
PRoToKoŁ Xxvll /'lo
z obrad XXVll sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 2 czeruvca 2010r'

w Urzędzie Gminy w Kruklankach

Gminy Pan Stanisław Gąsior o g dz' 1000 otworzył Sesję i po
iadczył, iz zgodnie z Iistą obecnoŚc w posiedzeniu uczestńrczy g
o' składu Rady wl noszącego 15 osób Stanowj quorum pozwa|ające
ch decyzji.

Przewodniczący przystąpił do przedstawienia porządku obrad:

'l. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie poządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej ses1i.
4. Przedstawjenie informacji z działalności WÓjta Gminy za okres od 31 marca do 29 kwletnia 2010r5' Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budzecie gminy na 201O rok.

dotyczących projektu statutu sołectwa
8. Podjecie uchwały W sprawie okreś|enia szczegółowego sposobu konsu|towania się z

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymieniónyml W ań 3 ustawy o działalności
pozytku pub| któw aktów prawa miejscoweg-o w dziedzinachdotyczących ganizaąi'

9. Podjęcie uch zmian w Planie odnowy Miejscowości Kruklanki na
lata 2008 - 2015.

'l0. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie oclnowy Mlejscowości Jeziorowskie
na lata 2009-2015.

'l1 . Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego pIanu zagospodarowa n iaprzestrzennego części wsl Brozówka'
12' Sprawy rózne

Ponieważ na posiedzenie. Rady Gminy przybyła Prezes SpÓłki z o'o' Wodociągi i KanalizacjaAglomeracja Gizycko Panj Lidia Nalezyty' Wójt poprosił Przewodniczącego uuy 
-eani 

Nalezytyzabrała głos przed reaIizacją programu sesji'

Przewodniczący Wyraził zgodę i poprosjł Panią Lidię Nalezyty o zabranie głosu

P Należyty - jak państwo Wieoe spółka zoslała zawlązana przez'' Miasto Gizycko, Gminę Gizycko'
Miłki i Kruklanki oraz Przedsiębiorstwo /Vodociągów i Kanalizac]i Sp'z o o śpołr" nu.'.
zajmuje się głównie gospodarką ściek
Kruklanki wykonaliśmy juŹ w 2OO9 roku s
inwestycję rea|izowaną w ramach ,'Sieć
wodociągowa przy ul. szkolnej iKo
czyli kanalizaĄa i Wodociąg na Kolonij
chodzi o kanalizację w BrozÓwce m
zostanie wybrana najlepsza ofeńa a na
budowę. Dzięki temu' że WÓjt wrysował
zaoszczędzić ok. 1'5 tys. zł.' przy budowi
paŹdzierniku br'

Dvskusja:

Ży gałlo _ radny - a co z m iejscowością Jasien iec?
P Należyty - w przyszłym roku'
Przewodniczący - czy|i nie mamy się co mańwjÓ i

P Nalezyty.- tak ty|ko' ze to jest trochę rozciągni lŻyckabyliśmy na spotkaniu w Warszawie i mlecprzyznane środki finansowe' poniewaz ot est tomaksymalna ilość punktów' które mozna ok 80
mln. zł.

szyszko - radny - ite wyniesie nasza inwestycja w Brozówce?



a BrozóWka_JeZiorowskie-Jasieniec

em ubiegaĆ się o zwrot.
my z powrotem?

nie będzie tak Zle' zapewnić' że je otrzymacie, ale myś|ę ze jednak

Więcej pytań nie było.
Przewodniczący podziękował Pani Lidii NaIezytej.

