Protokół Nr XXI/06
z posiedzenia XXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy
z dnia 24 lipca 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 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, Wójta Gminy, Skarbnika, Sekretarza oraz wszystkich
zebranych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach
uczestniczy 14 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 poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Wystąpienie zaproszonych gości.
5. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
6. Wystąpienie Wójta Gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 zmian w budżecie gminy na 2006 rok
 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału Powiatu
Augustowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby
radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
 zbycia nieruchomości położonej we wsi Bargłów Kościelny,
 zbycia nieruchomości położonej we wsi Górskie,
 nabycia nieruchomości położonej we wsi Tajno Podjeziorne,
 aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Bargłów Kościelny oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Bargłów Kościelny,
 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Bargłów Kościelny oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych
instytucji kultury za pierwsze półrocze,
 szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności
pieniężnych Gminy Bargłów Kościelny oraz jej jednostek organizacyjnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do
tego uprawnionych,
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Interpelacje radnych.

10. Wnioski i zapytania radnych.
11. Zapytania, informacje i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Do pkt. 3
Protokół z posiedzenia XX zwyczajnej 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 XX zwyczajnej Sesji Rady Gminy bez jego
odczytania głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z posiedzenia XX zwyczajnej Sesji
Rady Gminy został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
Do pkt. 4
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zabranie głosu przybyłych gości.
Radny Powiatowy Bućko – zaapelował do wszystkich zebranych w imieniu mieszkańców
wsi Pruski, Wólka Karwowska, Bułkowizna, aby nie było kradzieży wody, a
zaobserwowane przypadki zgłaszać bez względu na osobę, gdyż stanowi to duże ryzyko dla
rolników, gdyż oni najwięcej korzystają z niej i musi być czysta do płukania dojarek i
innych sprzętów potrzebnych do udoju mleka. Wystąpił z prośbą, aby Rada zajęła
stanowisko w tej sprawie.
Do pkt. 5

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – poinformował, że 6 maja 2006 odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która kontrolowała działalności jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej działających na terenie gminy Bargłów Kościelny. Nadmienił, iż Komisja
podjęła wnioski, iż nie wnosi zastrzeżeń co do funkcjonowania jednostek, wnioskuje o
rozbiórkę remizy w Solistówce oraz przedyskutować sprawę remizy w Popowie.
Do pkt. 6
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy.
Wójt Gminy – przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego tj od 06.04.2006 r. do
24.07.2006 r., w którym poinformował, iż z zakresu realizacji uchwał podjętych na XX
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, że na bieżąco są realizowane założenia budżetu Gminy na
2006 rok.
Uchwała Nr XX/174/06 w sprawie ustalenia opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz
terminów płatności została przekazana dla referatu podatki celem stosowania jej zapisów.
Uchwała dotycząca współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r.
została przekazana dla pracownika gminy, który w ciągu roku będzie realizował założenia
ustalone w załączniku niniejszej uchwały.
Uchwala Nr XX/177/06 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Pomocy
Społecznej i Polityki Prorodzinnej na lata 2006-2008” oraz Uchwała Nr XX/181/06 w
sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku zostały przekazana do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym celem stosowania ich postanowień.
Uchwała Nr XX/178/06 w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2006-2011” została przekazana do realizacji osobom
wskazanym w załączniku do ww. uchwały w zakresie ich kompetencji.
Uchwała Nr XX/179/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Bargłów Kościelny oraz Uchwała Nr XX/180/06 w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bargłów Kościelny są
realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym.
Podjęcie Uchwały NrXX/182/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu
Rozwoju Miejscowości Bargłów Kościelny” oraz Uchwała Nr XX/184/06 w sprawie
zamiany nieruchomości wiązało się ze złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu „ Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego” w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania 2.3 Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
W dniu 13 czerwca 2006 r. otrzymano środki z Unii Europejskiej z programu
ZPORR w kwocie 534 696,28 zł jako ostateczne rozliczenie inwestycji pod nazwą
„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pomianach”, równocześnie spłacono pożyczkę na
prefinansowanie tej inwestycji zaciągniętą w BGK w styczniu. W dniu 19 lipca
rozstrzygnięto przetarg na długoterminowy kredyt inwestycyjny w kwocie 480 000 zł.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło PKO BP w Suwałkach.
W okresie od 11.05.2006 do 28.06.2006 r. inspektorzy RIO zespół w Suwałkach
przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy Bargłów Kościelny, w
wyniku której nie stwierdzono istotnych naruszeń, również w okresie od 20.04.2006 r. do
05.06.2006 r. przeprowadzona została kontrola w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, w
którym również nie stwierdzono naruszeń.
W okresie stypendialnym czyli od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r. pomoc
stypendialną uzyskało 295 dzieci na łączną kwotę 117 351,00 zł. Przeciętna wysokość
półrocznego stypendium socjalnego na jedno dziecko wyniosło 414 zł. Ponadto w dniu
23.06.2006 r. zostały przyznane stypendia naukowe dla najlepszych uczniów z terenu gminy
tj.
1) z gimnazjum – 26 uczniów na łączną kwotę 2 284,00 zł
2) SP Bargłów – 25 uczniów na łączną kwotę 2 184,00 zł
3) SP Kroszewo – 11 uczniów na łączną kwotę 900,00 zł
4) SP Łabętnik – 7 uczniów na łączną kwotę 560,00 zł
5) SP Tajno Stare – 7 uczniów na łączną kwotę 630,00 zł.
Z braku możliwości podłączenia stałych łączy kablowych TP S.A. wpłynęła propozycja

