Protokół nr VI/2019
z posiedzenia VI zwyczajnej Sesji Rady Gminy
Bargłów Kościelny z dnia 31 maja 2019 r.
Obrady VI 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 930, a zakończyła się o godzinie 1050 w obradach
wzięło udział 15 Radnych.
Do pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy Bargłów Kościelny, Pan Jarosław Kukliński
otworzył posiedzenie VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny. Powitał
Radnych Gminy Bargłów Kościelny, Wójta- Radosława Wawiórko, Panią Skarbnik
Dorotę Osewską, zastępcę Wójta- Marcina Rogowskiego, Pana mecenasa
Sławomira Mitrosa, zaproszonych gości, radnego powiatu Augustowskiego – Pana
Marka Dobkowskiego oraz sołtysów i wszystkie osoby uczestniczące w
posiedzeniu.
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach
uczestniczy 14 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 Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Przedstawienie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy.
5. Wystąpienie gości.
6. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7. Wystąpienie Wójta Gminy:
a) sprawozdanie z okresu międzysesyjnego,
b) przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Bargłów Kościelny za rok 2018,
c) poddanie Raportu o Stanie Gminy Bargłów Kościelny za rok 2018 pod
debatę
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Udzielenia Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny wotum zaufania;
b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za
2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bargłów
Kościelny za 2018 rok;
c) Udzielenia Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2018 rok;
d) Podjęcia współpracy i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Augustowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków drogi
powiatowej Nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga”;
e) Zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2019;

f) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na
lata 2019-2028
g) W sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Bargłów
Kościelny na lata 2015-2020
9. Interpelacje radnych.
10. Wnioski i zapytania radnych.
11. Informacje, zapytania oraz wolne wnioski.
12. 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 V zwyczajnej 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
14 głosami.
Do pkt. 4
Przewodniczący Rady przedstawił raport ze wspólnego posiedzenia komisji
Rady, które odbyło się 22.05.2019 r następnie spytał się czy są uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag zgłosił wniosek o jego przyjęcie i poddał głosowaniu - 14
radnych głosowało za przyjęciem protokołu.
Do pkt 5
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przybyłych gości.
Wobec braku chętnych, przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos dla Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej, który przedstawił protokół z posiedzenia komisji z dnia 29 marca 2019 r
w sprawie przeprowadzonej kontroli problemowej z działalności OSP. Zostały
przedstawione wydatki na działalność OSP z podziałem na konkretne kwoty i cele
wydatkowania. Poinformował co zostało zakupione i za jaka kwotę oraz w jakiej
postaci i z jakich źródeł Gmina pozyskała dofinasowanie na działalność OSP.
Reasumując całą działalność OSP komisja nie stwierdziła uchybień w
funkcjonowaniu i wydatkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Przewodniczącemu komisji
Rewizyjnej za wystąpienie i przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.
Do pkt 7
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos dla Wójta Gminy Bargłów Kościelny, który
przedstawił sprawozdanie z okresu miedzy sesyjnego od dnia 29.03.2019 r. do
31.05.2019 r. i realizacji podjętych uchwał Rady Gminy, które zostały przedstawione
na V zwyczajnej Sesji Rady Gminy. Pan Wójt przedstawił krótką relację ze swojej

działalności i przybliżył co zostało zrobione w tym okresie. W wystąpieniu
przedstawił Raportu o Stanie Gminy Bargłów Kościelny za rok 2018 informując
wszystkich, że każdy mieszkaniec ma wgląd do niego, omówił najważniejsze
zagadnienia i zachęcił wszystkich do zapoznania się z nim.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Wójtowi za wystąpienie, następnie spytał
Radnych czy maja jakieś pytania odnośnie przedstawionych spraw. Wobec braku,
poddał głosowaniu Raportu o Stanie Gminy Bargłów Kościelny za rok 2018 by go
przyjąć bądź odrzucić zgodnie z procedurą. Raport został przyjęty następującą
liczą głosów:
Głosy "za" - 14
Głosy "przeciw " - 0
Głosy "wstrzymujące się " – 0
/ sprawozdanie wpięte do teczki „Sprawozdania z działalności Wójta Gminy”, kopia
w załączeniu do protokołu/
Do pkt 8
Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktem obrad jakim jest podjęcie uchwał.
Odczytał projekt uchwały w sprawie:
a) Udzielenia Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny wotum zaufania
Zwrócił się do radnych czy chcą się odnieść do tej uchwały. Wobec braku pytań,
przeszedł do głosowania.
Na 14 Radnych Gminy Bargłów Kościelny, w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych.
Uchwałę przyjęto następującą ilością głosów:
Głosy "za" - 14
Głosy "przeciw " - 0
Głosy "wstrzymujące się " - 0
Przewodniczący stwierdził że powyższa uchwała została przyjęta - treść uchwały w
załączeniu.
b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za
2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bargłów
Kościelny za 2018 rok
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych czy mają
zapytania. Wobec braku, udzielił głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bargłów Kościelny za 2018 przybliżając
najistotniejsze rzeczy. Poinformował o pozytywnym z opiniowaniu przez Regionalną
Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną co dopełniło procedury prawidłowego
zatwierdzenia
.
Przewodniczący Rady podziękował za wystąpienie i przeszedł do głosowania.
Na 15 Radnych Gminy Bargłów Kościelny, w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych.

