Protokół Nr XX/06
z posiedzenia XX zwyczajnej Sesji Rady Gminy
z dnia 06 kwietnia 2006 r.
Obrady Sesji odbyły się w sali konferencyjnej Gminnej Spółdzielni GS „SCh” w
Bargłowie Kościelnym.
Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00,a zakończyła się o godzinie 1400, przerwa od
godz.1115 do godz. 1130.
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 Haraburdę Alicję Kierownika GOPS,
Radnych Powiatowych Pana Medykiewicza Adama oraz Pana Bućko Józefa, ponadto
Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Pana Jana Orbika, Dyrektora Zespołu Szkół w
Bargłowie Kościelnym Pana Mariana Renkiewicza, a także Pana Brzezickiego
przedstawiciela Biebrzańskiego Parku narodowego, Wójta Gminy, Skarbnika, oraz
wszystkich zebranych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach
uczestniczy 15 radnych, a zatem podejmowane uchwały i wnioski będą prawomocne.

Do pkt. 2
Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił porządek obrad dzisiejszej Sesji tj.:
1. Otwarcie obrad Rady.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII zwyczajnej i XIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Wystąpienie gości
5. Informacja o działalności Biebrzańskiego Parku Narodowego.
6.Wystąpienie Przewodniczących Komisji Rady: Budżetu, Finansów i Rolnictwa;
Przestrzegania Porządku Publicznego; Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury.
7.Wystąpienie Wójta.

8.Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
a) wniosek w sprawie udzielenia absolutorium,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
a. ustalenia opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności,
b. zmiany nazwy urzędowej wsi Dręstwo,
c. programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2006 r.
d. przyjęcia „Gminnego Programu Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej na
lata 2006-2008”
e. przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2006-2011”.

f. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów
Kościelny.
g. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na
terenie gminy Bargłów Kościelny.
h. odpłatności za pomoc w formie posiłku.
i. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości
Bargłów Kościelny.
j. przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny.
k. zamiany nieruchomości.
l. zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
10.Interpelacje radnych.
11.Wnioski i zapytania radnych.
12.Zapytania, informacje i wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad
Do pkt. 3
Protokół z posiedzenia XVIII zwyczajnej i XIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy był
wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy oraz posiedzeniach Komisji wobec czego
Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o przyjęcie bez odczytania.
Innych propozycji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu z posiedzenia XVIII zwyczajnej i XIX nadzwyczajnej Sesji
Rady Gminy bez jego odczytania głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z posiedzenia XVIII zwyczajnej i
XIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę Gminy
jednogłośnie.
Do pkt. 4
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zabranie głosu przybyłych gości.
Do pkt. 5
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zabranie głosu Pana Brzezickiego
przedstawiciela z Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Pan Brzezicki - przybliżył zebranym działalność parku, nadmieniając, iż wykonują
zadania zawarte w Statucie Parku. Nadmienił, że rok 2005 był rokiem Czerwonego
Bargna, natomiast rok 2006 to rocznica 85-lecia powstania Rezerwatu Grzęd
zajmującego 426 ha. Poinformował, że w 2005 r. sprzedali 29 000 kart wstępu do BPN
oraz ok. 5600 kart wędkarskich. Współpracują z okolicznymi szkołami, organizują
lekcje przyrody, ponadto organizowany jest konkurs „Biebrzańskie sianokosy”, na
które przyjeżdżają reprezentanci z Polski, Ukrainy i Białorusi. W BPN można kosić
trawy do 1 lipca każdego roku zarabiając 1 300 zł jeżeli osoba kosi ręcznie, lub 400zł
przy koszeniu mechanicznym, organizowane jest to w ramach programu