firmy „OPTIMEX” z Augustowa utworzenia ogólnogminnej sieci internetowej drogą
radiową. Zasięg owej sieci będzie obejmował wszystkie placówki oświatowe na terenie
gminy, umożliwiając im szeroko pasmowy dostęp do internetu. Koszt inwestycji wyniesie
maks. Od 12 tys. do 15 tys. zł, przy czym kwota ta podlega negocjacji w przypadku
odstąpienia operatorowi możliwości przyłączenia klientów indywidualnych.
Wójt Gminy – poprosił, aby sołtysi zrobili rozeznanie ile osób było by zainteresowanych
utworzeniem sieci internetowej drogą radiową, a wszelkie uwagi i zapytania kierować do
Pana Tomasza Grajewskiego – informatyka urzędu,
Przewodniczący Rady Gminy – podziękował dla Wójta Gminy za wystąpienie i przeszedł
do kolejnego punktu obrad.
Do pkt. 7
 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy.
Skarbnik Gminy – poinformowała, że dokonano zmian w inwestycjach w ramach działu
600 w wyniku których zmniejszono wydatki budżetowe o łączną kwotę 1 944 849 zł m.in.
z realizacji w 2006 r. wyłączono zadania inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych
Bargłów Kościelny – Żrobki, dł. 3.63 km oraz drogę Tajno Stare – Tajno Podjeziorne, dł.
1.34 km w związku z nie uzyskaniem środków z kontraktu wojewódzkiego, natomiast
włączono dwa nowe zadania tj. asfaltowanie ulicy Polnej w Bargłowie Kościelnym oraz
projekt techniczny na budowę łącznika ul. Augustowskiej i Cmentarnej w Bargłowie
Kościelnym. Nadmieniła, że zwiększono plan wydatków w rozdz. 92605 § 3040 w kwocie
2 000 zł z przeznaczeniem na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.
Wójt Gminy – poinformował, że Pan Grzegorz Skowroński zam. Bargłów Dworny zajął III
miejsce w Warszawie w turnieju ...... i należało by wynagrodzić

Jego za wybitne osiągnięcia sportowe, gdyż jest to również promocja gminy, a taka
symboliczna kwota była by zwrotem chociaż za poniesione koszty dojazdu na zawody.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
podziału Powiatu Augustowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i
granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.


Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że gmina Bargłów Kościelny i gmina
Sztabin będzie wspólnie wybierała 4 radnych do Rady Powiatu.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


zbycia nieruchomości położonej we wsi Bargłów Kościelny,

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że wpłynęło pismo Pana Domińskiego
Bogusława w sprawie sprzedaży ww. nieruchomości, które było przeanalizowane na
wspólnym posiedzeniu komisji.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 0 radnych.
Przeciw podjęciu powyższej uchwały głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta.



zbycia nieruchomości położonej we wsi Górskie,

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że wpłynęło pismo Pana

Skowrońskiego Jarosława w sprawie sprzedaży ww. nieruchomości, nadmieniając, iż jest to
stara wyeksploatowana żwirownia.
Wójt Gminy – poinformował, że jakby gmina chciała korzystać , wiązało by się to z
wyrobieniem koncesji, a to były by za duże koszty, gdyż są tam za małe pokłady żwiru.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



nabycia nieruchomości położonej we wsi Tajno Podjeziorne,

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Wójt Gminy – przypomniał zebranym sprawę z nieuregulowaną sytuacją własnościową
gruntu na którym znajduje się świetlica, na którą mieszkańcy złożyli podanie o jej remont,
nadmieniając, iż informował mieszkańców, dopóki nie będzie uregulowana sytuacja
własnościowa gruntu nie będą podejmowane żadne działania, dlatego właścicielka ww.
gruntu nie stwarza problemów i będzie można wystąpić o środki unijne.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Bargłów Kościelny oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny,


Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Wójt Gminy – poinformował, że na Komisjach były zastrzeżenia , więc wystąpił z
propozycją, aby odłożyć powyższy projekt uchwały na następną sesję.
Radni nie zgłosili zastrzeżeń.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że powyższy projekt uchwały przejdzie do
porządku obrad najbliższej sesji.
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Bargłów Kościelny oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych
instytucji kultury za pierwsze półrocze,


Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy – spytał się czy są zapytania do projektu uchwały, która była
analizowana na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Wobec braku zapytań Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowania.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych Gminy Bargłów Kościelny oraz jej jednostek
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych,


Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt. 8
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że 12 maja 2006 r. wpłynęła interpelacja
radnego gminy Józefa Wasilewskiego dot. skrzyżowania w Barszczach do Pruski i Pomian,
jego nienależytego wykonania ze względu na brak lewoskrętów, nadmienił, iż powyższa
interpelacja została przesłana do GDDKiA w Białymstoku i do tej pory nie udzielono
odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Gminy – zaproponował, aby wystosować odrębne stanowisko Rady
w sprawie skrzyżowania drogi krajowej Nr 61 z drogą powiatową w miejscowości
Barszcze.
Radny Wasilewski – poinformował, że już w trakcie budowy zwracał uwagę na wykonanie
tego skrzyżowania, które nie jest wcale porównywalne ze skrzyżowaniem wykonanym w
Netcie.
Przewodniczący Rady Gminy – wystąpił z propozycją do Rady, aby udzielić
Przewodniczącemu pełnomocnictwa do opracowania stanowiska na podstawie protokołu,
jego podpisanie w imieniu wszystkich i wysłanie do GDDKiA.
Pani Kozłowska – radca prawny – stwierdziła, iż taka propozycja jest rozsądna i należy

takie stanowisko zająć.
Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie ww. propozycję wystosowania
stanowiska:
1) kto jest za wystąpieniem z takim wnioskiem,
2) udzielenia pełnomocnictwa do sformułowania i podpisania wniosku.
Odnośnie pkt. 1 Radni głosowali jednogłośnie za wystąpieniem z wnioskiem do GDDKiA.
Odnośnie pkt. 2 Radni głosowali jednogłośnie za udzieleniem pełnomocnictwa dla
Przewodniczącego do sformułowania i podpisania wniosku.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że o zajętym stanowisku zostaną radni
powiadomieni na posiedzeniu komisji, a sołtysi na najbliższej sesji.
Wójt Gminy – poinformował, że w sprawie interpelacji radnego Wasilewskiego wystosuje
pismo o ponaglenie, iż nie udzielono odpowiedzi na powyższe pismo.
Do pkt. 9
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radnych o zgłaszanie interpelacji.
Radni nie zgłosili interpelacji.
Do pkt. 10
Wójt Gminy – poinformował, że rolnicy występują z podaniami o przyłączenie do
wodociągu m.in. cześć rolników ze wsi Górskie nie ma podłączenia wody, a wieś była
wodociągowana w 1997 r., dlatego występuje z propozycją , aby kwotę 2 500 zł wpłacić na
wspólny komitet i dopiero wtedy jak ten wymóg będzie spełniony wystąpi o projekt, a
następnie zacznie się przyłączanie, a środki na tą inwestycję zaplanuje się w następnym
budżecie gminy. Nadmienił, że na parę rolników nie otrzyma środków unijnych, co innego
wodociągowanie kilku wsi, ponadto rolnicy mogą sami wykonać przyłączenie, ale wiąże się
to z dużymi kosztami, do tej pory 18 rolników indywidualnie dokonało przyłączy na własny
koszt, za to są zwolnieni z opłat za przystąpienie do sieci. Podobnie jest z mieszkańcami
wsi Barszcze, dlatego należy zaangażować więcej ludzi m.in. działkowiczów z nad jeziora
Dreństwo i wtedy byłby sens wykonania przyłączy dla większej liczby mieszkańców, gdyż
ciągnąć do jednego mieszkańca przyłącze to duży koszt
Wójt Gminy – w odpowiedzi na zapytanie Radnego Bućko, poinformował, iż faktycznie
wraca problem kradzieży wody i trzeba będzie znowu ukarać jakąś osobę, aby zaprzestano
kradzieży, gdyż związane jest to z zaburzeniami i gorszą jakością wody, gdyż raz spada
ciśnienie, a później znowu powraca do swoich parametrów, a te zanieczyszczenia idą do
gospodarstw i na linie udojowe. Ponadto poinformował, że w trakcie są realizowane 3
odcinki dróg – do składowiska odpadów, droga od Nowin Bargłowskich do granicy gminy,
oraz ukończony odcinek drogi powiatowej Rutki – Reszki, nadmienił, że odcinek rajgrodzki
będzie realizowany , jak zostanie zrobiony odcinek od Popowa do Pomian, a także w trakcie
jest budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym,
szczegółowe informacje zostaną przedstawione w sprawozdaniu za I półrocze 2006 r.

