
PROTOKÓŁ
z obrad XV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 5 grudnia  2008r.

 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 19.09 do 04.12 .2008r.
5.    Przedstawienie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie opłat lokalnych.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie  stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. Nr 75/7; 76/3
      obręb wsi Żywki).
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (na
      poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej dz. Nr 73/2 obręb wsi
      Żywki).
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (na
      poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej dz. Nr 75/2 obręb wsi
      Żywki).
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. nr 163/8  obręb Lipowo – dla
      dotychczasowego najemcy)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (obręb Sołtmany).
16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.(od Skarbu Państwa)
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
      w Kruklankach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych przewidzianych w
      ustawie z dnia 7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla
      członków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw
      Wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmiany określenia rodzaju miejscowości oraz   
      zmianę urzędowych nazw miejscowości położonych na  terenie Gminy Kruklanki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do projektów rozporządzeń Wojewody Warmińsko-
      Mazurskiego dotyczących Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Boreckiej oraz Obszaru
      Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
      na terenie gminy Kruklanki.
22. Przedstawienie planu potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach na 2009
      rok.
23. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych za 2007 rok.
24. Sprawy różne.

Sekretarz  -  poprosiła  o  wycofanie  z  programu   pkt.  17.  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  
Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kruklankach  do  podejmowania  
działań wobec dłużników alimentacyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 7 września o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Sekretarz – dodała, że podjęcie tej uchwały stało się bezprzedmiotowe ponieważ sprawy związane 
z  podejmowaniem  działań  wobec  dłużników  alimentacyjnych  wskazane  w  ustawie  o  
pomocy osobom uprawnionym do alimentów są czynnościami materialno - technicznymi i 
nie kończą się wydaniem decyzji. Ustawa o samorządzie gminnym art. 39 ust.4 stanowi, że 
Rada  Gminy  może  upoważnić  organ  jednostek  organizacyjnych  gminy  do  załatwienia  
indywidualnych spraw kończących się wydaniem decyzji  administracyjnej. Spodziewane  



jest  uściślenie  przepisów w tym zakresie  i  prawdopodobnie  będzie  to  innego  rodzaju  
rozstrzygnięcie. Wobec czego chcemy się wstrzymać z podjęciem uchwały w tej sprawie.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem porządku obrad bez pkt.17. 

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 XIV / 08  z dnia 19 września  2008r.( Protokół wyłożony był na pół godziny przed 
rozpoczęciem obrad).

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”,  przyjęła protokół Nr XIV/08 z dnia 
19 września 2008r.

Pkt  4

Wójt przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami:
Wójt – odczytał podziękowanie  Starosty oraz Powiatowego Szpitala za pomoc w zakupie 

tomografu, dziesięć samorządów miało udział w zakupie tego tomografu, nasza Gmina 
przeznaczyła na tomograf 30 tys. zł. Byłem też na otwarciu tomografu.
W tym jesiennym okresie:

- zakończyliśmy urządzenie placu koło szkoły,
- sprzedaliśmy 7 działek na kwotę ok. 280 tys. zł.,
- podpisaliśmy umowę na program „Kapitał Ludzki”,
- w trakcie opracowania są plany na Brożówkę,
- mamy już kompletną dokumentację na ośrodek zdrowia, w środę jedziemy z Panem
  skarbnikiem złożyć wniosek o dofinansowanie  na windę oraz podjazd dla
  niepełnosprawnych, spodziewamy się uzyskać ok. 60 tys. zł.,
- rozstrzygnęliśmy dwa konkursy na wolne stanowiska w Urzędzie, na miejsce Pani Czekan
  została wybrana Pani Oryńczak  natomiast na miejsce Pani Oryńczak komisja wybrała Panią
  Katarzynę Maślij.

Rada Gminy  przyjęła informację.
Pkt  5

 
Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2008r. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za” -   podjęła uchwałę Nr XV / 130 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Pkt. 6

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie opłat lokalnych.
Skarbnik – dodał że zmieniamy w tej uchwale tylko wysokość opłaty klimatycznej z kwoty 1.75zł na 

1,83zł., reszta w uchwale pozostaje jak w 2008 roku.

