy Bargłów Kościelny za rok 2018.
14. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie
Kościelnym za 2018 rok.
15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego.
16. Interpelacje radnych.
17. Wnioski i zapytania radnych.
18. Informacje, zapytania oraz wolne wnioski.
19. Zamknięcie sesji.
Następnie zapytał, czy Radni akceptują przedstawiony porządek posiedzenia.
Wobec braku sprzeciwu, stwierdził, że porządek obrad został zaakceptowany
jednogłośnie.
Do Pkt. 3
Przewodniczący Rady poinformował o przejściu do kolejnego punktu tj. przyjęcie
protokołu z III zwyczajnej i IV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. Oznajmił
wszystkim, że w/w protokół jest do wglądu w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny i
zapytał o możliwość akceptacji jego bez odczytywania. Wobec brak sprzeciwu
protokół został przyjęty 15 głosami.
Do pkt. 4
Przewodniczący Rady przedstawił raport ze wspólnego posiedzenia komisji
Rady, które odbyło się 22.03.2019r następnie spytał się czy są uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag zgłosił wniosek o jego przyjęcie i poddał głosowaniu - 15
radnych głosowało za przyjęciem protokołu.

Do pkt 5
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przybyłych gości.
Głos zabrał Radny Powiatu Pan Marek Dobkowski, który przedstawił informacje
dotyczące gminy Bargłów Kościelny. W wystąpieniu przybliżył jakie drogi zostały
wyremontowane oraz jakie jeszcze w tym roku są typowane do remontu. W
miesiącu marcu droga Bargłów Kościelny - Nowiny Bargłowskie otrzymała nową
nawierzchnie z destruktu łączonego z kruszywem łamanym, a droga Barszcze Tajno Stare – Netta jest kolejną inwestycja jako powiat wraz gminą chce wykonać.
Radny opowiedział o dobrej sytuacji Szpitala Powiatowego w Augustowie, który już
od czterech lat przynosi zyski. Przedstawił koszt remontu tak zwanego hospicjum,
który już dobiega końca.
Przewodniczący zapytał czy ktoś jeszcze z zaproszonych gości chce zabrać głos.
Wobec braku innych chętnych, przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos dla Wójta Gminy Bargłów Kościelny,
który przedstawił sprawozdanie z okresu między sesyjnego i realizacji uchwał Rady
Gminy, które zostały podjęte na III zwyczajnej i IV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
oraz krótką relację ze swojej działalności, a także z pracy urzędu gminy w tym
okresie. Pan Wójt poinformował o pozyskanych środkach z LGR (Lokalna Grupa
Rybacka Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego) na tak zwany tor przeszkód dla
MDP (Młodzieżowej Drużyny Pożarnicza), oznajmił o umieszczonym wykazie
nieruchomości na wynajem lub dzierżawę. Przekazał informację o możliwości
skorzystania z pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie u
pracowników Urzędu Gminy. Poinformował o liczbie złożonych wniosków o zwrot
podatku akcyzowego.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi za wystąpienie i przeszedł
do kolejnego punktu posiedzenia.
Do pkt 7
Poinformował, że kolejnym punktem obrad jest podjęcie uchwał. Odczytał
projekt uchwały w sprawie:
a) zmiany Uchwały Nr VII/50/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 11
września 2011 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Bargłowie
Kościelnym.
Zwrócił się do radnych czy chcą się odnieść do tej uchwały. 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.

b) zmiany Uchwały Nr XI/87/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25
maja 2012 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Tajnie Starym.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych czy mają
zapytania. Wobec braku, udzielił głosu Wójtowi Gminy, który poinformował, że
projekty tej uchwały i poprzedniej są w celu uporządkowania struktury
organizacyjnej obu placówek.
Przewodniczący Rady podziękował za wyjaśnienia i 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.
c) sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych
przez Gminę Bargłów Kościelny.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie spytał się czy są
zapytania do powyższego. Głos zabrał Wójtowi Gminy. Wójt odniósł się do tej jak i
kolejnej podejmowanej uchwały. Wyjaśnił konieczność podjęcia tej uchwał z
powodu zmiany ustawy o „Prawie Oświatowym”, a odnosząc się do kolejnej
uchwała poinformował, że poprzednia uchwała w tej sprawie wygasa i kolejna jest
konieczna by uregulować rok szkolny 2019/20120.
Zwrócił się do radnych czy są zapytania.
Wobec braku zapytań poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na 15 radnych Rady Gminy Bargłów Kościelny w głosowaniu wzięło udział 15
radnych.
Uchwałę przyjęto w głosowaniu, następującym stosunkiem głosów:
Głosy „za” – 15
Głosy „przeciw” – 0
Głosy „wstrzymujące się” – 0
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta –
treść uchwały w załączniku.
d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
gminę Bargłów Kościelny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie spytał się radnych czy
są zapytania do powyższego dodając, że Wójt już objaśnił tą uchwałę.
Wobec braku zapytań poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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.
e) wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i oddał głoś Wójtowi Gminy
Bargłów Kościelny, który wyjaśnił zasadność podjęcia takiej uchwały w celu
spełnienia przepisów prawnych dotyczących opieki nad dziećmi do lat 3 oraz
konieczności jej posiadania w razie kontroli.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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.
f) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na

