Protokół Nr XVIII/05
z posiedzenia XVIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy
z dnia 22 grudnia 2005 r.
Obrady Sesji odbyły się w sali konferencyjnej Gminnej Spółdzielni GS „SCh” w
Bargłowie Kościelnym.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1000,a zakończyły się o godzinie 1330, przerwa od
godz.1130 do godz. 1140.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jan Romanowski.
Protokołowała Piętko Jolanta – podinspektor.
Do pkt. 1
Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jan Romanowski, który powitał
Radnych, zaproszonych gości w osobach Panią Śpiczko Barbarę Prezesa Banku
Spółdzielczego, Radnych Powiatowych Pana Medykiewicza Adama oraz Pana Bućko Józefa,
ponadto p.o Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Pana Jana Orbika, Dyrektora
Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym Pana Mariana Renkiewicza, Wójta Gminy,
Skarbnika, Sekretarza oraz wszystkich zebranych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach
uczestniczy 13 radnych, a zatem podejmowane uchwały i wnioski będą prawomocne.

Do pkt. 2
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, iż porządek obrad został zmieniony z powodu
wystąpień mieszkańców gminy, które wpłynęły do Urzędu Gminy, następnie przedstawił
porządek obrad dzisiejszej Sesji tj.:
1. Otwarcie obrad Rady.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie wystąpienia z dnia 20.10.2005 r. mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny i
Pana Stanisława Chmielewskiego zam. Bargłów Kościelny z dnia 19.10.2005 r.
5. Rozpatrzenie wystąpienia z dnia 03.10.2005 r. mieszkańców budynku nr 105 w Bargłowie
Dwornym i Państwa Granackich Jana i Elżbiety zam. Bargłów Kościelny z dnia 19.10.2005 r.
6. Rozpatrzenie skargi Pana Zenona Piekarskiego na działalność Wójta Gminy Bargłów
Kościelny.

7. Wystąpienie zaproszonych gości.
8. Wystąpienie Wójta Gminy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) utworzenia instytucji kultury: :Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie
Kościelnym” oraz nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie
Kościelnym,
b) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Bargłów Kościelny,
c) stawek podatku od środków transportowych,
d) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
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e) uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
f) budżetu gminy na 2006 r.,
g) zmian w budżecie gminy na 2005 rok,
10. Interpelacje radnych.
11. Wnioski i zapytania radnych.
12. Zapytania, informacje i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Do pkt. 3
Protokół z posiedzenia XVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy był wyłożony do
wglądu w Urzędzie Gminy oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji wobec czego
Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o jego przyjęcie bez odczytania.
Innych propozycji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu z posiedzenia XVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy bez
jego odczytania głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z posiedzenia XVII
nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
Do pkt. 4
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał wystąpienie Pana Stanisława
Chmielewskiego z dnia 19.10.2005 r. dot. likwidacji istniejącego przystanku
autobusowego wraz z placem zajazdowym i bezpośrednio za nim wybudowanie nowej
wnęki autobusowej.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, iż odbyło się posiedzenie wspólne
Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa oraz Komisji Przestrzegania Porządku
Publicznego na którym były omawiane wystąpienia.
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał stanowisko Rady Gminy w tej sprawie tj.
przystanek autobusowy nie został zlikwidowany jak również plac zajazdowy.
Wybudowanie nowej wnęki autobusowej i związany z tym brak możliwości
zajeżdżania autobusów na istniejący plac zajazdowo- parkingowy należało do
GDDKiA, zarządcy drogi krajowej Nr 61 i dlatego zainteresowane osoby powinny
żądać od Dyrekcji co do prawidłowości i podstaw prawnych jej działania,
stwierdzając, iż ani Rada Gminy ani Wójt nie nadzorują pracy GDDKiA i nie mają
prawa ingerencji w jej działalność.
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał wystąpienie mieszkańców gminy Bargłów
Kościelny dotyczące przekazania budynku, w którym mieści się poczekalnia dla
podróżnych na potrzeby Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym i zorganizowaniu
tam Muzeum Ziemi Bargłowskiej oraz problemu nieodpowiedniego WC przy
przystanku autobusowym oraz zapytania dlaczego plany przebudowy drogi krajowej
Nr 61 nie zostały udostępnione w Urzędzie Gminy.