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XV / 131 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

Pkt. 7
Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie  obniżenia średniej ceny żyta dla celów wymiaru podatku 
rolnego.
Przewodniczący RG – odczytał pismo Prezesa Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej z prośbą o 

obniżenie stawki podatku rolnego.
Skarbnik – jak podają statystyki GUS średnia cena żyta w 2008 roku wynosi 50zł za metr i my taką 

cenę przyjmujemy.
Giza – sołtys – nie wiem skąd oni te ceny biorą, ta cena którą tu podają może była była przez 2 

tygodnie a tak to jest dużo niższa. 



Sekretarz – to wychodzi 8 zł od hektara.
Mikuła – jak to jest 8 zł od hektara to nie ma o czym mówić, to nie jest tak dużo.
Wobec powyższego przystąpiono do głosowania.

Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, -  podjęła uchwałę Nr XV / 132 / 08 , 
która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Pkt. 8

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za” - podjęła uchwałę Nr XIV / 133 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Pkt.  9

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, -  podjęła uchwałę Nr XV / 134/ 08, 
która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Pkt. 10

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
 
Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XV / 135 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Pkt. 11

Wójt  przedstawił uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.(dz. Nr 75/7; 
76/3 obręb wsi Żywki).

Wójt – uchwała ta była omawiana na poprzedniej sesji i została odłożona do wyjaśnienia, część 
członków komisji była w terenie i widziała że na tej drodze rosną drzewa, są umiejscowione 
szamba a przede wszystkim jest to skarpa i droga ta nie nadaje się do zrekonstruowania. 
Pan Bąba wyraził zgodę na tą wymianę i dopowiem że my nie ponosimy żadnych kosztów 
z tego tytułu.

Mikuła – to koszty ponosi Bąba?
Wójt – nie, koszty ponosi Kadylak.
Mikuła - Kadylak jest właścicielem tej działki, czy nie?
Wójt – na dzień dzisiejszy jest właścicielem.

Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami „za” - podjęła uchwałę Nr XV/ 136 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Pkt. 12

Wójt  przedstawił  uchwałę  w  sprawie  sprzedaży nieruchomości  w  drodze  bezprzetargowej  (na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej dz. Nr 73/2 obręb wsi Żywki).

Mikuła – to będzie wycena?
Wójt – tak.
Mikuła – a kto ponosi koszty?
Wójt – Kadylak.
Mikuła – czy to nie jest sprzeczne z przepisami, że osoba prywatna opłaca koszty gminy?
Wójt  – no tak, źle się wyraziłem, najpierw my ponosimy koszty a później  wliczymy w koszty  

sprzedaży.

Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami „za” - podjęła uchwałę Nr XV/ 137 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.



Pkt. 13

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej dz. Nr 75/2 obręb wsi Żywki)

Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami „za” - podjęła uchwałę Nr XV/ 138 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Pkt. 14
Wójt przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Wójt – jest to działka zabudowana Nr 163/8 położona w obrębie wsi Lipowo dla dotychczasowego 

najemcy Pana Miguna, który złożył wniosek o wykup.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XV / 139 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

Pkt. 15
Radny Mikuła Jerzy wyszedł.
Wójt – przedstawił uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Wójt – chcieliśmy  aby gmina wyszła ze współwłasności z Panem Kaczorowskim, ponieważ 
gmina miała 7/12 udziału w jego prywatnej działce. Byłem u Pana Kaczorowskiego i po 
wielkich trudach udało nam się porozumieć. Żeby wyrównać udziały Pan Kaczorowski dodaje 
nam 2 działki i część będzie musiał dopłacić.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XV / 140 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 

Pkt. 16
Radny Mikuła Jerzy wrócił.

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Wójt – są to działki od Skarbu Państwa: Boćwinka – boisko, Żabinka – plaża, Jasieniec – stary 

cmentarz, Lipowo – teren koło remizy, Kruklanki – żwirowa droga koło Połoma oraz 
Grażewiczów i Boczulaków.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XV / 141 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 

Pkt. 17

Sekretarz  przedstawiła uchwałę w sprawie wysokości, zasad i trybu wypłaty ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczo – 
gaśniczych. 

