
PROTOKÓŁ  XXVI / 10
z obrad XXVI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 kwietnia  2010r.

 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 31 marca do 29 kwietnia 2010r.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/239/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia
      24.05.2006r. W sprawie zmian w podziale obszaru gminy Kruklanki na obwody głosowania ich
      granicach i numerach.
8.   Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
      zagospodarowania przestrzennego północnego brzegu jeziora Żywy.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania
      przestrzennego terenów zabudowy letniskowej, pensjonatowej, usług turystycznych i
      sportowych nad jeziorem Gołdapiwo.
10. Sprawy różne.

Pkt  3

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady 
Gminy nr XXV / 10  z dnia  31 marca 2010r.( Protokół wyłożony był na pół godziny przed  
rozpoczęciem obrad).
Rada Gminy w obecności 10 radnych - 10głosami „za”,  przyjęła protokół Nr XXV/10 z dnia 
31 marca  2010r.

Pkt  4

Wójt przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami.
Wójt – ostatnia sesja odbyła 31 marca, w okresie tym rozstrzygnęliśmy przetarg na remont dróg 

gminnych, wygrała firma Pana Naruszewicza. W związku z tym, że ponieśliśmy duże koszty 
na odśnieżanie, remonty dróg będziemy przeprowadzać tylko w koniecznych przypadkach. 
Już rozpoczęliśmy wykonywanie remontu dróg. Zatrudniliśmy 6 osób na roboty publiczne, 
10 osób w ramach robót społeczno – użytecznych, część tych osób przydzielono do prac 
porządkowych w poszczególnych sołectwach. Chciałbym poinformować, że wczoraj Urząd 
Marszałkowski zwrócił nam wnioski na remont chodników w Jeziorowskich i placu wokół  
GOK, po prostu został unieważniony nabór wniosków. Ponowny nabór będzie ogłoszony 
prawdopodobnie  w  połowie  maja.  Wystąpiliśmy  do  Agencji  Nieruchomości  Rolnej  o  
dofinansowanie kanalizacji w Brożówce w wysokości 600 tys. zł., przetarg na kanalizację  
rozstrzygnięty będzie  w połowie maja. Ogłosiliśmy przetarg na budowę drogi na Osiedle 
Boreckie,  planowane  rozpoczęcie  budowy  tej  drogi  to  druga  połowa  maja.  Wczoraj  
podpisałem porozumienia   z  dwiema  fundacjami  w sprawie  kontynuacji  nauki  języka  
angielskiego i prowadzenia wsparcia gimnazjalistów w wyborze edukacyjno – zawodowym. 
Ogłosiliśmy przetarg  na  oświetlenie  uliczne  i  nikt  nie  złożył  oferty.  Rozpoczęliśmy już  
porządkowanie terenów nad kanałem i przy plażach.

Pytań nie Było.

Rada Gminy przyjęła informację.
Pkt. 5

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Skarbnik – zmiany w budżecie dotyczą głównie wydatków:



- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie 9,5 tys. zł. - dotacja dla GOK  na
   utrzymanie świetlic wiejskich,
-  w dziale Pomoc Społeczna  zmniejszenie o 10 tys. zł – dodatki mieszkaniowe; zwiększenie  o 10
   tys. zł. - składki na ubezpieczenie zdrowotne; oraz zwiększenie o 10 tys. zł – środki na obsługę
   prac społecznie użytecznych,
-  w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięcie kwoty 7 tys. zł
   między paragrafami ,
-  w dziale Administracja publiczna przesunięcie kwoty 220 zł oraz 5 tys. zł między paragrafami.
Po stronie dochodów bez zmian.  Wprowadzamy również nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w 
kwocie 711.762,36zł.
  
Dyskusja:

Dyskusji nie było więc przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Rada Gminy w obecności 10 radnych - 10 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXVI / 228 / 
10, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Pkt. 6

Skarbnik przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Skarbnik  –  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  jest  sporządzane  w  formie  Zarządzenia.   
Sprawozdanie  analizowane  było  przez  Komisje  Rady  Gminy.  Komisja  Rewizyjna  na  
posiedzeniu  w dniu 16 marca 2010r., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy za 2009 rok  pozytywnie  zaopiniowała wykonanie budżetu i występuje z  
wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.  Zarządzenie Wójta, 
opinię Komisji Rewizyjnej oraz Wniosek  w sprawie absolutorium  Przewodniczący Rady 
Gminy przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-75/10 
z dnia 29 marca 2010r.  wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną 
Rady  Gminy  Kruklanki  wniosku  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy  
Kruklanki  z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok oraz Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-194 z 
dnia 20 kwietnia 2010r.  wydała pozytywną opinię  o przedłożonym przez Wójta Gminy  
Kruklanki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – przedstawiła opinię Komisji  oraz wystąpiła z wnioskiem do 
Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący poprosił o przystąpienie do głosowania.
 
Rada Gminy w obecności 10 radnych - 10 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXVI / 229  / 
10, która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Pkt. 7

Wójt – wystąpił  z wnioskiem do Rady Gminy o odjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXII/239/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 24.05.2006r.  w sprawie zmian w podziale obszaru 
gminy Kruklanki na obwody głosowania ich granicach i numerach. 