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Przewodniczący Rady Gminy – odczytał stanowisko Rady Gminy w tej sprawie tj. po
przeanalizowaniu zarzutów, głównie podczas posiedzeń Komisji Rady i zebraniu
dodatkowych opinii przedstawicieli mieszkańców uczestniczących w posiedzeniu oraz
po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta składanych w sprawie w trakcie posiedzeń Komisji
Rady, Rada Gminy Bargłów Kościelny stwierdza, że interwencja mieszkańców jest
niezasadna i przedwczesna, gdyż decyzja w sprawie zmiany sposobu użytkowania
przedmiotowego obiektu dotychczas nie zapadła, Wójt natomiast podjął działania w
kierunku utrzymania dotychczasowego charakteru budynku tj. ogłosił przetarg na
wynajem w części pod działalność handlową z jednoczesnym związaniem
koniecznością świadczenia usługi utrzymania porządku i czystości w części służącej
jako poczekalnia dla podróżnych oraz na przyległym placu parkingowo-zajazdowym.
Pan Nawrocki – spytał się czy ktoś interweniował w sprawie wykrzywienia drogi.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, iż został zaproszony przedstawiciel z
GDDKiA, który mógłby to wyjaśnić.
Wójt Gminy – poinformował, iż wszyscy zainteresowani otrzymali decyzję w ww.
sprawie zapoznali się z nią i podpisali. Nadmienił, iż można skierować do GDDKiA
konkretne uwagi na temat przebiegu drogi krajowej i wtedy można je wysłać do
Dyrekcji, ale ani Rada ani Wójt nie mają nic w tej sprawie do powiedzenia.
Radny Rutkowski – stwierdził, iż jest już za późno, były pisma, każdy je podpisał, nikt
natomiast nie pojechał do Białegostoku i sprawdził, gdyż to wiązało się z kosztami i
czasem. Nadmienił, iż są pracownicy w gminie, którzy powinni tego pilnować, gdyż
radni nie mają nic do powiedzenia.
Przewodniczący Rady gminy – poinformował, że należy sprecyzować zapytania w
sprawie przebiegu drogi krajowej Nr 61, które zostaną wysłane do GDDKiA.
Wójt Gminy – poinformował, iż 21.12.2005 r. nastąpił odbiór drogi, natomiast na
wykończenie chodników mają czas do 30.03.2006r., nadmieniając, iż jest 3 letnia
gwarancja na tą drogę. Stwierdził, iż decyzje zapadały ponad gminą, ale to co można
było uzyskać, zostało zrobione, natomiast temat obwodnicy jest otwarty, na razie jest
to tylko projekt, ale gdy będzie wiadomo jak będzie ona przebiegała, dopiero wtedy
będą organizowane spotkania z mieszkańcami zainteresowanymi.
Do pkt. 5
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał wystąpienie mieszkańców budynku 105 w
Bargłowie Dwornym, nadmieniając, iż Rada zapoznała się ze sprawą i dokumentacją
na posiedzeniu wspólnym Komisji 7.11.2005 r., informując, iż mieszkańcy złożyli
odwołanie 24.10.2005 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach
za pośrednictwem Wójta Gminy, na które w dniu 12.12.2005 r. otrzymali odpowiedź,
iż uchyla się zaskarżoną decyzję w całości.
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Do pkt. 6
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał podanie Państwa Granackich, którzy są
przeciwni inwestycji przez „SETON”,
Wójt Gminy – poinformował, iż ta sprawa była rozpoczęta w 2001 r., stwierdzając, że
Jego obowiązkiem jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy na każdy wniosek
zainteresowanego. Nadmienił, jeżeli „SETON” odwoła się od decyzji SKO to sprawy
nie będzie, ale jeżeli znowu wystąpią z wnioskiem o wydanie decyzji to musi ją
wydać, natomiast pozwolenie na budowę wydaje starosta i nie należy tych spraw
mylić, a dlatego, że nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
wszelkie prace zleca się dla urbanistki.
Pan Granacki – poinformował, iż jego działka sąsiaduje z działką SUR i działką
„SETON”-u, a obok SKR jest stacja paliw, wiadome jest, że właściciel chce ją
modernizować. Nadmienił, iż nie należy grzebać starej stacji i pozwolić na
wybudowanie nowej.
Radny Powiatowy Bućko – poinformował, iż na posiedzeniu Zarządu rozpatrywana
była sprawa, stwierdzając jednogłośnie , że bezsensowne jest budowanie 3 stacji,
gdyż stwarzać będzie niebezpieczeństwo dla mieszkańców.