Sekretarz – zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przeciwpożarowej Gminy mają  
możliwość określenia wysokości ekwiwalentu za jedną godzinę udziału w działaniach 
ratowniczych do 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS , 
obecnie jest to 17,05zł za godzinę.  Poprzednio o wysokości ekwiwalentu decydował Wójt teraz 
Rada Gminy ustala w formie uchwały. Gminom pozostawiono możliwość wpływania na 
wysokość stawki ekwiwalentu mając świadomość, że będzie ona zależna od zasobności ich 
kasy. Od 1991 roku środki na ten cel były rezerwowane w budżecie gminy więc nie spowoduje 
to nowego raptownego wydatku. 

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XV / 142 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 



Pkt. 18
Sekretarz przedstawiła  uchwałę  w sprawie zmiany uchwały w sprawie  wystąpienia do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmiany określenia rodzaju miejscowości oraz   
zmianę urzędowych nazw miejscowości położonych na  terenie Gminy Kruklanki.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XV / 143 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 

Pkt. 19

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie opinii do projektów rozporządzeń Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego dotyczących Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Boreckiej oraz Obszaru
Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Wójt – uchwałę tą już rozpatrywaliśmy i podjęliśmy negatywną opinię, chodzi tu o linię brzegową 
100m od  wody.  Zostaliśmy tylko  jedną  gminą,  która  podjęła  taką  opinię,  reszta  gmin  
zmieniła uchwały na pozytywne.

Dyskusja:

Karbowski – radny - a co to da, że my przystąpimy do tego projektu?
Wójt – będzie mogło działać rozporządzenie Wojewody, ponieważ przez nas nie może.
Mikuła – radny -  dlaczego mamy się przychylić, ja uważam że jeżeli ktoś pobuduje przy samym 

jeziorze będzie bardziej dbał o dojście do wody.
Przewodniczący – myślę, że dzięki temu projektowi np. Pan Gorbacz nie dostał zgody na budowę 

żwirowni i myślę że będzie to dotyczyć też innych osób.
Wójt – jeżeli sobie państwo życzycie to na przyszłą sesję zaproszę Panią konserwator żeby Wam 

wyjaśniła wszystko. 
Szyszko –radny -  a co będzie jak nie podejmiemy tej uchwały?
Przyłucki – radny sejmiku -  nic nie będzie ponieważ to jest tylko opinia.
Przewodniczący – myślę że uchwałę należy odłożyć do przyszłej sesji i zastanowić się nad tym.

Proponuję przegłosować – kto jest za odłożeniem uchwały.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - jest za odłożeniem uchwały.

Pkt. 20
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na terenie gminy Kruklanki.

Sekretarz  –  ustalenie  zasad  programowania  współpracy  z  sektorem  pozarządowym  jest  
obligatoryjnym  zadaniem  samorządów  i  obejmuje  kwestie  zlecenia  zadań  publicznych  
organizacjom.  Ustawa  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  wprowadza  
obowiązek   tworzenia   i  uchwalania  przez  organy  stanowiące  jednostek  samorządu  
terytorialnego rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Program współpracy jako uchwała  organu stanowiącego  jest  podstawowym dokumentem,  
który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym 
terenie organizacjami pozarządowymi. Ustawa nie daje żadnych wytycznych dotyczących  jego 
zawartości  i  sposobu powstawania,  pozostawiając dowolność władzom lokalnym.  Program  
współpracy jest ściśle powiązany z budżetem ponieważ planuje się i ustala w programie jakie 
zadania realizowane przez organizacje mają zamiar finansować władze lokalne. Na 2009 rok 
zaplanowano  już  z  zakresu  upowszechniania  kultury  fizycznej,  sportu  i  rekreacji  
dofinansowanie zdań realizowanych przez Klub sportowy w kwocie 37 tys. zł i zamieszczono tę 
kwotę w budżecie. Wcześniejsze uchwalenie programu wraz z projektem uchwały budżetowej 
stanowi podstawę do ogłaszania konkursów na dany rok budżetowy. 