Skarbnik - sytuacja jest niepokojąca, bo my musimy swoje środki Włozyć w tą kanalizację'
Wójt - zwrot na pewno dostaniemy' ty|ko ze to będźie podzie|on" na 

"i"py' 
n';fiu* ńit-zo*ł", tu

t3eba ok 700 tys. zł' 
' 
potem ja a robić dalej

W tej spółce musimy byc' poni nam to wszystko przepadło'
oprócz tego mamy jeszcze ot ieruchomośti Rolnej, ale to
tylko na Brozówkę i pod warunkiem że p rozówki'

Pkt 3

Przewodniczący poprosił o p_zegłosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej seSJi RadyGminy nr XXVI / 10 z dnia 30 kwietnia 2O1Or.( i;rotokół Wyłożony nył na poi godzinyprzed rozpoczęciem obrad).

Rada Gminy w obecności g radnych - 9głosami ,,za'' , przyjęła protokół Nr XxVl/1o z dnia30 kwietnia 2010r.
Pkt 4

Wójt przedstawił informację ze Wojej działalności w okresie między sesjami
Wójt - ostatnia sesja odbyła si 30 kwietnia, w okresie tym :- złoŻyliśmy dwa wnioski na dofinansowanig wykonania placu wokÓł GoK_u i nachodnik wJeziorowskich._ rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie drogi na osiedIe Boreckie, pŻetarg

wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Gizycku, *yłon*i"- .o'poczną Wmiesiącu czerwcu'
zaczyna się spis rolny, prowadzimy nabÓr rachmistrzóW
wykonaliŚmy remont dróg gminnych, wczoraj osobiście 1eŹdziłem po drogach i myś|ę zesą w dobrym stanie,_ robimy teŻ róŻne prace porządkowe na terenie Kruklanek,_ 6 czerwca odbędzie się ogó|nopo|ski rajd samochodowy' przez pewien czas będązamknięte drogi' a|e to' będzie zamknięte tylko na czas przejazdu samochodÓW Więcproszę o Wyrozumiałość-

Pytań nie Było.

Rada Gminy przyjęła informację.
Pkt. 5

Skarbnik przedstawił u an W budzecie gminy na 2O.lO rok'
Skarbnik - zm iany w b zy innymi:

Dochody - zmn kwotę 13 776'00 zł,. zmniejszenie dotacji o 21.776'oo w dzia|e Pomoc Społeczna'' zwiększenie dotacji o 8'000'00 zł w dziale Gospodarka Komuna|na i ochrona
Srodowiska.

Wydatki - zwiększenie o 249.880,76 zł. zwiększenie o 234 275,OO zł
zwlązane z poprawą jakości dr. zwiększenie o 939,68 w dzial
odpisu na zakładowy fundusz ś

' zwiększenie o 8'224,00 zł w dziale Pomoc Społeczna - na śWiadczenia,' zwiększyó o 6'442'08 zł w dziale Gospodarka Komunalna - w związku z z
korektą odpisu na zakładowy fundusz Świadczeń socja|nych oraz zmianami w



finansowaniu programu 
',Do 

Kaczego Dołka przez bezpieczny mostek'

Dvskusja:

Wójt - chę powiedzieó na temat tej drogi na osied|e Boreckie' skąd się wzięła taka róznica wcenie' otóz ten kto nam robił projekt' bardzo zaniŻYł ceny i nióstety ońió iirmy startowały iobydwie miały wyzszą cenę'
Przewodniczący - a kto wygrał przelarg?
Wójt - Przedsiębiorstwo Robót DrogŃych W Giżycku, ta sama firma co robiła u|' Wczasową ibędą też robIÓ skzyzowanie drogi na Węgorzewo na ulicy Dworcowej i do ośrodka

Zdrowia.
Karbowski - radny - to u|ica Polna nie będzie połączona z Dworcową?
Wójt - na razie nie ale będziemy jeszcze'skład'aó wn joski do tzw. Schetynówki

Więcej dyskusji nie było więc pzystąpiono do głosowania nad uchwałą'

1050 wyszedł radny Gorbacz Łukasz'

Rada Gminy w obecności 8. radnych - 8 głosami 
',za'',_ podjęła uchwałę Nr XXVll l 232 t ,lo,

która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Pkt. 6

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gizyckiemu 
'

Rada Gminy w obecności 8^radnych - 8 głosami ,,za'',_ podjęła uchwałę Nr XXVll I 233 t 10,która stanowi załącznik Nr 2 co protokołu.