Uchwałę przyjęto następującą ilością głosów:
Głosy "za" – 14
Głosy "przeciw " - 0
Głosy "wstrzymujące się " - 0
Przewodniczący stwierdził że powyższa uchwała została przyjęta - treść uchwały w
załączeniu.
c) Udzielenia Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2018 rok
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie udzielił głosu
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który odczytał opinię z wykonania budżetu
finansowego Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Bargłów Kościelny.
Następnie Głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił uchwałę Izby Obrachunkowej
w Białymstoku w sprawie przedłożonej opinii Komisji Rewizyjnej odnośnie
udzielenia absolutorium dla Wójta.
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” – 0
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta –
treść uchwały w załączniku.
Następnie Wójt podziękował Radnym za podjęta uchwałę, a Przewodniczący Rady
pogratulował i życzył dalszej zgodnej współpracy.
d) Podjęcia współpracy i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Augustowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków drogi
powiatowej Nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga”
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie oddał głos dla Wójta,
który dokładniej wskazał miejsce tego odcinka drogi i przybliżył podział przyznanej
pomocy. Następnie przewodniczący spytał się radnych czy są zapytania do
powyższego.
Wobec braku zapytań poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na 15 Radnych Gminy Bargłów Kościelny, w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych.
Uchwałę przyjęto następującą ilością głosów:
Głosy "za" - 14
Głosy "przeciw " - 0
Głosy "wstrzymujące się " – 0
Przewodniczący stwierdził że powyższa uchwała została przyjęta - treść uchwały w

załączeniu.
e) Zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2019;
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przekazał głos Pani Skarbnik
Gminy Bargłów Kościelny, która wyjaśniła szczegółowo jakie zmiany zostały
wprowadzone w budżecie Gminy na rok 2019 i co nowego w nim się pojawiło.
Główną zmianą jest zakup kontenera na odpady komunalne z produkcji rolnej tj.
folie i produkty podobne, które stanowią zanieczyszczenie dla Gminy dopowiedział
Pan Wójt.
Przewodniczący spytał Radnych czy mają zapytania wobec tego projektu uchwały.
Po braku pytań, poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na 15 Radnych Gminy Bargłów Kościelny, w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych.
Uchwałę przyjęto następującą ilością głosów:
Głosy "za" - 14
Głosy "przeciw " - 0
Głosy "wstrzymujące się " – 0
Przewodniczący stwierdził że powyższa uchwała została przyjęta - treść uchwały w
załączeniu.
f) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na
lata 2019-2028

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i oddał głos Pani Skarbnik, która
przedstawiła najważniejsze zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Bargłów Kościelny na lata 2019-2028 i wyjaśniła konieczność wprowadzonych
zmian tak by Pan Wójt mógł zawrzeć stosowne umowy na realizacje planowanych
inwestycji.
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” – 0
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta –
treść uchwał w załączniku.

g) W sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Bargłów
Kościelny na lata 2015-2020
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały po czym przekazał głos dla Pana
Wójta, który w wystąpieniu poinformował z czego wynikła zmiana w Strategii
Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020 i że podjęcie takiej uchwały
jest konieczne by otrzymać większa liczę punktów przy ocenie wniosku o
dofinasowanie.
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” – 0
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta –
treść uchwał w załączniku.
Do pkt 9
Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęła żadna interpelacja,
dlatego przeszedł do kolejnego punktu i zwrócił się do radnych o zgłaszanie
zapytań.
Do pkt 10
Wobec braku zapytań przez Radnych przewodniczący przeszedł do
kolejnego punktu obrad VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny.
Do pkt 11
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych i sołtysów oraz
wszystkich obecnych na posiedzeniu o zadawanie pytań.
Zgłosiła się Radna Małgorzata Mieczkowska z pytaniem do Wójta odnośnie
rodzaju odpadów jakie będzie można przywozić do kontenera, który będzie
ustawiony na PSZOK-u.
Po wyczerpującej odpowiedzi udzielonej przez Wójt Radosław Wawiórko, kolejne
pytanie zadał Pan Radny Przemysław Leńkowski, który dopytał czy przy oddawaniu
odpadów na PSZOK-u gospodarze będą otrzymywali karty zdania, ponieważ
takiego potwierdzenia wymagają liczne kontrole prowadzone przez zewnętrzne
instytucje.
Następne pytanie padło ze strony Pani Sołtys Wiesławy Grajewskiej, która
zapytała od kiedy rusza żwirowanie dróg. Odpowiedzi udzielił Pan Wójt informując
o terminie.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy spytał czy przywożone odpady
do tak zwanego kontenera będą przyjmowane bezpłatnie czy może płatnie. Wójt w
swej odpowiedzi poinformowało, że akcja zbiórki odpadów ma charakter bezpłatny.
Następnie głos zabrała Pani Sołtys zgłaszając słabą jakość drogi ???

ponieważ asfalt, który jest wylany bardzo się zapada i z czasem będzie wymagał
remontu. Wójt w swej odpowiedzi poinformował o znajomości stanu tego odcina
drogi i potwierdził ,że w przyszłych latach będzie trzeba dokonać jego remontu.
Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu
obrad
Do pkt 11
Przewodniczący Rady Gminy Bargłów Kościelny podziękował wszystkim za
przybycie na obrady VI sesji zwyczajną Rady Gminy Bargłów Kościelny i zamknął
posiedzenie życząc wszystkim miłego dnia.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Kukliński

Protokołował : Marcin Rogowski

