Protokół Nr XXII/06
z posiedzenia XXII zwyczajnej Sesji Rady Gminy
z dnia 30 sierpnia 2006 r.
Obrady Sesji odbyły się w sali konferencyjnej Gminnej Spółdzielni GS „SCh”
w Bargłowie Kościelnym.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1000, a zakończyła się o godzinie 1230.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jan Romanowski.
Protokołowała Izbicka Jolanta – podinspektor.
Do pkt. 1
Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jan Romanowski, który
powitał Radnych, zaproszonych gości w osobach Ks. Prałat Stanisław Wysocki, Panią
Barbarę Śpiczko Prezesa Banku Spółdzielczego, Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej Pana Jana Orbika, Prezesa Gminnej Spółdzielni Pana Zygmunta
Kondratewicza, Dyrektora Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym Pana Mariana
Renkiewicza, Wójta Gminy, Skarbnika, Sekretarza Gminy 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 – przedstawił porządek obrad dzisiejszej Sesji tj.:
1. Otwarcie obrad Rady.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Wystąpienie zaproszonych gości.
5. Wystąpienie Wójta Gminy.
6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bargłów
Kościelny oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji
kultury za I półrocze 2006 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.,
b. zmian w budżecie gminy na 2006 rok,
8. Interpelacje radnych.
9. Wnioski i zapytania radnych.
10. Zapytania, informacje i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Do pkt. 3
Protokół z posiedzenia XXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w
Urzędzie Gminy oraz posiedzeniu Komisji wobec czego Przewodniczący Rady Gminy
zgłosił wniosek o przyjęcie bez odczytania.
Innych propozycji nie zgłoszono.
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Za przyjęciem protokołu z posiedzenia XXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy bez jego
odczytania głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z posiedzenia XXI zwyczajnej
Sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
Do pkt. 4
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zabranie głosu przybyłych gości.
Ks. Prałat Wysocki – przybliżył zebranym swoją osobę, omawiając następnie zamysł
postawienia pomnika dla osób zesłanych na Syberię, którzy doświadczyli tam
nieludzkiej poniewierki, ciężkich robót, dziesiątkowania przez głód i choroby, a nade
wszystko doświadczyli nienawiści do Narodu Polskiego, wielu z nich pozostało tam na
zawsze, dlatego pamięci Sybiraków jest poświęcony ten pomnik, dlatego zwraca się z
prośbą o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na budowę tego pomnika.
/przedstawił projekt pomnika z wymownymi symbolami/
Wójt Gminy – podziękował, za przybliżenie historii tych ludzi i przybycie na Sesje
Rady Gminy, odpowiedzi w tej kwestii udzieli w przy odpowiednim punkcie obrad.
Ks. Parałat Wysocki – przeprosił zebranych, ale musiał opuścić obrady, gdyż ma
umówione spotkanie.
Przewodniczący Rady Gminy – podziękował za przybycie i przedstawienie historii
osób zesłanych na Syberię.
Do pkt. 5
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. 6
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy.
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Wójt Gminy – przedstawił informację z o przebiegu wykonania budżetu gminy
Bargłów Kościelny oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych
instytucji kultury za I półrocze 2006 r.. Poinformował, że dochody gminy na dzień 30
czerwca 2006 r. stanowiły kwotę 6 207 558 zł, co stanowiło 47,66 % planu, wydatki
5 287 476 zł, co stanowiło 36,58 % planu, nadmienił, iż zadłużenie gminy zmniejszyło
się o kwotę 106 800 zł i wynosiło 559 600 zł. Na dzień 30 czerwca 2006 r. budżet
gminy nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania
bieżące wynosiły 696 594 zł m.in. zobowiązania z tytułu częściowego odbioru
inwestycji drogowych, energii elektrycznej, usług pocztowych, zakup paliwa.
Poinformował, że na dochody gminy uzyskane w I półroczu składały się: podstawowe
dochody podatkowe w kwocie 890 180 zł, dotacje w kwocie 1 177 227 zł, subwencje
w kwocie 3 392 278 zł,
Do pkt. 7
 w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i

szczegółowości
materiałów
projektowi budżetu .

