
PROTOKÓŁ  XIX / 09
z obrad XIX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 9 czerwca  2009r.

 w Urzędzie Gminy  w Kruklankach

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Gąsior   o  godz.  1000   otworzył  Sesję i  po 
powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności  w posiedzeniu uczestniczy 10 
radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające 
na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Przewodniczący przystąpił do przedstawienia porządku obrad:

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Przedstawienie  informacji z działalności Wójta Gminy za okres od 21.04. - . do 08.06.2009r.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarczego.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010r.
8.   Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kruklanki Nr XIV/121/08 z dnia 19 
      września 2008r.  w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego
      – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku oraz uchwały Nr XVII/161/09 z dnia 24 marca
      2009r., w sprawie przyjęcia zmian do Statutu   Mazurskiego Związku Międzygminnego –
     Gospodarka Odpadami Nr 6/2008 z dnia 28 kwietnia 2008r., w sprawie zmiany Statutu
      Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami. 
9.   Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej „Postawmy na
      aktywność” gminy Kruklanki na lata 2009-2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
11. Sprawy różne.

Wójt poprosił o wprowadzenie dodatkowego punktu do programu:
– podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Przystąpiono  do  głosowania  za  przyjęciem  porządku  obrad  uwzględniając  wprowadzenie 
dodatkowego punktu.

Rada Gminy w obecności 10 radnych – 10 głosami „za” przyjęła porządek obrad.

Pkt  3

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy nr 
XVIII / 09  z dnia 21 kwietnia  2009r.( Protokół wyłożony był na pół godziny przed rozpoczęciem 
obrad).

Rada Gminy w obecności 10 radnych - 10 głosami „za”,  przyjęła protokół Nr XVIII/09 z dnia 
21 kwietnia 2009r.

Pkt  4
 
Wójt przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami. Ostatnia sesja odbyła 
się 21 kwietnia , w okresie tym:

 sprzedaliśmy jedno użytkowanie wieczyste w m. Jeziorowskie i jedno w Kruklankach,
 dokonaliśmy wymiany gruntów w m. Żywki, między gminą a Panem Bąba,
 ogłosiliśmy przetarg na działki koło dworca,                
 rozpoczęliśmy remonty dróg gminnych,
 wymieniamy lampy uliczne,
 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych wykonują prace koło szkoły, na stadionie 

oraz porządkują cmentarze,
 mamy kontrolę z NIK-u, celem tej kontroli jest dowożenie uczniów do szkół, z tego co mi 

wiadomo to kontrola wypadnie pozytywnie, jedynie może zalecą nam wybudowanie dwóch 
przystanków autobusowych dla dzieci.

Wójt podziękował i poprosił o pytania.



Pytań nie Było.

Rada Gminy przyjęła informację.
Pkt. 5

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
Skarbnik – dodał, że w zmianach chodzi o wprowadzenie dotacji które przyszły na:

– zwrot akcyzy dla rolników,
– środki na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Ponadto Skarbnik zaproponował  zwiększenie planu wydatków:
– 4 tys. zł.  na inwestycje związane z kanalizacją, 
– 85 tys.  na remonty dróg,
– 2 tys. dla ochotniczej straży pożarnej,
– 3,5 tys.  na zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Boćwince,
– 10 tys. na boisko w szkole w Kruklankach,
– 7 tys.  dla GOK na konferencję naukową.

Dyskusja:

Wójt – chciałbym powiedzieć w sprawie boiska, otóż byliśmy z dyrektorem Buciem w sprawie  
asfaltu  na boisko, kosztowałoby to ok. 60 tys. zł., jest to drogo. I tak myślę, że może byśmy 
sami wybetonowali.