Pan Nawrocki – poinformował, iż nowa stacja to będą nowe miejsca pracy, ale znikną
stare.
Pan Czereśniak – poinformował, iż teren stacji znajdowałby się 5 metrów od budynku
mieszkalnego, twierdząc, iż na pewno nikt by nie chciał mieć pod oknem takiej
inwestycji.
Pani Kozłowska – poinformowała, iż jakiekolwiek inwestycje dokonywane przez
mieszkańców i gminę, nie należą do kompetencji Rady, gdyż są to sprawy
administracyjne.
Radny Sienkiewicz – odczytał wniosek podjęty na posiedzeniu wspólnym Komisji z
dnia 7.11.2005 r. skierowany do Starosty Augustowskiego o wstrzymanie się z
wydaniem pozwolenia na budowę stacji paliw przez spółkę „SETON” do czasu
wykonania planu zagospodarowania przestrzennego Bargłowa Dwornego i Nowin
Bargłowskich.
Do pkt. 7
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał pismo skierowane do Rady Gminy i Komisji
Rewizyjnej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach rozpatrujące
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skargę Pana Zenona Piekarskiego na działalność Wójta Gminy dot. zasypania rowu i
zalewania działki.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, iż w dniu 19.12.2005 r. odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która po zapoznaniu się ze sprawą i dokonanych
oględzinach na miejscu stwierdziła, iż roszczenia Pana Zenona Piekarskiego zam. we
wsi Dreństwo przedstawione w skardze z dnia 04.11.2005 r. na Wójta Gminy Bargłów
Kościelny są nieuzasadnione, gdyż zgodnie z art. 29 prawa wodnego nie ma podstaw
wydania decyzji przez Wójta Gminy na przywrócenie do stanu pierwotnego nie
istniejącego rowu z uwagi, że na wniosek zainteresowanych zostały one
przekształcone pod budownictwo letniskowe. W związku z powyższym grunta zostały
wyłączone z produkcji rolnej, a urządzenia melioracyjne /rowy/ zdjęte z ewidencji
urządzeń melioracyjnych, nadmieniając, iż osoby zainteresowane zostały zapoznane z
opracowanym projektem.
Pan Piekarski – poinformował, iż nie podpisywał pisma dot. zdjęcia rowu z ewidencji
urządzeń melioracyjnych.
Wójt Gminy – poinformował, iż te wszystkie sprawy zostały ujęte w jednej decyzji,
również zdjęcie rowu z ewidencji i nie wyda decyzji nakazującej odkopanie rowów.
Pan Piekarski – poinformował, iż w tej sprawie odbędzie się wizja lokalna
05.01.2006r.
Do pkt. 8
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy.
Wójt Gminy – przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego tj od 21.10.2005 r.
do 22.12.2005 r., w którym poinformował, iż z zakresu realizacji uchwał podjętych na
XVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, zostały one wysłane do Wojewody, RIO oraz
Wydziału Nadzoru celem publikacji. Zostały one również przekazane do realizacji
pracownikom Urzędu Gminy.
Wójt Gminy – poinformował, iż na bieżąco są realizowane założenia budżetu Gminy
na 2005 rok.. W dniu 15 listopada 2005 r. OSP Bargłów Kościelny odebrała w
Częstochowie lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu ford Transit o
wartości 119 994 zł, z czego udział finansowy gminy wyniósł 44 294 zł. Pozostałą
kwotę sfinansowano ze środków dotacji WFOŚiGW (20 000 zł), dotacji dla OSP
Bargłów – 5 700 zł oraz dopłaty PZU S.A. – 50 000 zł. Odebrany samochód został
dodatkowo wyposażony przez sponsorów w sprzęt specjalistyczny m.in. sygnalizator,
radiotelefon, wyciągarkę, wysokociśnieniowy agregat wodny z pompą tłokową, maszt
oświetleniowy, agregat prądotwórczy, 2 komplety ubrań specjalnych ochronnych.
W dniu 23 listopada 2005 r. została podpisana umowa z Samorządem
Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Przebudowa i urządzenie boiska
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sportowego w Bargłowie Kościelnym”. Dofinansowanie projektu wyniesie 450 000 zł
z Sektorowego Programu Operacyjnego.
W dniu 30 listopada 2005 r. została podpisana umowa grantowa w ramach
Programu Współpracy Przygranicznej PHARE na dofinansowanie projektu „Rozwój
infrastruktury okołobiznesowej w gminie Bargłów Kościelny – budowa sieci drogowej
i telekomunikacyjnej” w wysokości 245 216 EUR,
tj. 75 % kosztów
kwalifikowanych projektu. Projekt obejmuje budowę dwóch ciągów drogowych, tj.