terenie Gminy Bargłów Kościelny
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i oddał głos dla Wójta Gminy, który
wyjaśnił konieczność posiadania zasad doprowadzania wody, który został
uzgodniony z Wodami Polskim i uchwała jest konieczna.
Zwrócił się do radnych czy są zapytania.
Wobec braku zapytań poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na 15 radnych Rady Gminy Bargłów Kościelny w głosowaniu wzięło udział 15
radnych.
Uchwałę przyjęto w głosowaniu, następującym stosunkiem głosów:
Głosy „za” – 15
Głosy „przeciw” – 0
Głosy „wstrzymujące się” – 0
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta –
treść uchwał w załączniku.
g) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki
w budżecie gminy na 2019 rok.
Przewodniczący Rady wyjaśnił znaczenie słów tej uchwały by nikt się nie pomylił,
następnie odczytał projekt uchwały po czym przekazał głos dla Pana Wójta, który w
wystąpieniu przypomniał o potrzebie żwirowania dróg, o które zabiegają sołtysi
poprzez składane liczne podania do Urzędu Gminy. Zwrócił uwagę na inne kwestie
takie jak podwyżki energii elektrycznej, ciągłe zawirowania w płacach dla
nauczycieli czy kontynuacje inwestycji w odnawialne źródła energii. Poprosił o

oszczędność i uwzględnianie ważnych potrzeb, o które apelują sołtysi, mieszkańcy.
Zwrócił się do radnych czy są zapytania.
Wobec braku zapytań poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na 15 radnych Rady Gminy Bargłów Kościelny w głosowaniu wzięło udział 14
radnych.
Uchwałę przyjęto w głosowaniu, następującym stosunkiem głosów:
Głosy „za” – 14
Głosy „przeciw” – 0
Głosy „wstrzymujące się” – 1
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta –
treść uchwał w załączniku.
h) zmiany uchwały Nr XIII/111/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie
przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2013-2020”.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Następnie spytał się radnych czy są zapytania, wobec braku przekazał głos dla
Pana Wójta Gminy. W wystąpieniu objaśnił budżet tego funduszu z podziałem na
poszczególne zadania.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na 15 radnych Rady Gminy Bargłów Kościelny w głosowaniu wzięło udział 15
radnych.
Uchwałę przyjęto w głosowaniu, następującym stosunkiem głosów:
Głosy „za” – 15
Głosy „przeciw” – 0
Głosy „wstrzymujące się” – 0
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta –
treść uchwał w załączniku.
i)

wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność Gminy na rzecz dotychczasowego najemcy.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Następnie przekazał głos Panu Wójtowi, który wyjaśnił wszystkim o jaki lokal
chodzi, na jakie potrzeby i dla jakiej firmy jest wynajmowany.
Wobec brak pytań, przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na 15 radnych Rady Gminy Bargłów Kościelny w głosowaniu wzięło udział 15
radnych.
Uchwałę przyjęto w głosowaniu, następującym stosunkiem głosów:
Głosy „za” – 15
Głosy „przeciw” – 0
Głosy „wstrzymujące się” – 0
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta –
treść uchwał w załączniku

j) zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2019.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Zwrócił się do radnych czy są zapytania. Wobec braku pytań oddał głos dla Pani
Skarbnik, która przypomniała o upoważnienie dla Wójta do dokonywania zmian w
planie o dochodach i wydatkach z budżetu UE. Informowała o zwiększeniu środków
na zadania inwestycyjne z dokładnym podziałem na konkretne inwestycje.
Przypomniała na co ostatnio zostały przekazane środki ( powiat Augustowski,
Komenda Policji w Augustowi).
Poddano głosowaniu projekt uchwały.
Na 15 radnych Rady Gminy Bargłów Kościelny w głosowaniu wzięło udział 15
radnych.
Uchwałę przyjęto w głosowaniu, następującym stosunkiem głosów:
Głosy „za” – 15
Głosy „przeciw” – 0
Głosy „wstrzymujące się” – 0
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta –
treść uchwał w załączniku
k) zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata
2019-2028.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i oddał głos dla Pani Skarbnik, która
opowiedziała, że wiele zmiany nie ma. Jedynie czysto techniczne poprawki.
Dopisanie oświetlenia ulicznego oraz wspomnianego już wyżej upoważnienia dla
Wójta.
Przewodniczący zwrócił się do radnych czy są pytania do Pani Skarbnik. Wobec
braku pytań poddano głosowaniu projekt uchwały.
Na 15 radnych Rady Gminy Bargłów Kościelny w głosowaniu wzięło udział 15
radnych.
Uchwałę przyjęto w głosowaniu, następującym stosunkiem głosów:
Głosy „za” – 15
Głosy „przeciw” – 0
Głosy „wstrzymujące się” – 0
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta –
treść uchwał w załączniku
Do pkt 8, 9, 10, 11, 12
Przewodniczący Rady Gminy powitał Panią Agnieszkę Kwiecińską i przekazał
jej głos by przedstawiła sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym za 2018 rok.
Zanim dokonano wystąpienia Przewodniczący Rady zarządził 10 minut przerwy.
Po przerwie kierownik GOPS-u przedstawiła szczegółowo sprawozdanie z
działalności za 2018 rok omawiając wszystkie zakresy pracy łącznie z podaniem
kwot na wyszczególnione i realizowane zadania wynikające w przepisów prawa. W
swoim wystąpieniu omówiła szczegółowo wszystkie punkty i zdała sprawozdanie ze
wszystkich tematów którymi się zajmowała:

- Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2013-2020.
- Sprawozdanie z realizacji „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2016-2020” w 2018 roku.
- Sprawozdanie z realizacji „ Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2016-2020” w 2018 roku.
- Sprawozdanie „ Ocena zasobów pomocy społecznej”.
/wszystkie sprawozdania z w/w działalności w załączeniu do protokołu/
Po wystąpieniu Pani Agnieszka Kwiecińska spytała czy ktoś z obecnych na Sali ma
szczegółowe pytania.
Jeden z Wiceprzewodniczących Jarosław Ziarko zadał pytanie: Czy jest możliwość
zorganizowania miejsca wraz z dowozem dla osób starszych by mogły wspólnie
spędzać czas.
Po wyczerpujące odpowiedzi Przewodniczący Rady zwrócił się do osób obecnych
na posiedzeniu czy są jeszcze jakieś pytania, wobec ich brak, podziękował Pani
kierownik GOPS-u za wystąpienie.
Następnie Rada Gminy jednogłośnie zaakceptowała Sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym za 2018 rok oraz
pozostałych działalności, które dotyczyły wypowiedzi Pani Agnieszki Kwiecińskiej.
Następnie przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Do pkt 13
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Pana Mariana Renkiewicza, który
jest Pełnomocnikiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o
przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Bargłowie Kościelnym za 2018 rok.
Pan Renkiewicz przedstawił szczegółowo sprawozdanie za 2018 rok z
uwzględnieniem zadań, jakie były realizowane i wydatkami na ich sfinansowanie.
/sprawozdanie z działalności za 2018 rok w załączeniu do protokołu/
Przewodniczący Rady podziękował za wystąpienie, następnie zwrócił się do osób
obecnych na posiedzeniu czy mają zapytania.
Wobec ich braku, stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie zaakceptowała
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Bargłowie Kościelnym za 2018 rok.
Przeszedł następnie do kolejnego punktu obrad.
Do pkt 14
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Pani Sylwii Urbanowicz - Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej o sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki

Publicznej w Bargłowie Kościelnym za 2018 rok.
Pani Sylwia szczegółowo omówiła działalność Gminnej Biblioteki Publicznej za
2018 rok z uwzględnieniem zadań, jakie były realizowane i wydatkami na ich
sfinansowanie. Przybliżyła ile osób korzysta z biblioteki oraz jak duży jest
księgozbiór zachęcając wszystkich do aktywnego czytania.
/sprawozdanie z działalności za 2018 rok w załączeniu do protokołu/
Przewodniczący Rady zwrócił się do osób obecnych na posiedzeniu czy mają
pytania do Pani Sylwii Urbanowicz.
Wobec ich braku, stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie zaakceptowała
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym
za 2018 rok.
Przeszedł następnie do kolejnego punktu obrad.
Do pkt 15
Przewodniczący zwrócił się do Pana Wójta o Sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
Wójt Gminy szczegółowo omówił sprawozdanie, w którym przekazał informacje o
kwotach średnich dochodów nauczycieli z podziałem na ich stopnie zawodowe.
Przewodniczący Rady podziękował za wystąpienie, następnie zwrócił się do osób
obecnych na posiedzeniu czy mają zapytania.
Radny Pan Krzysztof Włodkowski dopytał czy są to kwoty wypłacone jakie otrzymali
nauczyciele.
Po odpowiedzi i braku innych pytań Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy
jednogłośnie zaakceptowała Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Następnie przeszedł do
kolejnego punktu obrad.
Do pkt 16
Przewodniczący Rady oświadczył, że nie wpłynęła żadna interpelacja, dlatego
przeszedł do kolejnego punktu i zwrócił się do radnych o zgłaszanie zapytań.
Do pkt 17
Pytanie zadał Radny Pan Mateusz Turżonek skierowana do Pana Wójta
odnośnie punktu Przedszkolnego w Bargłowie Kościelnym mieszczącego się w
OSP (Ochotniczej Straży Pożarnej), czy nie było by możliwości by ta sala była
przeznaczona dla aktywnie działającej MDP (Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza).
Drugie pytanie zadał również Radny Pan Mateusz Turżonek skierowane do Pani
Agnieszki Kwiecińskiej i Pana Jarosława Ziarko odnośnie klubu Seniora. Wyraził

zdanie by w jego miejsce powstał GOK (Gminny Ośrodek Kultury ), z którego będą
mogli korzystać zarówno starsze osoby jak i młode (szersze zastosowanie).
Po udzieleniu odpowiedzi i braku innych chętnych, Przewodniczący Rady przeszedł
do kolejnego punktu posiedzenia.
Do pkt 18
Zanim to nastąpiło odczytał pismo Generalnej Dyrekcji Dróg o granicach pasa
drogowego oraz pismo mieszkańców wsi Kamionka Nowa o asfaltowanie drogi
gminnej Kamionka Nowa - Pomiany.
Do pisma mieszkańców odniósł się pan Wójt szczegółowo informując jakie drogi
będą w tym roku asfaltowane wyjaśniając, że do realizacji takich zadań na
początku jest potrzebna stosowna dokumentacja.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych i sołtysów oraz wszystkich
obecnych na posiedzeniu o zadawanie pytań.
Zgłosił się Radny Pan Jan Zalewski z pytaniem o stan własności w/w drogi
Kamionka Nowa – Pomiany.
Odpowiedzi udzielił Wójt Radosław Wawiórko.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zaprosił wszystkich do dyskusji ogólnej.
Pytając czy są jakieś pytania.
Głos zabrał jeden z Sołtysów z prośbą do innych sołtysów by rozesłali cech w
sprawie bezdomnych psów. Z prośbą do mieszkańców by nie byli obojętni na
incydenty wyrzucania tych zwierząt. Spytał Pana wójta o możliwość wprowadzenia
przymusowego czipowania psów w gospodarstwach.
Pan Wójt udzielił wyczerpującej odpowiedzi przypominając o możliwości
wykastrowania lub sterylizacji psa przy dofinansowaniu Związku komunalnego
Biebrz i Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
Kolejne pytanie padło również od Sołtysa wsi Bułkowizna odnośnie wyburzenia
ruiny domu, który stwarza zainteresowanie do zabaw dla dzieci, a zarazem stanowi
realne zagrożenie zawaleniem co może prowadzić do tragedii.
Następnie Pan Radny Przemysław Leńkowski nawiązał do wałęsających się psów i
sugerował by dzielnicowy przyłączył się do wspomnianej akcji.
Kolejne pytanie padło ze strony jednej z Pani Sołtys Wiesławy Grajewskiej w
sprawie niewyodrębnienia funduszu sołeckiego, które dotyczyło braku konsultacji w
podejmowaniu tej decyzji z sołtysami.
Odpowiedzi udzielił Pan Przewodniczący w raz z Wójtem informując, o tym iż
wszystko jest zgodnie z ustawą o Samorządzie Gminnym.
Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu
obrad
Do pkt 19
Przewodniczący Rady Gminy Bargłów Kościelny podziękował wszystkim za
przybycie na obrady V sesji zwyczajną Rady Gminy Bargłów Kościelny i zamknął
posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Kukliński

Protokołował : Marcin Rogowski