Pkt 7

Sekretarz pzedstawiła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsuItacji społecznychdotyczących projektu statutu sołectwa'

sekretarz - uchwała o konsu|tacja zapoczątkowuje proces zmiany statutóW sołectw' obecnie
9b9wiązujące akty' podjęte w '199i roku wymagają naniesienia poprawek' .*ł^".".^ *świetle nowej UStaWy o Funduszu sołeckim' 1"ł ró*ni"z potrzeby jopr""v.o*rnl. 

'"."otrybu.wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Wymóg przeprowadzen ia"konsultacJi z ńieszkańcamiw zakresie zaproponowanych rozwiązań oigan'izacji i zakresu działania iednostekpomocniczych określonych w ich statutach lprzed uchy|eni"' 
'i"t'io*i 

'wynlka zobowiązków okreś|onych w ustawie z dnia 8 marca 199br. o ."'orrąoźi" gminnym
Zgodnie z przepisem ań.5a ust' 1 cyt. Ustawy, zasady i tryo pr.uprówuo.in iu-kónsuttacji zmies_zkańcami Gminy określa uchwała Rady óminy'
Sąjuz opracowane projekty statutów jednośtek pomocniczych' Wdrozenie ich w zycteWymaga przeprowadzenia'Wyzej Wymienionych konsultacji, zatem konieczne ń.,podjęcie stosownej uchWały.

Rada Gminy w obecności 8 radnych - 8 głosami ,,za'',- podjęła uchwałę Nr XXVll t 234 I 1o,która stanowi załącznik Nr 3 do piotokołi.

Pkt. 8

sekretarz przedstawiła uchWałę w sprawie okreś|enia szczegÓłowego sposobu konsultowanla się zorganizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi * l.t.' e ustawy o_ jziałatności
pozytku publicznego i o wolontariacie projektów akiÓw prawa miejscowego w ozieózińacńdotyczących działalności Statutowej tych órganizacji

Sekretarz - Nowelizacja ustawy o działalności pozytku publicznego' która weszła w Życie 12 marca
b.r. wprowadza nowe upowaŹnienia do wydawania uchńai pr'". ."..orrąd] r.,l"łoronyzostał obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi |ub z radami pozytkupublicznego (tam' gdzie powstaną) projektóW aktów prawa miejscowego w dziedzinachdotyczących działalności statutowej organizacji (art' 5, ust 5)'



organizacje - W przypadku braku takich konsultac]i' mogą się wręcz domagać i

egzekwowaó uchwa|enie przez radę zasad konsultacji. Zasady te mogą byó też częŚcią
programu współpracy. W ustawie zapisano szerokie kompetencje rad pozytku publicznego.
obowiązkowy zakres obejmuje opiniowanie przez rady projektów strategii' projektóW
uchwal i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego, w tym
programów współpracy.

W razie nie przyjęcia przez radę zasad konSu|tacji' kazdy podmiot' który ma interes
prawny W jego uchwaleniu (organizacja pozarządowa działająca na terenie danej jednostki
samorządu) może - po bezskutecznym wezwaniu do podjęcia uchwały _ zaskarzyc jej brak
do sądu administracyjnego. Zatem podjęcie ninrejszej uchwały wydaje się być zasadne

Rada Gminy w obecności 8 radnych - 8 głosami ,,za'',- podjęła uchwałę Nr XXVll t 235 t 10,
która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu'

Pkt. 9
'l110_ Radny Gorbacz wrócił'

Sekretarz pzedstawiła uchwałę zatwierdzenia zmian w PIanie odnowy Miejscowości Kruklanki na
lata 2008-2015.
Sekretarz - poprzednio uchwalone plany muszą byó uzupełnione o opis obszarów, na których

mają byó robione inwestycje' ponadto w Jeziorowskich mieszkańcy zaproponowa|i
dopisanie wykonania sceny letniej koło remizy strazackiej a w Kruk|ankach
zagospodarowanie placu koło kościoła'

Rada Gminy W obecności g radnych - 9głosami ,,za'', - podjęła uchwałę NrXXVll t236t10,
która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Pkt. 10
Sekretarz pzedstawiła uchwałę zatwierdzenia zm ia n W Planie odnowy MiejscowoŚci Jeziorowskie
na lata 2009-20 15.