Bargłów Kościelny – Kroszówka i Nowiny Bargłowskie – Netta II o łącznej długości
4,92 km.
Uchwała podjęta na poprzedniej sesji Nr XVII/164/05 w sprawie aktualności
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bargłów Kościelny została przekazana dla Pani Wandy Grygo - urbanistki, która
opracowuje studium.
Na bieżąco są realizowane wypłaty stypendium szkolnego. Na podstawie decyzji
Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego w związku z otrzymaniem dotacji na ich
realizację z dniem 8.11.2005 r. decyzją zmieniającą zostały zwiększone kwoty
stypendium. Ponadto 10 wnioskodawców nie wywiązało się z realizacji stypendium
szkolnego z powodu braku funduszy, w związku z powyższym zostały zakupione tym
osobom zakupy przez pracownika z urzędu, nadmieniając, iż na stypendia wydano
kwotę 186 062 zł. 14 grudnia 2005 r. został ogłoszony przetarg na wynajem w części
pod działalność handlową z jednoczesnym związaniem koniecznością świadczenia
usługi utrzymania porządku i czystości w części służącej jako poczekalnia dla
podróżnych oraz na przyległym placu parkingowo-zajazdowym.
Przewodniczący Rady Gminy – podziękował dla Wójta Gminy za wystąpienie i
przeszedł do kolejnego punktu obrad
Do pkt. 9
 uchwała w sprawie utworzenia instytucji kultury: „Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bargłowie Kościelnym” oraz nadania Statutu Gminnej
Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy, nadmieniając, iż
projekt uchwały zmienił się przez dodanie jeszcze jednego załącznika tj. aktu
utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym, natomiast drugi
nie zmienił treści tj. Statut GBP
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny.
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Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, iż określa się corocznie regulamin w
sprawie wynagradzania nauczycieli obowiązujący od 1 stycznia do dnia 31 grudnia
następnie odczytał zmiany ujęte w regulaminie tj. zmianę § 15 .
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy - poinformował, że nie wprowadza się wyższych
stawek od środków transportowych, tylko utrzymuje się je na niższym poziomie,
są to jedynie zmiany prawne.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy - poinformował, iż zostały one uproszczone tj. w
jednej deklaracji będzie można wpisywać kilka danych, a nie jak było
dotychczas.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
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W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 w sprawie budżetu gminy na 2006 r.
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał wniosek Wójta Gminy w sprawie
przyjęcia przyjęcia ceny 1 q żyta oraz ceny 1m 3 drewna tartacznego ustalonej
przez Prezesa GUS do naliczania podatku rolnego i leśnego na 2006 r., w
którym wnioskuje się o przyjęcie na 2006 r. ceny 1 q żyta w wysokości 27,88 zł
do naliczania podatku rolnego oraz ceny 1m3 drewna tartacznego w wysokości
131,35 zł do naliczania podatku leśnego.
Rada Gminy Bargłów Kościelny przyjęła jako podstawę obliczania podatku
rolnego w 2006 r. cenę żyta w wysokości 27,88 zł za 1q tj. ogłoszoną w
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października
2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2005 r..
Rada Gminy Bargłów Kościelny przyjęła jako podstawę obliczania podatku
leśnego na obszarze gminy w 2006 roku cenę drewna w wysokości 131,35 zł za
1 m3 tj. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z
dnia 20 października 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna
tartacznego, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r.
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku, która opiniuje pozytywnie przedłożony przez
Wójta Gminy Bargłów Kościelny projekt budżetu gminy na 2006 r. wraz z
uzasadnieniem.
