
PROTOKÓŁ  XXI / 09
z obrad XXI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 września  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 11 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 30 lipca  do 28 września
       2009r.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
8.   Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Jeziorowskie. 
9.   Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia innej formy wychowania przedszkolnego – Punktu
      Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Boćwince.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Marcina Petsch na działalność Wójta. 
12. Sprawy różne.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem porządku obrad .
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami „za” przyjęła porządek obrad.

Pkt  3
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy nr XX / 09 
z dnia  30 lipca 2009r.( Protokół wyłożony był na pół godziny przed rozpoczęciem obrad).

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”,  przyjęła protokół Nr XX/09 z dnia       30 lipca 
2009r.

Pkt  4
Wójt przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami. 
Wójt – w okresie tym:

– odbył się przetarg na sprzedaż działek- sprzedaliśmy 5 działek,
– wykonaliśmy częściowo remonty dróg, robiliśmy to własnym kosztem  i własnymi ludźmi,
– 13 września odbyły się dożynki gminne,
– został rozstrzygnięty konkurs„Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2009” wieś Jeziorowskie 

zajęła trzecie miejsce na 60 gmin, otrzymali  za to 15 tys. zł., nagrody, którą odebrali na dożynkach 
wojewódzkich. Poza tym wieniec z Jeziorowskich zajął siódme miejsce na 25 wieńców i też dostali 
nagrodę,

– przygotowywane są wnioski na wykorzystanie funduszy sołeckich i  wszystkie wioski złożyły takie 
wnioski, my z Panią Sekretarz uczestniczyliśmy na zebraniach wiejskich,

– złożyliśmy wniosek na drogę na Osiedle Boreckie i prawdopodobnie ma się on szybko rozstrzygnąć,
– złożyliśmy wniosek na kanalizację Brożówka – Jeziorowskie – Jasieniec, okazało się że możemy 

składać wnioski do „PROM-u” i złożyliśmy, jeżeli nasz wniosek przejdzie tutaj to wystąpimy 
wówczas ze spółki i będziemy sami robić,

– kanalizacja jest też robiona za szkołą na ul. Spacerowej,
– pracownicy z robót publicznych kończą swoja pracę jutro, zostawiamy jeszcze 4 ludzi żeby robić 

remont świetlicy w Lipowie. Remont zaczynamy po 16 października, ponieważ tam jest bocianie 
gniazdo a do 16 października nie można ruszać tego gniazda,

– plan zagospodarowania wsi Jasieniec będzie wyłożony do wglądu na początku października a na 
Brożówkę w grudniu.

Pytań nie Było.
Rada Gminy przyjęła informację.

Pkt. 5
Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.



Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXI / 184 / 09, która 
stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Pkt. 6
Wójt przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości. 
Wójt – wpłynął do nas wniosek Pana Lubienieckiego z Orzysza o kupno tej działki, chciałby ją przeznaczyć 
pod CPN

Dyskusja:

Mikuła - jaka to powierzchnia?
Wójt - ok. 9 arów.
Mikuła - i on na tym postawi CPN, przecież to za mało.

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXI / 185  / 09, która 
stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

Pkt. 7
Wójt  przedstawił uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Wójt – są to dwie nieduże działeczki od Skarbu Państwa, są to grunty rolne znajdujące się niedaleko 
byłego wysypiska .

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXI / 186 / 09, która 
stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Pkt. 8
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Jeziorowskie.

Sekretarz -  jest to czwarty taki plan w naszej gminie, ten plan jest wzorowany na poprzednich. Decydującą 
rolę odegrali tu mieszkańcy , sami wnieśli przedsięwzięcia, którą chcą zrobić .

Plan umożliwia sięganie po środki unijne  i być może będzie można zrobić chodniki w 
Jeziorowskich. Projekt ten został zaakceptowany na zebraniu wiejskim.

Dyskusja:

Wójt – my możemy składać wnioski na trzy operacje, jedną na ok 25 tys. zł.
Mikuła – radny – robienie chodników w Jeziorowskich przed kanalizacją to chyba nie ma sensu.
Wójt – kanalizacja pójdzie gdzie indziej, nie przy chodnikach.

Przystąpiono do głosowania

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”,  - podjęła uchwałę Nr XXI / 187 / 09, która 
stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Pkt. 9 
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie utworzenia innej formy wychowania przedszkolnego – Punktu 
Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Boćwince.

Sekretarz – takie przedszkole już funkcjonowało w Boćwince, zorganizowane było przez
„Demokratyczną Unię Kobiet”, ale oni zakończyli swoją działalność. Mając na celu zwiększenie 

szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców 
widzimy potrzebę utworzenia takiego Punktu Przedszkolnego.
Decydując się na utworzenie takiego punktu przedszkolnego, musimy liczyć się z tym że musimy utrzymać 
osobę, która będzie się tym zajmować, musi być ona zatrudniona na podstawie Karty Nauczyciela z 
wykształceniem pedagogicznym. Szacuje się, że koszty związane  z zatrudnieniem nauczyciela wyniosą 
rocznie około 33 tys. zł. Poza tym „Demokratyczna Unia Kobiet” po zakończeniu swojej działalności chce 
zabrać cale wyposażenie czyli meble i być może będziemy musieli sami wyposażyć ten punkt.



Dyskusja:
Mikuła – radny – a jakby znalazła się osoba, która chciałaby prowadzić działalność gospodarczą?
Sekretarz – wtedy może byłby mniejszy koszt, tak właśnie chcą zrobić w GOK – u , ale Gmina i tak musi 
dopłacać do każdego dziecka 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu 
publicznym prowadzonym przez gminę. My bazujemy na Giżycku ponieważ jest najbliżej  naszej 
gminy, tam koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 600zł – 40% z tego daje ok. 250 zł na dziecko.
Białoskórski – Dyrektor SP w Boćwince – to jest zapisane w ustawie.
Przewodniczący – no dobrze a kto ma płacić resztę, rodzice?
Mikuła – a ile teraz rodzice płacą w Kruklankach?
Wójt – ok. 70 zł miesięcznie. 
Przewodniczący – to może nas kosztować dużo pieniędzy, trzeba się nad tym zastanowić.
Sekretarz – ale w GOK-u nie przewidują podwyżek opłat dla rodziców za dziecko.
Sekretarz – tak to już jest, kiedyś przedszkola likwidowano a teraz chcą wracać do tego.

Więcej pytań nie było,  przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXI / 188 / 09, która 
stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Pkt. 10
Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu. 
Wójt  - zaszła konieczność podjęcia odrębnej uchwały, ponieważ mamy już konkretną kwotę jaką mamy 
przekazać w ramach partycypacji w kosztach remontu ul. Wczasowej i 22 Lipca oraz drogę w 
Sołtmanach.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXI / 189 / 09, która 
stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Pkt. 11
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi.
Sekretarz – Pan Marcin Petsch złożył teraz skargę na postępowanie Wójta  do Najwyższej Izby Kontroli w 
Olsztynie , którą odesłano wg właściwości do Rady Gminy w celu rozpatrzenia.
Skargę tą rozpatrywała Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu  13 sierpnia 2009r. I uznała ją za 
niezasadną (stanowisko Komisji Rewizyjnej dołączone jest do protokołu).
Zarzuty Pana Petscha:

– że droga nigdy nie była remontowana
– że bieżące utrzymanie drogi przez gminę i przeprowadzane remonty w każdym przypadku są 

niewłaściwe, a stan drogi stanowi zagrożenie zdrowiu i życiu ludzkiemu,
– że wykonano rowy odwadniające tylko na wybranym  odcinku drogi, ok 200 m w okolicach 

domu radnego,
– że urząd udziela niespójnych informacji o przeprowadzonych remontach,
– dotyczące uchylenia się gminy od obowiązku dowozu dzieci do szkół (zarzut w imieniu brata).

Wójt – droga ta została wyremontowana w kwietniu br. , został nawieziony żwir, była też równana przez 
równiarkę, ponadto część członków Komisji Rewizyjnej przed rozpoczęciem posiedzenia udało się na tę 
drogę i stwierdzili ze droga jest w dobrym stanie. Rowy odwadniające wykonano na tym odcinku, ponieważ 
w tym miejscu spływa bardzo duża ilość wody, która zatrzymuje się na drodze i niszczy ją, ale o tym właśnie 
pisał w swoich skargach do Urzędu Pan Petsch.
Jeżeli chodzi o podawanie niespójnych informacji, chodzi tu o to ze do gazety podałem kwotę remontu 
drogi 23 tys. zł., natomiast Komisja Rewizyjna poinformowała skarżącego, że wydatkowano na nią ok. 50 
tys. zł. Ja podałem do gazety ile wynosił łączny koszt równania i żwirowania tej drogi, nie uwzględniałem 
kosztów związanych z wykonaniem rowów odwadniających.
Co dotyczy dowożenia dzieci do szkół, obowiązek spełniam, a jeżeli chodzi o dzieci P. Petscha 
utworzyliśmy dodatkowy punkt odbioru dzieci do którego dojeżdża autobus i postawiliśmy tam wiatę aby 
dzieci nie mokły w czasie deszczu.  
Nadmienię tu, że w miesiącu czerwcu 2009r.  NIK przeprowadziła kontrolę dotyczącą działań Urzędu 
Gminy na rzecz zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół i pozytywnie oceniła 
wywiązywanie się przez Gminę z tego obowiązku.

