
PROTOKÓŁ I / 10 
z obrad I Sesji Rady Gminy Kruklanki, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2010r. w Urz ędzie 

Gminy w Kruklankach.  
 

Pkt. 1 
Najstarsza wiekiem Radna Pani Dąbrowska Ewa o godz. 1000 otworzyła pierwszą Sesję 

Rady Gminy Kruklanki i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w 
posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób 
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Pani Dąbrowska Ewa 
dokonała prezentacji radnych wyczytując kolejno nazwiska. 
 

Pkt. 2 
 
Ślubowanie radnych. 
Pani Dąbrowska Ewa poprosiła najmłodszego wiekiem radnego Pana Jerzego Piniahę o 
odczytanie roty ślubowania. 
Jerzy Piniaha – odczytał rotę ślubowania: 
 
„Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 
 
Pani Dąbrowska poinformowała, że teraz wywoła  kolejno każdego radnego i proszę o 
wypowiedzenie słowa „ ślubuj ę”  lub „ ślubuj ę, tak mi dopomó ż Bóg”     
Mikuła Jerzy   - ślubuję 
Małyj Mirosław  - ślubuję 
Gąsior Stanisław Grzegorz - ślubuję 
Piniaha Rafał Jerzy  - ślubuję 
Dąbrowska Ewa  - ślubuję 
Jurach Aleksandra Irena - ślubuję 
Szyszko Zdzisław  - ślubuję 
Nowokolska Anna  - ślubuję 
Żygałło Tomasz  - ślubuję 
Sulej Dorota   - ślubuję 
Burba Justyna   - ślubuję 
Ekstwowicz Elzbieta  - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg 
Kulszewicz Marian  - ślubuję 
Lenkiewicz Mirosława - ślubuję 
Goliszewski Maciej  - ślubuję 
 
Dąbrowska – dziękuję bardzo, gratuluję wszystkim i stwierdzam, że radni, którzy złożyli 
                      ślubowanie objęli mandat radnego Rady Gminy Kruklanki. 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Alina Sokołowska wręczyła radnym 
zaświadczenia o wyborze na radnego. 
 

Pkt. 3 
 

Dąbrowska – przystępujemy do ustalenia porządku obrad I Sesji, Proponowany porządek obrad  
                      otrzymaliście państwo wraz z zaproszeniem na sesję. Czy w sprawie porządku obrad  
                      ktoś z państwa chce zabrać głos?  
Nikt się nie zgłosił  
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. 
  

Rada Gminy w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przyj ęła porz ądek obrad. 

 

 
 



Pkt. 4 
 
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Dąbrowska -  art. 19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym brzmi, że rada gminy wybiera ze swego
           grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością  
           głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu  
                      tajnym. W celu przeprowadzenia wyboru przewodniczącego powołuje się komisję  
                     skrutacyjną składającą się co najmniej z 4 osób. (Uwaga – członkowie komisji  
                     skrutacyjnej nie mogą kandydować na funkcję przewodniczącego i  
                     wiceprzewodniczących. 
Zapoznam państwa z zasadami głosowania przy wyborze przewodniczącego: 

1. Głosowanie jest tajne. 
2. Radni głosują na kartach, które rozda komisja Skrutacyjna. 
3. Za głosy ważne uznaje się te, w których zostanie postawiony znak „x” przy jednym 

nazwisku. 
4. Wybranym zostaje kandydat, który uzyskał bezwzględną większość głosów. 

 Czy są jakieś niejasności? 
Proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej (zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę 
na kandydowanie): 
Zgłoszono: 

1. Szyszko Zdzisław 
2. Nowokolska Anna 
3. Jurach Aleksandra 
4. Burba Justyna 

Wszyscy wyrazili zgodę. 
 

Rada Gminy w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przyj ęła proponowany skład 
komisji skrutacyjnej. 

 

Dąbrowska – proszę o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. 

Zgłoszono: 

1. Gąsior Stanisław – wyrażam zgodę 

2. Małyj Mirosław -  odmawiam 

3. Sulej Dorota – wyrażam zgodę 
 
Dąbrowska poprosiła Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. 
Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania a następnie rozdała wszystkim radnym  
informując, że można skorzystać z osłonki. 
 
W wyniku tajnego głosowania, poparty 10 głosami Przewodniczącym Rady Gminy został Pan 
Stanisław Gąsior. 
 
Protokół z tajnego głosowania dołączony jest do uchwały. 
 
 Rada Gminy podj ęła Uchwał ę Nr I / 1 / 10, w sprawie: wyboru Przewodnicz ącego Rady 
Gminy Kruklanki,  która stanowi zał ącznik Nr 1 do protokołu 
 

Pkt. 5 
 

Pani Dąbrowska Ewa pogratulowała dla Pana Gąsiora  Stanisława wyboru na Przewodniczącego 
oraz przekazała  prowadzenie obrad. 
 
 



Gąsior Stanisław – panie, panowie radni, szanowni państwo dziękuję za zaufanie i wybór na  
Przewodniczącego Rady Gminy.  Mamy 10 nowych radnych i 5 którzy już byli w   
poprzedniej kadencji. Cztery lata temu była dokładnie taka sama sytuacja, tym razem  w 
składzie rady mamy 7 pań, poprzednio było tylko dwie. Część radnych z poprzedniej 
kadencji nie chciało kandydować. Myślę, że będziecie państwo brać czynnie udział w 
sesjach i że nie będziemy musieli czekać, żeby zebrać quorum aby móc podejmować 
prawomocne decyzje. Mamy cztery komisje stałe, proszę się zastanowić kto do jakiej 
komisji będzie chciał należeć. Dziękuję. 

 
Wójt – chciałbym Wam serdecznie pogratulować wyboru do rady i przewodniczącemu za objęcie   

funkcji i życzę owocnej pracy w tej kadencji. Ja niestety muszę opuścić obrady ponieważ 
mam dzisiaj sprawę w Sądzie.  

 
Pkt. 6 

 
Gąsior – przechodzimy teraz do wyboru Wiceprzewodniczących.  
- na podstawie  art. 19 ust.1  ustawy o samorządzie  gminnym przewiduje się, że Rada Gminy 
wybiera ze swego grona od 1-3 wiceprzewodniczących, bezwzględna większością głosów w 
obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Statut Gminy 
Kruklanki w § 17 ust. 2 zawiera zapis, że Rada wybiera ze swego grona dwóch 
wiceprzewodniczących. 
 
Powołanie Komisji Skrutacyjnej.  
 
Przewodniczący poinformował, że komisja może być ta sama co do wyboru przewodniczącego, 
chyba że ktoś z komisji będzie chciał kandydować na wiceprzewodniczącego. 
 
Pan Szyszko zrezygnował z członkowstwa w Komisji Skrutacyjnej, w miejsce Pana Szyszki weszła 
Pani Nowokolska Anna, która wyraziła zgodę. 
 
Proszę o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących. 
Zgłoszono: 
1. Sulej Dorota – wyraziła zgodę, 
2. Szyszko Zdzisław – wyraził zgodę 
2. Małyj Mirosław – odmówił 
 
Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania a następnie rozdała wszystkim radnym  
informując, ze można skorzystać z osłonki. 
 
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania: 
-  Pani Sulej Dorota uzyskała 14 głosów „za”, 
-  Pan Szyszko Zdzisław 13 głosów „za”.  
Protokół z głosowania dołączony jest do uchwały. 
 
W związku z powy ższym Rada Gminy podj ęła Uchwał ę Nr I / 2 / 10, w sprawie wyboru 
Wiceprzewodnicz ących Rady Gminy, uchwała stanowi zał ącznik Nr 2 do protokołu. 
 

Pkt. 7 
W dalszym ciągu obrad przystąpiono do powołania składu komisji stałych Rady Gminy. 
Do składu komisji zostali zgłoszeni następujący kandydaci: 
 
1. Komisja Rewizyjna:  
 
1. Ekstowicz Elżbieta -  wyraziła zgodę 
2. Jurach Aleksandra – wyraziła zgodę 
3. Małyj Mirosław  – wyraził zgodę 
4. Mikuła Jerzy  -  wyraził zgodę 