Wójt Gminy – przedstawił projekt uchwały budżetowej na 2006 r. wraz z
uzasadnieniem jej podjęcia. Nadmienił, iż został on ustalony zarządzeniem Nr
59/05 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 10 listopada 2005 r., po
wprowadzonych poprawkach, które omówiono na wspólnym posiedzeniu
Komisji Rady Gminy z dniu 15 grudnia 2005 r., który zakłada, że dochody
budżetu gminy wyniosą 11 099 797 zł, wydatki 12 171 961 zł, natomiast deficyt
wyniesie 1 072 164 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków oraz
planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Poinformował, iż
podstawą planu dochodów są w zakresie dochodów własnych przewidywane
wykonanie dochodów za 2005 r., w tym ustalenia podatku rolnego przyjętego
cenę żyta za 1q, podatku leśnego, natomiast stawki podatków i opłat lokalnych
przyjęto na poziomie roku 2005 r., a także dotacje celowe na finansowanie
zadań bieżących zleconych gminom zgodnie z informacją Wojewody
Podlaskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Suwalkach oraz
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subwencje ogólne zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o planowanych
kwotach subwencji ogólnej na 2006 r . i planowanych udziałach w podatku
dochodowym od osób fizycznych. W ogólnej kwocie dochodów budżetowych
dochody własne stanowią kwotę 1 919 439 zł, dotacje 1 489 808 zł, subwencje
5 956 053 zł, w tym subwencje oświatowe, wyrównawcze i równoważące, oraz
środki z UE. Nadmienił, że z planowanych wydatków, wydatki inwestycyjne
stanowią kwotę 3 885 710 zł, tj. 31,92%, natomiast wydatki bieżące 8 286 251
zł, tj. 68,08%.
Wójt Gminy – stwierdził, że budżet jest budżetem inwestycyjnym, gdyż zakłada
aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych pochodzących z funduszy
przedakcesyjnych i strukturalnych UE na programy inwestycyjne. Nadmienił, że
w 2006 r. planuje się realizację 3 wniosków o dofinansowanie z UE tj. projektu pod
nazwą „Rozwój infrastruktury okołobiznesowej w Gminie Bargłów Kościelny –
budowa sieci drogowej i telekomunikacyjnej” w ramach Programu PHARE, która
obejmuje dwa ciągi drogowe: Bargłów Kościelny – Górskie – Kroszówka i Nowiny
Bargłowskie – Netta II; zakończenie i sfinalizowanie relizowanej inwestycji w ramach
Programu ZPORRR „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pomianach Gmina
Bargłów Kościelny” oraz przebudowę i urządzenie boiska sportowego w Bargłowie
Kościelnym, ponadto planuje się dofinansowanie w formie dotacji dwóch projektów
realizowanych przez Starostwo Powiatowe tj. przebudowę drogi powiatowej Rutki –
Reszki i Bargłów Kościelny – Tajno Stare . Nadmienił, że w planach inwestycyjnych
na 2006 r. ujęto również zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby
Urzędu Gminy i GOPS / 19 000 zł/, realizację projektu ”Wdrożenie elektronicznych
usług dla ludności w województwie podlaskim / 19 811zł/, kontynuację prac
związanych ze sporządzniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /
50 000 zł/ oraz sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę parkingu w
Bargłowie Kościelnym / 20 000 zł/.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych / Radny Milanowski Jan musiał pilnie opuścić
obrady sesji na co Przewodniczący Rady wyraził zgodę/
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 12 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o omówienie zmian przez Skarbnika Gminy.
Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że dokonano zwiększenia dochodów m.in. w dziale 100
– „Górnictwo i kopalnictwo” rozdz. 10095 § 0460 o kwotę 12 689 zł z tytułu opłaty
eksploatacyjnej /żwirowanie/; w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób
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fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem” rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 4 000 zł w związku z
wyższymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w §
0340 o kwotę 1 600 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu podatku od środków
transportowych od osób fizycznych. w § 0480 o kwotę 1 159 zł tytułu zwiększonych
wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, oraz w dziale 801 – „Oświata i
wychowanie” rozdz. 80101 § 0970 w kwocie 3 805 zł z tytułu odszkodowania za
kradzież sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej w Tajnie Starym.
Nadmieniła, że równocześnie dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych m.in.
w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 § 0690 o kwotę 5 000 zł w
związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za podłączenie do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, w § 6298 o kwotę 534 696 zł w związku z
przesunięciem zakończenia realizacji inwestycji „Modernizacja stacji uzdatniania
wody w Pomianach Gmina Bargłów Kościelny” na 2006 rok .
Skarbnik Gminy – poinformowała, że w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”
zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz. 01010 § 4270 w kwocie 29 281 zł
z przeznaczeniem na wymianę rur wodociągowych w Bargłowie Kościelnym,
zmniejszono plan wydatków budżetowych w rozdz. 01010 § 6050, § 6058, § 6059 w
łącznej kwocie 906 124

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 12 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do pkt. 10
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radnych o zgłaszanie interpelacji.

