Protokół nr VII/2019
z posiedzenia VII zwyczajnej Sesji Rady Gminy
Bargłów Kościelny z dnia 13 września 2019 r.
Obrady VII 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 1115 w obradach
wzięło udział 14 Radnych.
Do pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy Bargłów Kościelny, Pan Jarosław Kukliński
otworzył posiedzenie VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny. Powitał
Radnych Gminy Bargłów Kościelny, Wójta- Radosława Wawiórko, Panią Skarbnik
Dorotę Osewską, zastępcę Wójta- Marcina Rogowskiego, 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 VI zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Przedstawienie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy.
5. Wystąpienie gości.
6. Wystąpienie Wójta Gminy:
a) sprawozdanie z okresu międzysesyjnego,
7. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I półrocze
2019 roku
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) 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;
b) Zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli;
c) Programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020`;
d) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów
Kościelny w gminie Bargłów Kościelny;
e) Zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2019;
f) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata
2019-2028
9. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach
majątkowych

10. Interpelacje radnych.
11. Wnioski i zapytania radnych.
12. Informacje, zapytania oraz wolne wnioski.
13. 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 VI 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 05.09.2019r, a następnie spytał się czy są uwagi do
odczytanego 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.
Głos zabrał Radny Powiatu Augustowskiego Pan Marek Dobkowski. Na wstępnie
przywitał wszystkich zgormadzonych. Opowiedział o prowadzonych inwestycjach
na terenie powiatu oraz planach na rok 2020. Szczegółowo omówił zadania
realizowane na terenie nasz gminy zwracając uwagę na inwestycje drogowe. Na
zakończenie podziękował za uwagę i oddał głos Przewodniczącemu.
Przewodniczący Rady podziękował i poprosił o zabranie głosu kolejnych gości.
Wobec braku chętnych, przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos dla Wójta Gminy Bargłów Kościelny,
który przedstawił sprawozdanie z okresu miedzy sesyjnego tj. od dnia 31.05.2019
r. do 13.09.2019 r. oraz realizacji podjętych uchwał Rady Gminy, które zostały
przedstawione na VI zwyczajnej Sesji Rady Gminy. Pan Wójt przedstawił krótką
relację ze swojej działalności i przybliżył szczegółowo co zostało zrobione w tym
okresie.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Wójtowi za wystąpienie i przeszedł
do kolejnego punktu posiedzenia.
Do pkt 7
Przewodniczący poinformował, że kolejnym punktem jest przyjęcie informacji
o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I półrocze 2019 roku. Następnie
oddał głos dla Pana Wójta, który w swoim wystąpieniu szczegółowo przedstawił
informacje o stanie realizacji dochodów i wydatków gminy oraz najistotniejsze
rzeczy finansowe. Nadmienił również o pozytywnym zaopiniowaniu informacji z
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku przez Regionalną Izbę

Obrachunkową, które odczytał zgromadzonym. Na koniec poinformował, że
założenia wieloletniej prognozy budżetu są realizowane na bieżąco.
Do pkt 8
Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktem obrad jakim jest podjęcie uchwał.
Odczytał projekt uchwały w sprawie:
a) 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;
Następnie przekazał głos dla Pana Wójta, który szczegółowo poinformował
Radnych i Sołtysów z jakiego powodu jest podejmowana uchwała.
Przewodniczący zwrócił się do radnych czy chcą się odnieść do tej uchwały. Wobec
braku pytań, 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.
b) Zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli;
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przekazał głos dla Pana Wójta,
który poinformował, że konieczności podjęcia takiej uchwał nakładają na nas
zmiany przepisów oświatowych. Po wystąpieniu Przewodniczący podziękował za
zabrany głos i zwrócił się do radnych czy mają zapytania. Wobec braku, 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) Programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020`;
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie głos zabrał Pan Wójt.
Przedstawił on szczegółowo całą ścieżkę tworzenia takiego programu,
poinformował do kogo jest kierowany i w jakim celu jest potrzebny dla gminy. Na
koniec poprosił o podjęcie takiej uchwały i oddał głos Przewodniczącemu Rady.

Zwrócił się on do radnych czy mają 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.
d) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Bargłów Kościelny w gminie Bargłów Kościelny;
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie oddał głos dla Wójta,
który dokładniej opowiedział od kiedy trwają prace nad miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, wskazał miejsca, które są objęte tymi
zmianami. Poinformował o możliwości zadawania pytań dla Pani architekt i poprosił
o podjęcie tej uchwały. Następnie przewodniczący spytał się radnych czy są
zapytania do powyższej uchwały.
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.
Główne zmiany są w planie dotacji celowych w przeznaczeniu środków na wypłatę
świadczeń wychowawczych oraz w subwencji oświatowej. Poinformowała również,
że wycofano zmianę w przekazaniu środków dla powiatu ponieważ ta zmiana
nastąpi dopiero po podpisaniu umowy z powiatem.
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 poprosił Panią Skarbnik o
omówienie. Przedstawiła ona najważniejsze zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2019-2028 i wyjaśniła konieczność
wprowadzonych zmian, podkreślając że wprowadzone zmiany są czysto techniczne
i nie wpływają na sytuacje finansową Gminy.
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 poinformował o wyczerpaniu wszystkich projektów uchwał po
czym przeszedł do kolejnego punktu. Oddał głos dla Pana Wójta, który przekazał
informacje z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników
Urzędu Gminy Bargłów Kościelny sygnalizując, że wszystkie oświadczenia zostały
złożone w terminie i nie posiadały błędów.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady, który przedstawił informacje z analizy
oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Bargłów Kościelny.
Poinformował, że oświadczenia zostały złożone w terminie, odczytał jakie wystąpiły
błędy, które następnie zostały usunięte w terminie. Podkreślił, że wgląd do tych
oświadczeń ma każdy na Biuletynie Informacji Publicznych.
Po tych informacjach przeszedł do kolejnego punktu.
Do pkt 10
Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęła żadna interpelacja,
dlatego przeszedł do kolejnego punktu i zwrócił się do radnych o zgłaszanie
zapytań.
Do pkt 11
Zgłosiła się Radna Małgorzata Mieczkowska, która poinformowała o
ubytkach na drodze Brzozówka - Komorniki oraz zapytała na jakim etapie jest
realizacja wniosku na drogę Nowiny Stare -Tajenko. Wyczerpującej odpowiedzi na
zadane pytania i informacje udzielił Pan Wójt. Wobec braku kolejnych pytań przez
Radnych, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad VII zwyczajnej
sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny.

Do pkt 12
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych i sołtysów oraz
wszystkich obecnych na posiedzeniu o zadawanie pytań.
Zgłosiła się jeden z Sołtysów, który zasygnalizowała problem przy dowożeniu
dzieci do szkół.
Odpowiedzi udzieli Pan Wójt szczegółowo informując kto zajmuje się tymi
sprawami oraz gdzie można zgłaszać tego typu informacje.
Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu
obrad.
Do pkt 11
Przewodniczący Rady Gminy Bargłów Kościelny podziękował wszystkim za
przybycie na obrady VII sesji zwyczajną Rady Gminy Bargłów Kościelny i zamknął
posiedzenie życząc wszystkim miłego i spokojnego dnia.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Kukliński

Protokołował : Mateusz Sentkowski