rolno-środowiskowego, jednak aby móc skorzystać należy zgłosić się do Ośrodka
Doradztwa Rolniczego i sporządzić taki plan, nadmieniając, iż 275 rolników posiada
łąki w okolicy BPN.
Do pkt. 12
Przewodniczący Rady Gminy z uwagi na obecność radnych Powiatowych, zwrócił się
do radnych, aby następnym punktem obrad były zapytania, informacje i wolne wnioski
do obecnych radnych powiatowych, gdyż niektórzy nie mogą uczestniczyć do końca
sesji.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionej propozycji.
Radny Siemiaszko – spytał się co z drogą Bargłów Kościelny – Tajno Stare,
nadmienił, że jest ona coraz bardziej nieprzejezdna z uwagi na występujące tam ubytki
w utwardzeniu.
Pan Skowroński – sołtys wsi Brzozówka – poinformował, że na jesieni ta droga była
naprawiana, ale nie dokładnie.
Radny Powiatowy Medykiewicz – poinformował, że została ta droga zgłoszona do
wszystkich funduszy i czekają na zatwierdzenie projektu, nadmienił, że pojadą
specjaliści i zobaczą tą drogę, gdyż przejezdność musi być utrzymana.
Pani Grajewska – sołtys wsi Bargłówka – poinformowała, że droga z Bargłowa
Kościelnego przez Brzozówkę do Bargłówki cała jest nie przejezdna w zimie, jest za
wąska, dlatego zwraca się o podsypanie jej
Radny Rutkowski – poinformował, że droga na Nowiny za „Agrometem” również jest
nie przejezdna zwłaszcza samochodem osobowym, nadmienił, że wiosną była
naprawiana, ale posypano piaskiem tylko, dlatego zwraca się również o posypanie jej
żużlem lub żwirem.
Radny Powiatowy Bućko – stwierdził, iż są to słuszne skargi, nadmienił, że został
sporządzony wieloletni plan ( na 5 lat) obejmujący również drogi Bargłów Kościelny –
Tajno Stare oraz Bargłów Dworny do Netty, droga na Nowiny jest również w fatalnym
stanie i należałoby się tą drogą również zająć. Poinformował, że plan został
zmieniony, ale ciąg drogowy Bargłów Kościelny – Tajno Stare aż do Lipszczan został
bez zmian.
Radny Powiatowy Medykiewicz – poinformował, że Rada czy Zarząd nie zmienił nic,
nadmieniając jak są środki na inną drogę, to jest ona realizowana
Do pkt. 6

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji
Budżetu, Finansów i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa – poinformował, że na
posiedzeniu Komisji w dniu 29 marca 20006 r. Komisja przeanalizowała sprawozdanie
z wykonanie budżetu gminy za 2005 r. i pozytywnie zaopiniowała przedłożone
sprawozdanie oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Bargłów Kościelny.
Przewodniczący Rady Gminy – podziękował za wystąpienie dla Przewodniczącego
Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa, następnie poprosił o zabranie głosu
Przewodniczącego Komisji Przestrzegania Porządku Publicznego.
Przewodniczącego Komisji Przestrzegania Porządku Publicznego – odczytał protokół
z posiedzenie Komisji z dnia 31 marca 2006 r. oraz wniosek podjęty na posiedzeniu, w
którym Komisja Przestrzegania Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r. oraz wniosek w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
Przewodniczący Rady Gminy – podziękował za wystąpienie dla Przewodniczącego
Komisji Przestrzegania Porządku Publicznego, następnie poprosił o zabranie głosu
Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury –
poinformował, że w dniu 30 marca Komisja odbyła posiedzenie analizując
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r. pozytywnie opiniując
przedłożone sprawozdanie oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Bargłów Kościelny.
Przewodniczący Rady Gminy – podziękował za wystąpienie dla Przewodniczącego
Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury, następnie przeszedł do
realizowania kolejnego punktu obrad.
Do pkt. 7
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy.
Wójt Gminy – przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego tj od 22.12.2005 r.
do 22.12.2005 r., w którym poinformował, iż z zakresu realizacji uchwał podjętych na
XVIII zwyczajnej 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 2006 rok..

Przewodniczący Rady Gminy – podziękował dla Wójta Gminy za wystąpienie i
przeszedł do kolejnego punktu obrad
Do pkt. 8
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zabranie głosu przez Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Pana Witolda Porackiego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej z
posiedzenia w dniu 28 marca 2006 r. o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny
za 2005 r., w której zawarto najistotniejsze zagadnienia dot. wykonania budżetu,
dlatego Komisja wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu Gminy za 2005 i
wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Białymstoku z dnia 05 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Bargłów Kościelny wniosku w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2005 rok, która stwierdziła, że wniosek
spełnia wymogi określone w ustawie o samorządzie gminnym.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta
jednogłośnie.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt. 9
 uchwała w sprawie ustalenia opłaty targowej, zasad ustalania i poboru
oraz terminów płatności .
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta
jednogłośnie.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 uchwała w sprawie zmiany nazwy urzędowej wsi Dręstwo.