Rada Gminy biorąc pod uwagę wyjaśnienia Wójta stwierdza, że nie widzi żadnych nieprawidłowości w 
postępowaniu Wójta, jednocześnie podtrzymuje Uzasadnienie Komisji Rewizyjnej i uznaje jako własne.



Przewodniczący zarządził głosowanie na uchwałą gdzie skarga wniesiona przez Pana Marcina Petscha   na 
postępowanie Wójta jest niezasadna.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXI / 190 / 09, która 
stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

Pkt. 12
Sprawy różne:
Przewodniczący – chciałbym powiedzieć na temat pisma mieszkańców z Osiedla Boreckiego w sprawie 
remontu drogi, mieszkańcy się denerwują co będzie z tą drogą i chcą odpowiedzi na piśmie.

Wójt – jak już mówiłem złożyliśmy wniosek na tą drogę, w tej chwili  nie wiem czy otrzymamy jakieś 
środki, ale wniosek ten ma być dość szybko rozpatrzony. Postaram się jednak dpowiedzieć.

Wójt – chciałbym państwu powiedzieć, że mieliśmy kontrolę z Urzędu Wojewódzkiego na stanowisku USC i 
mamy zalecenia pokontrolne a mianowicie: kontrolujący stwierdził, że w pomieszczeniu na potrzeby USC 
panują złe warunki pracy, Z-ca Kierownia USC  która zajmuje się również sprawami z zakresu ewidencji 
ludności  i dowodów osobistych dzieli pokój ze tanowiskiem do spraw obsługi rady gminy oraz ze 
stanowiskiem do spraw oświaty. Warunki takie nie pozwalają  na prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu 
rejestracji stanu cywilnego tj. przyjmowanie zapewnień do zawarcia małżeństwa czy przyjmowanie 
oświadczeń o uznaniu ojcostwa. Ponadto w Urzędzie Gminy zlikwidowano salę ślubów i uroczystości 
odbywają się w pokoju Wójta. Wobec powyższego zalecono nam  zorganizowanie pracy urzędu stanu 
cywilnego w sposób umożliwiający swobodne przyjmowanie zapewnień i oświadczeń od klientów USC oraz 
przywrócić salę ślubów. Moja propozycja jest aby przenieść GOPS do budynku po byłej policji, koszt tego 
nie byłby taki duży, budynek ten nie wymaga wiele remontu, jedynie pomalować i wymienić podłogi a w 
miejsce GOPS-u zrobić salę ślubów i przenieść USC.
Przewodniczący – Pani Jęksa złożyła podanie o mieszkanie i też jej musimy coś odpowiedzieć.
Wójt – moje zdanie jest takie żeby nie łączyć mieszkań prywatnych z biurem, mamy takich podań osiem i 
komu mamy dać najpierw? Mieszkań socjalnych nie mamy obowiązku budować.
Szyszko – ci ludzie  czekają na mieszkania, sami się o nic nie starają tylko czekają na Gminę, może im 
odpowiemy że mieszkań nie ma i na razie nie będzie. 
Przewodniczący – może damy ze dwa mieszkania no górze w budynku po policji? A ile tam jest mieszkań?
Wójt – tam jest właściwie jedno mieszkanie, 3 pokoje, kuchnia i łazienka.
Przewodniczący – a można np. wynająć takie mieszkanie?
Rapita – właśnie są ludzie co wynajmują mieszkania na osiedlu, dlaczego ci państwo nie mogą sobie 
wynająć jakiegoś mieszkanka.
Mikuła – ale w tym budynku po policji nie może góra zostać niezagospodarowana.
Szyszko – jeżeli dostanie  tam rodzina, która nigdzie nie pracuje, to gmina dalej będzie ją utrzymywała.
Wójt – narzekacie państwo, że za dużo urzędników pracuje, niestety pojedźcie do innych gmin tam jest 
więcej osób zatrudnionych, każdy praktycznie siedzi sam w pokoju. Ja już tego nie chcę, chcę aby chociaż 
po dwie osoby siedziały w pokoju.
Mikuła – a co jest z ośrodkiem zdrowia, mieliśmy go przenieść do remizy?
Wójt – tam się cały czas rozbija o windę, myślę że może  zrobić tam tylko podnośnik.
Przewodniczący – skoro nie ma zgody w radzie co do tego budynku decyzję pozostawiamy Wójtowi.
Wójt – nie ukrywam, że mam parę pomysłów na górę, są stowarzyszenia np. Związek Ukraińców 

zwrócił się z prośbą o wynajęcie części tego budynku i nie chciałbym przeznaczać tego na mieszkania 
prywatne.
Mikuła – tam gdzie Przyłucki wybudował dom nad jeziorem jak jest z plażą?
Wójt – plaża została cała i dojście do niej. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad  Przewodniczący o godz. 1230   zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Gminy
  
       Stanisław Gąsior


