Protokół Nr XIX/06
z posiedzenia XIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
z dnia 25 stycznia 2006 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 1100.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jan Romanowski.
Protokołowała Piętko Jolanta – podinspektor.
Do pkt. 1 i 2
Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jan Romanowski, który
powitał radnych, Wójta Gminy.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach
uczestniczy 15 radnych, a zatem podejmowane uchwały i wnioski będą prawomocne.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, iż sesja została zwołana na wniosek
Wójta Gminy i ustalony został porządek obrad, który każdy radny otrzymał, dlatego
nie będzie on odczytany, gdyż chodzi o podjęcie uchwały w sprawie nabycia
nieruchomości położonych w Bargłowie Dwornym 105, aby radni wiedzieli, że został
ogłoszony przetarg przez SUR w Bargłowie Kościelnym i wypowiedzieli się na ten
temat.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że w porozumieniu z Wójtem Gminy
proponują dokonać oględzin na miejscu działek wchodzących w skład ogłoszonego
przetargu.
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał ogłoszenie SUR-u w Bargłowie Kościelnym
o przetargu nieograniczonym.
Radni udali się na miejsce w celu dokonania oględzin.
Do pkt. 3
Wójt Gminy – poinformował, że oglądał szczegółowo działki, stwierdzając, że są w
stanie fatalnym, od 22 lat nie było żadnych remontów, nawet wymiany dachów, a
wymiana dachów kosztowała by ok. 40 000 zł, natomiast boczne sale są pokryte
eternitem, który podlega wymianie oraz który należałoby oddać do utylizacji.
Nadmienił, że do przetargu nie wchodzą maszyny za wyjątkiem ciągników.
Poinformował, że przez mniejszą działkę przebiega linia wysokiego napięcia, zatem
jakiekolwiek zmiany na niej należałoby uzgadniać z zakładem energetycznym.
Stwierdził, że przystępując do przetargu należy zastanowić się pod jaką potrzebę
można było by to przeznaczyć. Nadmienił, iż sprzęt ZGK tj. samochód ciężarowy i
równiarka nie mają garaży, ale zamówienie gotowego garażu i jego montaż wyniesie
taniej, informując, że w najbliższych 2 latach będzie on sprywatyzowany, zatem nie

przewiduje się rozwoju ZGK, ponadto należałoby zrobić posadzki, toalety, dach,
ogrzewanie, jeżeli kupiłoby się te działki.
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił radnych o zabieranie głosu w powyższej
sprawie.
Radny Szczepanowski – stwierdził, że szkoda takiego placu przepuścić i należałoby go
kupić
Radny Wasilewski – stwierdził, że musi być cel określony, aby przystąpić do przetargu
i jak to później wykorzystać.
Radny Długołęcki – stwierdził, iż gmina nie jest na tyle zamożna, aby zainwestować
pieniądze i czekać, aż można było by wziąć więcej za te działki.
Radny Poracki – stwierdził po obejrzeniu działek, iż jest to ruina, nadmieniając, iż
było by lepiej gdyby nie było tych budynków, gdyż nie ma sensu wykładać pieniędzy
w remonty obecnych pomieszczeń.
Wójt Gminy – poinformował, iż rocznie gmina dostaje 15 000 zł podatku od
nieruchomości za te działki, a gdybyśmy to kupili to trzeba było by samemu sobie
płacić., nadmieniając, iż garaż dla sprzętu ZGK można było by zrobić przy
oczyszczalni ścieków, nadmieniając, iż są tam pracownicy dozorujący całodobowo
oczyszczalnię i nie trzeba było by zatrudniać dodatkowo stróża.
Do pkt. 4

 uchwała w sprawie nabycia nieruchomości.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem projektu uchwały głosował 1 radny
Przeciw opowiedziało się 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższy projekt uchwały nie został
podjęty.
Do pkt. 5
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił radnych o zabieranie głosu.
Radny Sienkiewicz – stwierdził, że należało by opracować jakiś program dla ZGK,
która m.in. wystawia faktury na kwotę 3,21 zł za wywóz nieczystości stałych, plus do
tego koszty przesyłki i prowizja w banku stwierdzając, że ZGK wystawiając takie
faktury traci na takiej formie i czy nie można było by to opracować w inny sposób np.
wprowadzając opłatę od mieszkańca rocznie, kwartalnie czy miesięcznie.

Radny Długołęcki – stwierdził, że faktury za wywóz nieczystości stałych mógłby
wozić pracownik spisujący zużycie wody.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że pracownicy ZGK odbierający
śmiecie zostawiają faktury od razu.
Wójt Gminy – poinformował, że zapozna się z tą sprawą, nadmieniając, że trzeba
byłoby przeprowadzić referendum, aby ustalić podatek od tych czynności.
Radny Sienkiewicz – spytał się czy nie można było by ustawić koszy przy mleczrniach
i przystankach.
Wójt Gminy – poinformował, że są zawierane umowy indywidualne i nie może stawić
dużych koszy, gdyż dużo osób by wywoziło śmiecie do tych pojemników.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że na najbliższej sesji będzie punkt
obrad poświęcony zbiórce śmieci, w jaki sposób można było by wprowadzić taką
opłatę na wszystko.
Radny Grochowski – poinformował, iż mleczarnia w Bargłówce jest w stanie ruiny,
gdyż dach jest dziurawy, woda leci i może w każdej chwili zawalić się, nadmieniając,
czy gmina nie mogłaby zlikwidować tego budynku.
Wójt Gminy – poinformował, że budynek jest własnością spółdzielni mleczarskiej i
tylko ona może to uczynić, nadmieniając, iż zostanie wysłany wniosek w tej sprawie
z podpisem Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny Sienkiewicz – zgłosił wniosek o posypanie piaskiem dróg gminnych, gdyż są
oblodzone i ciężko się po nich poruszać.
Radny Długołęcki – zapytał się czy nie można postawić tablicy ogłoszeń w Judzikach.
Do pkt. 6
Dziękując za uczestnictwo w obradach XIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy,
Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Protokołowała:
Piętko Jolanta

Wniosek nr 1/06
z posiedzenia XIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
Radni na Sesji Rady Gminy zgłosili wniosek o posypanie piaskiem dróg gminnych,
gdyż są oblodzone i ciężko się po nich poruszać.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski

Wniosek nr 2/06
z posiedzenia XIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Radni na Sesji Rady Gminy po wysłuchaniu wyjaśnień w sprawie mleczarni w
Bargłówce występują z wnioskiem do Spółdzielni Mleczrskiej „MLEKPOL” o
usunięcie istniejącej mleczarni, gdyż jest ona w stanie ruiny i stanowi zagrożenie, gdyż
w każdej chwili może zawalić się.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski