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że w 2005r. była podejmowana
podobna uchwała w sprawie zmiany nazw urzędowych wsi Stara Kamionka, Nowa
Kamionka, Stare Tajno, Źrobki, Stare Nowiny, Dręstwo, wszystkie nazwy zostały
zaopiniowane pozytywnie, natomiast Dręstwo zostało zaopiniowane negatywnie,
dlatego ponownie występujemy o utrzymanie obowiązującej nazwy.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny w
organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2006 r.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta
jednogłośnie.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Pomocy Społecznej i Polityki
Prorodzinnej na lata 2006-2008”.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
W głosowaniu udział wzięło 15radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta
jednogłośnie.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2006 - 2011”.
Przewodniczący Rady Gminy - poinformował, że w uchwale jest zapis umożliwiający
dostosowania jest ustaleń do obowiązujących potrzeb.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Bargłów Kościelny.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Radny Rutkowski – poinformował, że regulamin jest obszerny, ale mieszkańcy gminy
powinni zapoznać się z jego treścią, spytał się odnośnie § 8 dot. selektywnej zbiórki odpadów,
od kiedy będzie to obowiązywać.
Wójt Gminy – poinformował, że obowiązuje to od wejścia w życie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, natomiast regulamin obowiązuje z chwilą podjęcia.
Radny Długołęcki – poinformował, że należałoby powiadomić również mieszkańców w
sprawie obowiązków właścicieli zwierząt domowych, ale również wymaganiach w
utrzymaniu zwierząt gospodarskich, w szczególności przepędzania przez asfalt zwierząt,
należałoby poinformować mieszkańców, że są jakieś kary za to.
Wójt Gminy – poinformował, że najlepszym rozwiązaniem było by wypisanie najbardziej
istotnych spraw z regulaminu i rozwieść to dla mieszkańców przez inkasenta.
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z prośbą do Wójta o opracowanie informacji w
powyższej sprawie.
Radny Rutkowski – wystąpił z prośbą do Urzędu Gminy, aby zarządca drogi postawił kosze
przy przejściach dla pieszych, dlaczego ktoś inny ma utrzymywać porządek na drodze
powiatowej, niech pilnuje tego zarządca drogi, oraz kto ma pełnić funkcje kontrolne zawarte
w § 32 rozdziału 9.
Wójt Gminy – poinformował, że pracownik komunalny będzie miał upoważnienie do wejścia
na posesje i sprawdzenia stanu, gdyż mamy nie tylko prawo do takich kontroli ale i
obowiązek.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Bargłów Kościelny.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy – udzielił głosu Pani Kozłowskiej- radcy prawnemu.