Buć – ciekawe tylko czy damy ramy sami zrobić?
Mikuła – ciekawe też czy to będzie wytrzymałe?
Wójt – jeżeli będziemy robić betonem z gruszki to będzie to kosztować ok. 14 tys. zł., ale ludzie nie 

dadzą rady zatrzeć tego.
Buć – jest jeszcze możliwe położenie cienkiego asfaltu a później go pomalować,
Szyszko – radny – jaki to koszt?
Buć – ok 30 tys. zł., za metr.
Mikuła – radny – najpierw zrobić podkład betonowy we własnym zakresie a później wziąć firmę 

żeby zrobić ten asfalt i pomalować.
Wójt – asfalt kosztuje  minimum 25 tys. za metr.
Mikuła – może nie ma co na tym oszczędzać , raz się zrobi i będzie dobrze.
Wójt – zapisać w zmianach do budżetu 20 tys. zł., na boisko.
Przewodniczący – tam jest jeszcze drugie mniejsze boisko, żeby tam  nawieźć ze 3-4 wywrotki  

ziemi i posiać trawę.
Wójt – ale skąd wziąć takiej ziemi, bo to musi być specjalna ziemia?
Szyszko – trzeba przede wszystkim robić kanalizację w Brożówce a jedno boisko wystarczy.
Rapita – radna – i droga na Osiedle Boreckie.
Przewodniczący – niech się wójt zorientuje gdzie i po ile tej ziemi możemy dostać.

Rada Gminy w obecności 10 radnych - 10 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XIX / 170 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Pkt. 6

Skarbnik  przedstawił uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarczego..

Skarbnik – dodał, że program ten dotyczy budowy sieci kanalizacji  sanitarnej w m. Brożówka,  
Jeziorowskie,  Jasieniec  i   budowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i  wodociągowej  w  
Kruklankach na ul. Szkolnej oraz budowa sieci wodociągowej na Kolonii w Kruklankach.  
Chodzi tu  o wyodrębnienie z budżetu gminy inwestycji, które wykonują inne jednostki a  
powyższe  inwestycje  realizowane   będą  przez  Wodociągi  i  Kanalizacja  Aglomeracja  
Giżycko sp. z o.o.  

Dyskusja:

Gąsior – my przystąpiliśmy do tej spółki ale to trochę tak nie bardzo wyszło, te dwie inwestycje 
miały kosztować 5 mnl.zł., a teraz wychodzi że będzie kosztować 8 mln.  i  teraz  jesteśmy 



bez wyjścia, nie możemy zrezygnować z ich usług. Nie wiem  czy my sami w przeciągu 2 
lat nie zrobilibyśmy już tej kanalizacji

Wójt – jak gmina robiłaby sama na pewno dopłaciłaby  dużo więcej.
Gąsior – my nie mamy nic do powiedzenia dla tej spółki, ani nie możemy unieważnić przetargów a 

gdyby to robił ktoś od nas to moglibyśmy to zrobić. 
Szyszko – może zaprosić na sesję  panią z tej spółki, niech nam wyjaśni jak sprawa wygląda.
Gąsior – ile to ma kosztować?
Skarbnik – 6mln. - kanalizacja i 1,7mln. spinka wody.
Wójt – nie nasza wina, że nas usunęli z programu „MASTER PLAN” a tam byłoby nam korzystniej. 

Pojedziemy z Przewodniczącym na zebranie i będziemy rozmawiać w tej sprawie.
Mikuła – czy my musimy dzisiaj podjąć tą uchwałę?
Skarbnik  –  no  nie  ale  ta  uchwala  nie  ma  nic  wspólnego  z  wykonaniem  kanalizacji  to  jest  

uporządkowanie tego, że środki jakie mamy zapisane na te inwestycje nie będą mogły być 
przekazane dla tej spółki bez tego programu.

Szyszko – kto reprezentuje gminę na ich posiedzeniach?
Wójt – ja.

Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 10 radnych - 10 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XIX / 171 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

Pkt. 7

Sekretarz  przedstawiła  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  funduszu 
sołeckiego w 2010r.
Sekretarz – dodała,  że Rada Gminy rozstrzyga o  wyodrębnieniu  w budżecie  gminy środków  

stanowiących fundusz sołecki.  Do dnia 31 marca  każdego roku poprzedzającego rok  
budżetowy rada będzie musiała podjąć uchwałę w której wyrazi zgodę albo nie wyrazi

           zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Wyjątkiem jest rok 2009 gdzie
           przepis  przejściowy – art.6 przewiduje podjęcie ww. uchwały do dnia 30 czerwca.

Fundusz sołecki nie jest obowiązkowy i posiada charakter roczny.
Sołtysa zadaniem jest tylko zwołanie zebrania, opracowanie wniosku i złożenie go Wójtowi, 
natomiast wykonanie tych zadań będzie spoczywało na Wójcie.