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał interpelację radnego Sienkiewicza dot.
interwencji w TPSA w sprawie umożliwienia korzystania z neostrady internetowej w
miejscowościach rejonu Pruska, usunięcia usterek na drodze asfaltowej Pruska-Wólka
Karwowska-Kroszewo, wyrównanie nawierzchni na drogach Wólka-Kroszewo,
Wólka- Orzechówka, Wólka-Dreństwo, Wólka-Tajno Podjeziorne oraz uzupełnić
brakujące znaki drogowe.

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, iż interpelacja zostanie
skierowana do rozpatrzenia dla Wójta Gminy, który w terminie 21 dni udzieli
odpowiedzi.
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Wójt Gminy – poinformował, iż na razie nie ma możliwości podłączenia się pod
neostradę, w tej sprawie należy rozmawiać z prywatnymi firmami np. Era, Plus,
Centertel, które mają propozycje podłączenia szybkiego łącza.
Do pkt. 11
Radni nie wnieśli wniosków i zapytań.
Do pkt. 12
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał pismo mieszkańców Tajna Podjeziornego
dot. remontu świetlicy.
Wójt Gminy – poinformował, że budynek świetlicy mieści się na działce nie będącej
własnością gminy, zatem nie może starać się o środki na jej remont, nadmienił, że
rozwiązaniem może być przekazanie własności gruntu zajętego budynkiem świetlicy
na rzecz gminy, dopiero wtedy istniałaby możliwość pozyskania środków
zewnętrznych np. z Programu „Odnowa wsi”, następnie stwierdził, że projekt budowy
drogi gminnej Tajno Stare – Tajno Podjeziorne został złożony i będzie realizowany ze
środków strukturalnych.

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał plan pracy Rady Gminy na 2006 r.
Radni jednogłośnie zaakceptowali plan pracy Rady Gminy na 2006r.
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa,
Przestrzegania Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i
Kultury przedstawili plany pracy swoich komisji na 2006 r.
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał pismo Komendy Powiatowej Policji w
Augustowie dot. uwzględnienia w projekcie budżetu na 2006 r. pomocy dla
Posterunku Policji w Bargłowie Kościelnym tj. pomoc finansowa przy remoncie
posterunku i zakup paliwa.
Wójt Gminy - poinformował, że paliwo zostało zakupione w 2005 r. i może zostać
zakupione w 2006 r., są zwolnienie z wszelkich opłat, ale na remont budynku nie
będzie środków.
Wójt Gminy – zwrócił się do radnych z zapytaniem za jakim wariantem przebiegu
obwodnicy opowiadają się.
Radni podtrzymują stanowisko i opowiadają się za wariantem VII (zielony) – 7,64 km.
przebiegu obwodnicy Bargłowa Kościelnego.
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał podanie Pana Jana Granackiego dot.
sprzedaży działki na 497 w Bargłowie Dwornym.
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Wójt Gminy – poinformował, że powyższe podanie dot. nabycia działki 497 położonej
w Bargłowie Dwornym było rozpatrywane na wspólnym posiedzeniu Komisji,
stwierdzając, iż sprzedaż ww. nieruchomości jest nieuzasadniona, tym bardziej, iż
figuruje ona jako droga.
Pan Owczarz - sołtys wsi Górskie – spytał się czy jest możliwość założenia
wodociągu do ok.20 mieszkańców wsi oraz podłączenia się pod neostradę.
Wójt Gminy – poinformował, że należy sprawdzić oferty innych firm np. Plusa, Ery,
które mają propozycje podłączenia szybkiego łącza. Nadmienił, że można wystąpić do
Telekomunikacji w tej sprawie, ale muszą to być konkretne pytania, natomiast jeżeli
chodzi o założenia wodociągu to gmina nie będzie finansować indywidualnych podań.
Pani Grajewska – sołtys wsi Bargłówka – spytała się dlaczego na obrady XVII Sesji
Rady Gminy nie zostali zaproszeni sołtysi, stwierdzając, czy jest to duży koszt
zapraszanie ich
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, iż chodziło to o podjęcie pilnej
uchwały
dot. upoważnienia Wójta Gminy do ustanowienia zabezpieczenia
prawidłowej realizacji umowy zawartej z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie
Projektu „ Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Pomianach” w formie weksla in
blanco, nadmienił, iż można odczytać protokół z XVII nadzwyczajnej Sesji.
Do pkt. 13
Dziękując za uczestnictwo w obradach XVIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy,
Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Protokołowała:
Piętko Jolanta
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