Pani Kozłowska – wyjaśniła jak powstają takie regulaminy, nadmieniając, iż w ustawach o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniła się treść zapisów i dlatego
należało uaktualnić regulaminy. Poinformowała, że były organizowane szkolenia,
udzielano wyjaśnień, rozdawano wzory, jednak nie były one przystosowane do potrzeb
gmin, ale ze starannością uwzględniono wszelkie zastrzeżenia.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości
Bargłów Kościelny.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Wójt Gminy – poinformował, iż przebieg obwodnicy jest zaznaczony sytuacyjnie,
zlecone jest to do wykonania dla pracowni projektowej, a jeżeli będą podane już nr
działek przebiegu obwodnicy radni zostaną o tym powiadomieni. Nadmienił, że Rada
Miejska w Łomży jest za puszczeniem drogi ekspresowej VIA BALTICA, w tym roku
zostanie przebudowana droga przez Rajgród i zostaną puszczone tiry, zatem
obwodnica nie może biec po obrębie ulic, tylko mijać je.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 zamiany nieruchomości
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 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 2006 r.
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy.
Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że w budżecie gminy zmienia się plan przychodów i
wydatków zakładów budżetowych tj. przychody 699 808 zł, wydatki 696 915 zł, w
tym dotacje w kwocie 72 797 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do 1 m 3
ścieków, ponadto zmienia się plan GFOŚiGW tj. przychody w kwocie 7 986 zł,
wydatki 9 927 zł. Nadmieniła, że dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w
dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 1 682 149 zł z tyt.
środków budżetu państwa na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych Nr
102855B Bargłów Kościelny - Żrobki dł. 3,63km oraz Nr 102872B Tajno Stare - Tajno
Podjeziorne dł. 1,34km planowane do realizacji w ramach kontraktu wojewódzkiego,
w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005§0750 o kwotę 27 994 zł w
związku z wyższymi wpływami z tyt. najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
Poinformowała, że zwiększono plan wydatków m.in. w §6050, §6058, § 6059 w
łącznej kwocie 796 149 zł z czego wydatki w kwocie 138 877 zł z przeznaczeniem na
zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego, wydatki w kwocie 657 272 zł z
przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa i urządzenie boiska sportowego
w Bargłowie Kościelnym.
Skarbnik Gminy – poinformowała, że nowa ustawa o finansach publicznych
wprowadziła nowe upoważnienia Wójta, które zostały ujęte z powyższej uchwale,
pozostałe zmiany to zmiany techniczne.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do pkt. 10
Radni nie zgłosili interpelacji.
Do pkt. 11
Radny Rutkowski – spytał się do kogo należy zgłaszać kury i inne ptactwo.
Wójt Gminy – poinformował, że mamy obowiązek zgłaszania i należy to podawać dla
Pana Stefana Grajewskiego lub Pana Stanisława Wasilewskiego. Nadmienił, jeżeli
chodzi o ptactwo wodne należy je zgłaszać do weterynarza lub Powiatowego Lekarza
Weterynarii.
Radny Poracki – spytał się obecnego na posiedzeniu Pana Antoniego Hiero – lekarza z
Ośrodka Zdrowia, jak to jest z obiecaną specjalistyką w Ośrodku Zdrowia, była
obiecywana przed przetargiem.
Pan Hiero – poinformował, że jak starali się o podstawową opiekę zdrowotną, tak
starają się o specyfikację, nadmienił, że obecnie przyjmuje reumatolog, okulista,
laryngolog w określone dni w tygodniu, starają się również o pediatrę. Zdementował
również pogłoski o tym jako by dużo mieszkańców odpisało się z Ośrodka Zdrowia,
poinformował, że tylko 39 osób przepisało się / okazał do wglądu wydruk z
Narodowego Funduszu Zdrowia/.
Pan Hiero – spytał się do kogo ma się zwracać w sprawie wykonania remontu z uwagi
na występującą wilgoć i grzyb oraz usprawnienia instalacji elektrycznej, ponadto
nadmienił, że kaloryfery nie grzeją, gdyż są przytkane.
Do pkt. 12
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał decyzję Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Suwałkach dot. skargi Pana Piekarskiego Zenona w sprawie
zalewania jego nieruchomości przez zasypanie rowu przez Pana Eugeniusza Bobrana
oraz na działalność Wójta, które utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy wydaną w
powyższej sprawie.
Radny Powiatowy Bućko – spytał się czy żużel będzie rozwożony na drogę lokalną
Dreństwo oraz na drogę gminną od Pana Grabowskiego do Kroszewa, gdyż jest to
droga uczęszczana i może należałoby uwzględnić ją w planie, a przynajmniej na razie
pożwirować ją.
Wójt Gminy – poinformował, jeżeli jest zapisany na żużel to będzie rozwożony,
nadmieniając, iż na pewno będzie utrzymana w przejezdności, informując, iż w tym
roku będzie robiony dalszy ciąg asfaltu Bargłów Kościelny-Górskie-Kroszówka / do

składowiska odpadów/, więc będzie ta droga degradowana przez trwające prace na
drodze, więc na pewno będzie utrzymana w przejezdności.
Wójt Gminy – odczytał sprawozdanie z umorzenia wierzytelności, następnie
poinformował, iż był na spotkaniu z marszałkiem województwa w sprawie drogi
Bargłów Kościelny – Tajno Stare do granicy gminy /ciąg do Lipszczan/. Nadmienił, że
zostało wykorzystanych tylko 4% środków unijnych na duże inwestycje powyżej
10 mln. zł, dlatego jest możliwość realizacji tej inwestycji, gdyż szacowany kosztorys
to 10 500 000 zł. Poinformował, że następny planowany ciąg to
Barszcze-Dreństwo-Woznawieś, wstępne rozmowy ze Starostwem Powiatowym w
Grajewie były prowadzone i mają wykonać dokumentację po swojej stronie.
Wójt Gminy – poinformował, że będzie wykonywana droga od Rutek do Reszek,
nadmienił, że w tym roku będzie położone ok. 8 km asfaltu oraz są prowadzone
rozmowy w sprawie modernizacji stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym.
Wójt Gminy – podziękował Wysokiej Radzie za udzielone absolutorium oraz złożył
życzenia na zbliżające się święta Wielkanocne.
Przewodniczący Rady Gminy – złożył również życzenia świąteczne spokojnych,
zdrowych świąt dla wszystkich zebranych.
Do pkt. 13
Dziękując za uczestnictwo w obradach XX zwyczajnej Sesji Rady Gminy,
Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Protokołowała:
Piętko Jolanta