Radny Sienkiewicz - poinformował w imieniu mieszkańców Kroszewa, że droga
Kroszówka – Górskie jest w złym stanie i należałoby ją naprawić po ukończeniu
przebudowy drogi do składowiska odpadów.
Radny Rutkowski – spytał się czy Rada nie mogłaby wystąpić do GDDKiA w sprawie
zatrzymania tirów, gdyż niedługo zacznie się rok szkolny, a szkoła znajduje się blisko tej
drogi, ponadto miała być wykonana ścieżka rowerowa na Bargłowie Dwornym, Dyrekcja
pieniądze wzięła, ale nic z tym dalej nie robią.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, aby opracować wniosek na następnej sesji, a
wcześniej rozpatrzyć wszystkie problemy na komisjach.
Wójt Gminy – poinformował, odnośnie drogi Kroszewo-Górskie, że nie została odebrana
jeszcze droga Górskie-Kroszówka – do składowiska odpadów, a przy sporządzeniu
protokołu, będzie wspomniane, aby naprawić ten odcinek drogi, odnośnie wstrzymania
tirów, można wystosować pismo do GDDKiA i wyrazić zaniepokojenie w tej sprawie,
nadmieniając, iż ma to związek z budową obwodnicy, stwierdzając, iż jej budowa jest
niezbędna, gdyż tiry jeżdżą i będą jeździć. Nadmienił, że jest decyzja Ministra , który dał
pozwolenie na budowę obwodnicy, natomiast Marszałek Województwa Podlaskiego
wystosował apel w sprawie poparcia budowy obwodnicy Augustowa / odczytał pismo
Marszałka/ z prośba, aby każdy, kto chce wesprzeć apel władz Augustowa może podpisać
się pod nim.
Do pkt. 11
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zgłaszanie zapytań wszystkich zebranych.
Pan Mitros – sołtys wsi Bargłów Dworny – spytał się do kogo zwracać się w sprawie
oczyszczalni przydomowych, a także w sprawie suszy.
Wójt Gminy – poinformował, że wpłynęło pismo z Podlaskiej Izby Rolniczej podpisane
przez Pana Jerzego Dobkowskiego o upowszechnienie wśród mieszkańców, informacji, iż
mogą składać podania do gmin w sprawie suszy, wyjaśniając iż z tego pisma więcej nie
można odczytać. Dlatego wystosuje pismo o udzielenie konkretniejszych wyjaśnień w tej
sprawie. Nadmieniając, iż w sprawie suszy należy zgłaszać się do Pana Stefana
Grajewskiego, który sporządzi listy, które zostaną przesłane do Wojewody, informując, iż na
pewno żadnych odszkodowań nie będzie, natomiast mogą być kredyty tak jak było
wcześniej. Poinformował również, iż wpłynęło pismo z ARiMR, w którym informują, iż
program pilotażowy obsługa i rejestracja bydła w punktach gminnych wykazała małe
zainteresowanie wśród rolników, zatem wypowiadają obsługę w gminach, nadmieniając, iż
ten program nie miał racji bytu, gdyż każdy wolał jeździć do Augustowa, mając przy okazji
więcej spraw do załatwienia.
Pan Owcarz – sołtys wsi Górskie – stwierdził, iż ta susza poczyniła straty nawet powyżej
50 % u każdego rolnika, a jest to tym bardziej uciążliwe, gdyż jest to region nastawiony na
produkcję mleka, oraz chciałby uzyskać informację na temat oczyszczalni przydomowych.

Wójt Gminy – poinformował, iż wspominał już o tym ,iż oczyszczalnie będą egzekwowane
od rolników, nadmieniając, jak zrobi się całościowy program na gminę tak jak wodociągi, to
będzie własnością gminy, która będzie to administrować, natomiast konserwacją zajął by się
Zakład Gospodarki Komunalnej, ale były by wtedy wprowadzone opłaty tak samo jak
wodociągi, informując, iż rolnik sam może otrzymać środki na budowę takiej oczyszczalni z
programów rolno-środowiskowych, wtedy administratorem i konserwatorem byłby sam
rolnik, dlatego nadmienił, aby na następnej sesji opowiedzieli się jakie mają w związku z tą
sprawą przemyślenia, czy całościowy program, czy każdy rolnik indywidualnie.
Pani Grajewska – sołtys wsi Bargłówka – spytała się do kiedy można zgłaszać do budżetu
na przyszły rok podania o ujęcie inwestycji np. podanie w sprawie remontu remizy w
Bargłówce.
Wójt Gminy – poinformował, że należy składać takie podania do 15 października.
Do pkt. 12
Dziękując za uczestnictwo w obradach XXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy, Przewodniczący
Rady zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Protokołowała:
Izbicka Jolanta