RadaGminyw obecności g radnych _ 9 głosami ,,za'', - podjęła uchwałę Nr XXVll t237 t,lo,
która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Pkt. 11
Wójt przedstawił uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
pŻestrzennego części wsi Brożówka.

RadaGminyw obecności g radnych - 9 głosami ,,za'', _ podjęła uchwałę NrXXVll l2g8t,lo,
która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Pkt 12
Sprawy różne:

Wójt - chciałbym państwu powiedzieÓ na temat tej uchwały, którą na poprzedniej sesji odłożyliśmy
do wyjaŚnienia'chodzi tu o uchwałę w sprawie przystącienia do opracowania' miejscowego
planu zagospodarowan ia przestrzennego północnego brzegu jeziora Żywy. Tam óhodziło o
zmianę zapisu z budowy letniskowej na mieszkalno |etniskową i okazuje się jednak' ze nie
moŹemy tam nic nowego zapisać'_ Wpłynął do nas wniosek 15 osób o zrobienie zmiany w planie zagospodarowania

przestrzennego na Grądach' chcą żebyśmy zrobili im zmianę z ro|nego na budowlaną'
chcą równiez sfinansować zrobienie tego planu' Muszę się popytaó czy tam mozna
zrobić taką zmianę bo moze się okazaÓ Że nie' tak jak w Zywym' Proszę radnych o
radę czy mam się zająć tym tematem.

Leśny - sołtys WSi ZyWy_ czy u nas mozna by otworzyc zwirownię oraz zrobić plaŻę?
Wójt - mozna to zrobiÓ z funduszu sołeckiego.
Sekretarz - ja proponuję aby skontaktowaó się z Panem szydłowskim i omówiÓ dokładnie co

mozecie zrobió z tego funduszu'
Giza - sołtys wsi Boówinka _ czy moŻemy posadzić kwiatki na skrzyzowaniu, bo to jest droga

powiatowa?



klanek Pan Mikuła ma ogrodzoną działkę i jest

zeba mu powiedzieó żeby wykosił'
bince?

ie, bo ta łazienka jest potrzebna'.tam W tej

Że niektóre firmy stawiają takie budki koło

nicem, umywalką i na to chyba nie trzeba

ale to nic nie dało'
jak tam Wygląda'
m jak operator maszyny przyjechał'

rotem.

u tez jest droga straszna' tam jeŻdzi autobus i

i koszt takiej sali wyniÓsłby ok' 3 mIn' zł'

szu Spońońego około 5O%' ale musimy mieĆ

nymi przez okres 2 lat' a tego u nas nle ma'

eckie zrobimy ze swoich środków to z LEADER-a

U RY'' - prosiłbym aby naprawió ścieżkę na

encji ściągnęła jakieś Środki z Unii?

ę się przygotuję'
ńu n"*"i i ozezdrze ściągają duŻo tych

sóbę w Urzędzie na wnioski unijne to

czy niech składa wnioski'
a, czy place zabaw dla dzieci' czy jakiś chodnik

azło do zrobienia'
ten zas
iego Iudzie Się pytają czy można postawić kosze

óre Stawiają takie zestawy i my musielibyśmy je

np' zuzyty lprzęt elektryczny' złom' plastiki' ale

Więcej dyskusji nie było'

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący o godz' 12o' zamknął posiedzenie'

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gąsior