Wójt  -  dodał  że w związku z tym, że nastąpiła zmiana nazwy urzędowej miejscowości,  
zachodzi konieczność dokonania zmiany opisu granicy obwodu Nr 4, polegającym 
na zmianie nazwy miejscowości z Czarcia Góra na Diabla Góra.
Przedmiotowy wniosek ma charakter porządkowy i  nie powoduje zmiany granic  
obwodów głosowania, natomiast uzupełnia opis granic obwodów.
Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  podjęcie  uchwały  w  powyższym  zakresie  jest  
zasadne. 

Rada Gminy w obecności 10 radnych - 10 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXVI / 230 / 
10, która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 



Pkt. 8

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego północnego brzegu jeziora Żywy.

Wójt – dodał, że ogólna powierzchnia tego planu obejmuje 26 ha, tam jest grunt rolny i chcą tam 
zmiany zapisu z budowy letniskowej na mieszkalno letniskową, są jednak wątpliwości czy 
jak zmienimy plan, czy będziemy mogli pobierać wyższe kwoty podatków. 

Gąsior – robiliśmy już takie plany i co się dzieje, my wydajemy pieniądze na taki plan i jeżeli przez 
jakiś czas nic tam się nie dzieje to nam się te pieniądze nie zwracają. Według mnie jeżeli 
przystępujemy do takiego planu, to trzeba  to dobrze przemyśleć żeby te pieniądze nam 
się jednak zwracały.

Wójt – może przełożymy tą uchwałę na następną sesję a ja w między czasie  zapytam Panią  
architekt czy można zrobić tam jakiś zapis, żeby nam było korzystnie.

Rada Gminy przełożyła uchwałę na następną sesję.

Pkt. 9 

Wójt  przedstawił  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  do  zmian  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  terenów  zabudowy  letniskowej,  pensjonatowej,  usług 
turystycznych i sportowych nad jeziorem Gołdapiwo.

Wójt  –  mamy  wnioski  o  zmianę  tego  terenu  z  budownictwa  letniskowego  na  mieszkalno  
letniskowe.

Przystąpiono do głosowania. 

Radny Mikuła Jerzy został wykluczony z głosowania ponieważ jest właścicielem działki położonej 
w w/w terenie.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  9 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXVI / 231 / 10, 
która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Pkt. 10

Sprawy różne:

Przewodniczący – może byśmy przejęli plażę od lasów państwowych, bo my tam chyba część  
dzierżawimy od nich.

Wójt – te bagno należy właśnie do lasów.
Mikuła – radny – ja go właśnie dzierżawię i temat jest bardzo trudny do załatwienia, ja próbowałem 

go kiedyś odkupić i nic z tego nie wyszło.
Przewodniczący – może porozmawiamy na temat sali gimnastycznej?
Sekretarz – mamy taki projekt na 3 mln. zł. , część środków moglibyśmy pozyskać , nawet 60%. 

Przesłanką  na  uzyskanie  tych  środków  byłoby  to,  że  nie  ma  u  nas  sali  gimnastycznej.  
Musielibyśmy się wpisać do programu „Rozwoju Bazy Sportowej) i to że sala ta musiałaby  
mieć wymiary 36x19m.

Przewodniczący – czy za te 3 mln. zł. wybudowalibyśmy taką halę?
Sekretarz – szanse mamy bardzo duże, ponieważ w Urzędzie Marszałkowskim wiedzą, że u nas 

nie ma takiej sali i wręcz namawiają nas do zrobienia takiej sali.
Szyszko – radny – ale na ten rok chyba już nie ma szans?
Sekretarz – myślę, że powinniśmy spróbować, kosztorys mamy gotowy.
Karbowski – radny – to nie musimy remontować starej,  jak byśmy tą salę zrobili,  moglibyśmy  

nawet przez 3 lata nic nie robić a jednak coś zostanie. Warto byłoby ja zrobić.
Szyszko – radny – no tak, mamy tylko kanalizację w Brożówce, drogę na Osiedle Boreckie i salę 
gimnastyczną.
Karbowski – radny – tylko jest jeden problem, niedługo rada się zmieni i nie wiadomo czy nowa 

rada będzie chciała budować.



Mikuła  –  walczyliśmy o  kanalizację  w Kruklankach  i  co,  jest  zrobiona i  jezioro  uratowane,  o  
centrum Kruklanek też walczyłem kilka lat i też jest zrobione, każdy mówi ze jest bardzo ładnie. 
I teraz jest tak samo, salę gimnastyczną trzeba robić koniecznie.

Skarbnik – ja nie jestem przeciwny budowie tej sali, ale to w efekcie wygląda tak że jeśli będziemy 
budować ta salę za 3 mln. zł., to my będziemy musieli własnych środków dołożyć z 1,5 mln. zł.

Wójt – to ja zrobimy w końcu?
Przewodniczący – zamykając temat jesteśmy zdania, że trzeba budować nową salę gimnastyczną, 

w starej sali zrobić mały remont, bo gdzieś później trzeba by zrobić szatnię dla sportowców. 
Bolsewicz – sołtys – świetlicę w Brożówce  trzeba zbudować.
Wójt – fundusz sołecki działa jeszcze dwa lata i możemy z niego zbudować świetlicę, trzeba tylko 

opracować plan.
Bolsewicz – byłam na jakimś szkoleniu i nie ma szans na pozyskanie jakichś środków. 

Więcej dyskusji nie było.

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

Przewodniczący Rady Gminy
  
       Stanisław Gąsior