informacyjnych

towarzyszących

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.
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 zwiększono wydatki budżetowe w rozdz. 01036 w
kwocie 70 035 z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z realizacją
inwestycji „Przebudowa i urządzenie boiska sportowego w Bargłowie Kościelnym”,
zmniejszono wydatki w rozdziale 60014 w kwocie 256 693 zł w związku z
przesunięciem realizacji budowy drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Tajno Stare,
zwiększono wydatki w rozdz. 60016 o kwotę 16 541 zł z przeznaczeniem na
asfaltowanie ulicy Polnej w Bargłowie Kościelnym oraz wykonanie przedmiaru robót i
kosztorysu inwestorskiego, dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w rozdz.
80101 w § 4300 w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na instalację sieci internetowej
drogą radiową umożliwiającą szkołom dostęp do Internetu oraz w § 6050 w kwocie
150 000 zł z przeznaczeniem na zmianę systemu grzewczego w Tajnie Starym i
zainstalowanie dodatkowego pieca w ZS w Bargłowie Kościelnym (pelet) oraz inne
zmiany wynikające z przesunięć między działami. .
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
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Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt. 8
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji.
Radni nie zgłosili interpelacji.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że do tej pory nie nadeszła odpowiedź
z GDDKiA w sprawie interpelacji radnego Wasilewskiego.
Do pkt. 9
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o radnych o zgłaszanie wniosków i zapytań.
Radni nie zgłosili wniosków ani zapytań.
Do pkt. 10
Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił pismo jakie zostało wystosowane po XXI
sesji w sprawie skrzyżowania w Barszczach.
Wójt Gminy – poinformował, że podobnej treści pismo wystosował Starosta
Augustowski do GDDKiA o przebudowę tego skrzyżowania.
Radny Powiatowy Bućko – podziękował Wójtowi za poparcie w sprawie
skrzyżowania, poinformował, że wpłynęło pismo do Zarządu Powiatu od
mieszkańców wsi Tajenko z 30 podpisami w sprawie nieprzejezdnej drogi szczególnie
po intensywnych opadach deszczu. Wystąpił z prośbą, o podsypanie jej żwirem, aby
mieszkańcy mogli poruszać się po niej bez utrudnień.
Pan Owcarz – sołtys wsi Górskie – poinformował, że droga wjazdowa do Solistówki
od Rajgrodu nie jest oznakowana na całej długości, oraz spytał się jak wygląda
sytuacja z planowaną obwodnicą, czy jest aktualna.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że w dniu 28 sierpnia br. odbyło się
posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Lokalnego, następnie przedstawił wnioski podjęte
przez Komisje.
Radny Poracki – poinformował, iż zgłaszał również drogę Pomiany – Kamionka Stara,
która nie została ujęta.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że w Planie Rozwoju Lokalnego jest
zapis, który włącza wszystkie drogi do asfaltowania na przyszłe lata. Poprosił
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następnie członków Komisji o pozostanie po obradach sesji celem uzupełnienia treści
w podjętych wnioskach.
Pan Bronakowski – sołtys wsi Bułkowizna – poinformował, iż droga należało by ująć
drogę Dreństwo – Pruska do asfaltowania, nadmienił również, że należało by naprawić
oświetlenie uliczne koło szkoły w Kroszewie oraz na przystanku, gdyż są to miejsca
istotne dla bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców wsi.
Pan Czyżewski – sołtys wsi Pieńki – spytał się co dzieje się ze spółkami wodnymi, czy
w ogóle istnieją jeszcze.
Wójt Gminy – poinformował, że spółka zawiesiła działalność, ale jest możliwość jej
reaktywacji, jednak wg nowej ustawy urządzenia melioracyjne należą do właściciela
nieruchomości, który powinien o nie dbać. Nadmienił, że nadzór nad spółkami
prowadzi powiat i do niego należy składać zapytania, informując, iż są środki
pomocowe, z których można skorzystać, ponadto można zawiązać umowę z Urzędem
Pracy i pozyskać ludzi do pracy.
Pani Grajewska – sołtys wsi Bargłówka – poinformowała, iż każdy płacił składki,
nadmieniając, iż kwota 450 zł rocznie nie była wcale taką symboliczną kwotą.
Pani Kozłowska – radca prawny – poinformowała, iż powyższa kwota była by
wystarczająca gdyby wszyscy płacili, ale wystąpiły problemy ze ściągalnością od
rolników i dlatego należało zawiesić działalność spółki.
Pan Owcarz – sołtys wsi Górskie – poinformował, że miały być dane pieniądze w celu
pomocy spółkom.
Radny Sienkiewicz – poinformował, iż na zebraniu w zeszłym roku Wójt obiecał
kwotę 50 000 zł dla spółek, która chyba nie została im przekazana.
Wójt Gminy – poinformował, że nie było działalności i środki nie zostały przekazane.
Radny Powiatowy Medykiewicz – poinformował, iż spółka była założona przez
rolników, a o środki można się ubiegać, jeżeli w budżecie spółki są pieniądze,
nadmieniając, iż powiat może pomóc tym spółkom, które istnieją i mają wysoką
ściągalność. Poinformował, odnośnie podania mieszkańców wsi Tajenko, iż droga
została posypana i będzie utrzymywana w przejezdności, a jeżeli chodzi o inne drogi
powiatowe m.in. Bargłów Kościelny – Tajno Stare stwierdził, iż środki są obiecane,
ale nie wiadomo czy na pewno będą.
Radny Poracki – zgłosił drogę Bargłów Kościelny – Rutki do połatania dziur, gdyż jest
nieprzejezdna.
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał pismo od Pana Krzysztofa Jurgiela z
zaproszeniami na pielgrzymkę do Świętej Wody w dniu 17 września br.
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Radny Poracki – spytał się czy sołtysi również nie mogli by pojechać, gdyż jest to
pielgrzymka i należało by pojechać, następnie zwrócił się w prośbą do Wójta Gminy o
udostępnienie pojazdu na ten dzień i jego sfinansowaniu.
Wójt Gminy - poinformował, że Rada Gminy ma środki w budżecie i może
dysponować nimi.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, iż kto ma ochotę jechać na
pielgrzymkę do Świętej Wody niech wpisuje się na listę.
Przewodniczący Rady Gminy – przypomniał o wypowiedzi Ks. Prałata Stanisława
Wysockiego i jego prośbie .
Wójt Gminy – poinformował, iż nie powinno występować się o środki na koniec roku
budżetowego, gdyż tych środków nie ma, nadmienił, iż za parę dni nastąpi odbiór dróg
w Kroszewie, Nowinach i muszą zaciągnąć kredyt na prefinansowanie, o czym Rada
zostanie powiadomiona, natomiast w sprawie przekazania środków na budowę
pomnika proponuje, aby do tego tematu wrócić na następnej sesji.
Do pkt. 11
Dziękując za uczestnictwo w obradach XXII zwyczajnej Sesji Rady Gminy,
Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Protokołowała:
Izbicka Jolanta
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