Sulej – może są takie miejscowości gdzie mieszkańcy angażują się w pracach na terenie  swojej 
miejscowości, może byśmy pojechali tam zobaczyć jak to wygląda.

Sekretarz – ja byłam w Zelkach, tam widać inicjatywę od ludzi, w środku wsi był zaniedbany staw 
to  go oczyścili,  kobiety same murowały boki  tego stawu,  zapuścili  tam ryby,  obsadzili  
kwiatami i dbają o to, koszą trawę. Wieś ta zajęła II miejsce w konkursie „Piękna zagroda”  i 
otrzymała  nagrodę w kwocie 20 tys.zł.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Rada Gminy w obecności 10 radnych - 10 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XIX / 172 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Pkt. 8

Sekretarz  przedstawiła  uchwałę  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Rady  Gminy  Kruklanki  Nr 
XIV/121/08 z dnia 19 września 2008r.  w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Mazurskiego Związku 
Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku oraz uchwały Nr XVII/161/09 z 
dnia  24  marca  2009r.,  w  sprawie  przyjęcia  zmian  do  Statutu    Mazurskiego  Związku 
Międzygminnego – Gospodarka Odpadami Nr 6/2008 z dnia 28 kwietnia 2008r., w sprawie zmiany 
Statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami. 

Sekretarz –  przesłanką do podjęcia niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, 
stwierdzające nieważność  uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie. Nieważność  uchwały  
Wojewoda  uzasadnia  tym,  że  Rada  określiła  iż  wybór  Przewodniczącego  Zarządu  
Związku  oraz  jego  członków  następuje  w  głosowaniu  tajnym.  W  ustawie  brak  jest  
takiego  odniesienia  w  stosunku  do  przewodniczącego  zarządu  i  jego  członków,  
ograniczenie  jawności  może  nastąpić  tylko  w  przypadkach  wskazanych  w  ustawach.  



Mając na uwadze uzasadnienie wojewody  oraz dla zachowania prawidłowych regulacji  
proponujemy uchylenie w/w uchwał.

Radny Mikuła Jerzy wyszedł.

Dyskusja:

Wójt – na wysypisko zrobiona już jest dokumentacja i od lipca br. zaczynają robić te wysypisko.
Szyszko – kiedy otworzą to wysypisko.
Wójt – do 2,5 roku przewiduje się wykonanie tego, na terenie naszego województwa będzie 
tylko trzy wysypiska.

Przystąpiono do głosowania

Rada Gminy w  obecności 9 radnych -  9 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIX / 173 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Pkt. 9
Radny Jerzy Mikuła wrócił.

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie  nabycia nieruchomości.
Wójt – to jest siedlisko w Żabince Pana Niedziejki, część należy do Skarbu Państwa i tą część 

może przejąć tylko gmina a w Boćwince cała działka z siedliskiem..

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIX / 174 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Pkt. 10

Kierownik GOPS przedstawiła uchwałę w sprawie  przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej 
„Postawmy na aktywność” gminy Kruklanki na lata 2009-2013.

Dyskusja:

Sekretarz – czyli środki dostaniemy na ten cel?
Kierownik GOPS – środki są w ramach projektu  systemowego – „Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 2007 – 2013” i żeby ten program realizować musimy przyjąć ten program.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIX / 175 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Pkt. 11

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Wójt – przy  Osiedlu Słonecznym  Pan Mikuła buduje osiedle domków jednorodzinnych i tam nie 
ma drogi . Chcemy się zamienić z Panem  Januszko aby tam zrobić ta drogę.

Mikuła – radny – wtedy tam będzie droga przejazdowa.

Rada Gminy w  obecności 9 radnych -  9 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIX / 176 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

Pkt. 12

Sprawy różne:

Mikuła – radny – chodzi mi o drogę na ul. Wczasowej, droga jest w jednym miejscu zwężona, czy 
to tak musi być?

Wójt – byłem tam w piątek, mur koło Pana Makara został rozebrany, ale dalej nie wiem jak to 
będzie wyglądać.

Mikuła – brzydko to wygląda.