 
2. Komisja planowania bud żetu, rolnictwa i usług:  
 
    1. Burba Justyna    - wyraziła zgodę 
    2. Dąbrowska Ewa  - wyraziła zgodę 
    3. Lenkiewicz Mirosława  - wyraziła zgodę 
    4. Piniaha Jerzy  - wyraził zgodę 
    5. Szyszko Zdzisław - wyraził zgodę 
    6. Żygałło Tomasz  - wyraził zgodę 
 
 
3. Komisja zdrowia, spraw socjalnych, kultury, o światy, bezpiecze ństwa publicznego i   
    ochrony    przeciwpo żarowej:  
 
   1. Dabrowska Ewa  -  wyraziła zgodę 
   2. Jurach Aleksandra -  wyraziła zgodę 
   3. Lenkiewicz Mirosława -  wyraziła zgodę 
   4. Małyj Mirosław  -  wyraził zgodę 
   5. Nowokolska Anna  -  wyraziła zgodę 
   6. Sulej Dorota  -  wyraziła zgodę 
   7. Żygałło Tomasz   -  wyraził zgodę 
 
4. Komisja rozwoju gospodarczego, turystyki i ochro ny środowiska:  
 
   1. Ekstowicz Elżbieta -  wyraziła zgodę 
   2. Giliszewski Maciej -  wyraził zgodę 
   3. Kulszewicz Marian -  wyraził zgodę 
   4. Mikuła Jerzy  -  wyraził zgodę 
   5. Nowokolska Anna  -  wyraziła zgodę 
   6. Piniaha Jerzy  -  wyraził zgodę 
   7. Sulej Dorota  -  wyraziła zgodę 
 
W związku z tym, że wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w w/w komisjach 
przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
 
Rada Gminyw obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za” podj ęła uchwał ę Nr I / 3 / 10, w 
sprawie: powołania składu komisji stałych Rady Gmin y Kruklanki . ( uchwała stanowi 
załącznik Nr 3 do protokołu). 
 

Pkt. 8 
Wolne wnioski. 
 
Sekretarz – chciałam pogratulować państwu wyboru do rady gminy, mam nadzieję że nie 

zapomnicie państwo o swoich wyborcach i że będziecie rzetelnie wypełniać swoje  
obowiązki. Chciałam państwu powiedzieć, że składacie państwo oświadczenia majątkowe,  
pierwsze oświadczenie składacie w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Następne  
oświadczenia do 30 kwietnia każdego roku. Dostaliście państwo w teczkach ustawę o 
samorządzie gminnym oraz Statut Gminy. Chciałabym również omówić z państwem jak ma 
wyglądać wysyłanie materiałów na sesję i czy uchwałę budżetową mamy wysyłać ponieważ 
ona jest bardzo obszerna i właściwie jest do wglądu w Urzędzie Gminy. 
 

Skarbnik – ja też chciałem państwu pogratulować wyboru, budżet będziemy omawiać już przy  
 następnej sesji. Jak macie państwo jakieś pytania dotyczące budżetu to bardzo proszę  
 zwracać się do mnie. Jeżeli państwo będą sobie życzyli aby budżet wysyłać w formie 

papierowej, to będziemy wysyłać, w poprzedniej kadencji radni nie chcieli aby wysyłać. 
 
Małyj – radny – mam pytanie, w czasie kampanii wyborczej powstały nieprzyjemne wieści, że  



 gmina jest w długach, czy to prawda? 
Skarbnik – do 15 listopada powinien być opracowany projekt budżetu, ale ze względu na wybory 

 nowej rady ten projekt nie powstał. Miesiąc grudzień będzie bardzo pracowity dla państwa,  
będą się zbierać komisje i omawiać projekt budżetu. Nie chciałem dzisiaj przy tak 
uroczystej sesji o tym rozmawiać.  Finanse na przyszły rok nie wyglądają różowo, przyczyn 
takiego stanu budżetu jest wiele, chociażby to, że wynagrodzenia nauczycieli wzrosły a 
subwencja niestety zmalała itp. W budżecie mamy 3 grupy źródeł dochodu: subwencje ok. 
3 mln.: dochody własne – ok. 3 mln. i tzw. propozycje. Mamy do dyspozycji ok. 7 mln. zł. 
plus sprzedaż mienia. Wójt nie może nic zmieniać w budżecie,  może tylko rada.  

Dąbrowska – radna – a kredyt kto może zaciągnąć? 
Skarbnik – rada. 
Skarbnik – mamy deficytu ok. 3 mln., kredytu 2 mln i żeby zamknąć budżet będziemy musieli 
  jeszcze wziąć z 200 tys. zł. kredytu. 
Przyłucki – Pan Małyj pytał jaka jest sytuacja finansowa gminy. Z tego co ja się dowiadywałem to  

oprócz tego co  Skarbnik wymienił to również nie są płacone transze dla spółki Aglomeracja 
Giżycko na kanalizację w Brożówce. Tak, że od nowego roku jak to się wszystko pozbiera, 
to gmina będzie musiała dołożyć jeszcze z 1,8mln.  a nie tylko 200 tys. Gmina w tej chwili 
jest zablokowana i trzeba myśleć skąd wziąć środki na jej odblokowanie.  

Małyj – ale czy sytuacja jest niepokojąca, czy nie? 
Skarbnik – dla mnie jest ona niepokojąca. A jeżeli chodzi o zapłatę dla aglomeracji to nie płaciliśmy 

 ponieważ oni nie wywiązali się z umowy. 
Przyłucki – a co jest planowane na 2011 rok,5 tys. na drogi? Śnieg jak spadnie to nie wystarczy  
 nawet  tydzień. Jak była taka sytuacja gminy, trzeba było pół roku temu alarmować, ale jak  
 się robi drogę na osiedle przed samymi wyborami ze środków własnych, to się nie dziwię. 
Jurach – radna – to ta droga nie była robiona ze środków unijnych? 
Skarbnik - tak. 
Dąbrowska – kto w gminie odpowiada za ściąganie środków? 
Sekretarz – jest u nas taka osoba, Pan Szydłowski ale ja bym na niego nie składała, ponieważ on 

zajmuje się również  sprawami internetowymi oraz sprzętem komputerowym. Na drogę na 
osiedle składaliśmy trzy razy i zawsze nam odrzucano . 

Ekstowicz – radna – czyli z tego rozumiem, że sytuację finansową mamy zablokowaną? 
Przyłucki – prawdopodobnie w Brożówce przy tej kanalizacji, każdy będzie musiał sam się 

podłączyć i ciekawe ile osób to zrobi, zwłaszcza że w niektórych przypadkach trzeba  
będzie się przebijać po drogą. W Kruklankach kiedyś firma podłączała każdemu, taki był  
zapis w umowie, a teraz podobno takiego zapisu nie ma. 

Szyszko – ja na poprzedniej sesji mówiłem, że oni w terminie tego nie zrobią. 
Mikuła – czy w gminie jest ktoś, kto może nam powiedzieć jaki jest ten projekt na kanalizację? 
Małyj –  składam wniosek o zamknięcie tej sesji. 
Mikuła – poczekajmy. 
Sekretarz – zaraz poproszę pracownika. 
Pawlik – pracownik Urzędu -  w projekcie jest zapisane, że mają robić przyłącza do każdego  
 budynku. 
Przyłucki – ja nie rozumiem, ja rozmawiałem z tymi co tam robią tą kanalizację i powiedzieli, że nie  
 będą robić przyłączy do budynków. 
Pawlik – aglomeracja ma wykonać te przyłącza. 
Mikuła – czyli mają zrobić. 
Przewodniczący – chyba nie zrobią, bo był już odbiór. 
Pawlik – odbiór był tylko częściowy. 
Przyłucki – ja bym radził dla Pana Szyszki zapytać się tych co tam robią, bo dla mnie wczoraj  
 mówił pracownik że nie ma tego zapisanego w umowie. 
Małyj – ja jeszcze raz wnioskuję o zamknięcie dzisiejszej sesji. 
Przewodniczący – to może przegłosujemy wniosek Pana Małyja. 
 
W obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” rada przyjęła wniosek o 
zamknięcie posiedzenia. 
 
 



Przewodniczący: 
 
Szanowni Państwo, inauguracyjna sesja dobiegła końca. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział 
w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad,  o godz. 1250  zamykam I Sesję Rady Gminy 
w Kruklankach. 
 
        Przewodniczący Rady Gminy 
 
                   Stanisław Gąsior 

 
 
 