Wójt – pojadę tam zobaczyć.
Karbowski – radny – koło P. Makałusów przy wyjściu z bramy nie ma chodnika tylko została 

zasiana trawa.  
Wójt – z lewej strony nie będzie chodnika, tylko powiem żeby im wejście do bramki zrobili.
Onyszkanycz – sołtys – w Żywkach została skończona wymiana lamp? Bo tam jeszcze nie 

wszystkie są wymienione.
Wójt – trzeba zgłaszać i zakład energetyczny będzie wymieniał, zostało jeszcze 15 lamp i 

będziemy uzupełniać.
Rapita – radna – trzeba skosić trawę przy drodze na Osiedle Boreckie koło krzyża.
Szyszko – radny – skosić też trawę na plaży w Brożówce i posprzątać tam trochę.
Karbowski – radny – na nowym cmentarzu nie ma pojemników.
Wójt – tam są pojemniki tylko że są postawione w środku cmentarza.
Sulej – dlaczego nie stoją te pojemniki  po dwóch stronach cmentarza a nie tylko po jednej stronie.
Zajączkowski – Prezes Spółdzielni „AGRO-MAZURY” - tam nie ma dojazdu.
Karbowski – radny -  ale może postawić 4 mniejsze, żeby można je było wynieść przy wywożeniu 

śmieci.
Mikuła – radny – plaża koło Koszela jest zarośnięta trzciną, trzeba by tam trochę powycinać.
Przewodniczący – trzeba by też zadbać o to aby wszyscy mieli kosze na śmieci.
Zieliński – Dyrektor GOK - rozmawialiśmy z Panią Sekretarz  w sprawie funkcjonowania świetlic 

wiejskich, mowa była o tym aby świetlice podlegały pod GOK. Ponieważ są dzisiaj prawie 
wszyscy sołtysi, chciałbym  w większym gronie porozmawiać na ten temat ,więc chciałbym 
zrobić spotkanie  24 czerwca  z sołtysami i radnymi. W tej chwili  pojawiły się dość duże środki

      i żeby  wieś mogla wziąć te pieniądze musi powstać podmiot, który musi być 
zarejestrowany.
Poza tym na 13 września planujemy dożynki gminne i chciałbym aby powstał komitet 
organizacyjny, który by się zajął organizacja tych dożynek.

Kierownik GOPS – chciałam państwu powiedzieć, że byliśmy na szkoleniu gdzie tematem było 
tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, które zajmowałyby się rozwiązywaniem problemów 
konkretnych rodzin mających problemy wychowawcze, znajdujące się w trudnej sytuacji 
materialnej i zagrożone wykluczeniem społecznym  W skład takiego zespołu powinien wejść: 
policjant, pracownik socjalny, pielęgniarka, pracownik od wójta i specjalista (psycholog  lub 
terapeuta) . Zespół taki zająłby się jedna rodziną z problemami. Chciałabym państwa zapytać 
czy to jest sens aby taki zespół powstał u nas?

Wójt – trzeba się rozeznać  czy jest  taka potrzeba.
Rapita – radna – a jak droga na Osiedle Boreckie?
Wójt – są pieniądze  w tym programie „LEADER +” i chyba będziemy coś robić.
Dyrektor GOK – tak te pieniądze są,  jest około 6 mln. zł na 9 gmin.
Wójt – my będziemy mieli ok. 300 tys.zł.

Rapita – radna – był u mnie Pan Mroczek i narzeka, że jest niedopuszczany do kuchni i żyje cały 
czas na suchym prowiancie. Może GOPS by się ta sprawą zajął.

Wójt – trzeba szybciej myśleć o mieszkaniach socjalnych.
Wójt – Pawłowski sprzedał komuś cale wybrzeże w Żywym i tam zostały powycinane drzewa. 

Zaczęły się sprawy sądowe, Starostwo m.in. za naruszenie linii brzegowej a my wszczynamy 
postępowanie za wycięcie drzew.

Mikuła – radny -  uzupełnić oznakowanie do żubrów.
Wójt – tam jest oznakowanie.
Sokalski – sołtys – ja bym poprosił o 3 wywrotki piasku na plażę do Sołtman a my sobie 

rozplantujemy.

 Wobec zrealizowania porządku obrad  Przewodniczący o godz. 1330   zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Gminy
  
       Stanisław Gąsior