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XV / 144 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.



Pkt. 21

Kierownik  GOPS  przedstawiła  plan  potrzeb  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w 
Kruklankach na 2009 rok.

Dyskusja:
Przyłucki – radny sejmiku – z informacji tej wynika, że gmina nie ma miejsc pracy i ludzie coraz 
więcej korzystają z pomocy społecznej, 280 rodzin korzysta z pomocy to jest bardzo dużo.
Kierownik GOPS – głównie wydajemy na zasiłki rodzinne no i doszedł program „kapitał ludzki”.
Sekretarz  – część  zadań narzuca na nas  ustawa i  między innymi  musimy jeszcze zatrudnić  

księgowego.
Przewodniczący – ile udziału własnego ma gmina w kapitale początkowym?
Kierownik GOPS – szczerze mówiąc nie policzyłam.
Przewodniczący – to proszę to przygotować na następną sesję.
Kierownik  GOPS  –  naszym  priorytetem  jest  dożywianie,  nie  mamy  w  tej  chwili  problemu  z  

pieniędzmi tak jak to bywało w ubiegłych latach.
Wójt – wiem, że będziecie robić paczki dla dzieci  na święta.
Kierownik GOPS – tak  dla 300 dzieci, tym którzy korzystają z dożywiania oraz małym dzieciom 

pozostającym w domach.

Rada Gminy przyjęła plan potrzeb.
Pkt. 22

Przewodniczący – poinformował radnych, że zgodnie z art. 24h pkt. 12 ustawy o samorządzie  
gminnym  do  30  października,  każdego  roku  należy  przedstawić  radzie  gminy  informację  
dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. Należy stwierdzić, że powyższe informacje były 
przygotowane o czasie  nie było jednak możliwości odczytania ich w odpowiednim terminie  z  
uwagi na to iż termin odbycia Sesji został przesunięty.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku o 
złożonych oświadczeniach majątkowych radnych za 2007 rok oraz informację Wojewody o  
złożonych oświadczeniach majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.

 (Informacje  dołączone  są  do  protokołu).  Myślę,  że  ci  radni  u  których  wystąpiły  błędy  w  
złożonych  oświadczeniach, powinni złożyć korekty. 

Pkt. 23
Sprawy różne:

Przewodniczący -– odczytał pismo Inspektora Wojewódzkiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pani 
Marzeny Ostrowskiej  dotyczącej trudnych warunków mieszkaniowych. Problem jest w tym, że 
nie mamy wolnych lokali.

Wójt – mam pytanie, czego sobie życzy ta Pani? .
Przewodniczący – prosi o eksmitowanie Pana Mroczka.
Przewodniczący  –  odczytał  wyrok  Sądu  nakazujący  Panu  Mroczkowi  opuszczenie  części  

mieszkania.
Rapita – radna - a co z synem Grzegorzem?.
Wójt – Grzegorz może mieszkać a ojciec może go tylko odwiedzać.
Rapita – radna -  byłam wraz z innymi osobami  w Sądzie na sprawie Pana Mroczka gdzie był on 

posądzony o znęcanie się, Sędzia nas wysłuchał ale co dalej będzie to nie wiem.
Wójt – z Panią Ostrowską mamy problem od 10 lat.
Giza – Sołtys – miała mieszkanie u rodziców czemu tam nie mieszkała?
Rapita  –  radna  -  Pan Mroczek  dostał mieszkanie  na Osiedlu Boreckim z racji swej pracy w 

Nadleśnictwie, mieszkańcy całego osiedla są za nim. 
Ta Pani odprowadza jednego ze swoich synów na przystanek PKS i ciekawa jestem czy ktoś 
go w Giżycku odbiera , bo skoro on jest niepełnosprawny to ona powinna go zawieźć lub ktoś 
powinien go odbierać. Czasami słyszałam, że on mówi że popełni samobójstwo. Dopóki Pani 
Ostrowska się nie sprowadziła nie było skarg na Pana Mroczka.

Przewodniczący – do kiedy jest umowa najmu dla Pani Ostrowskiej.
Wójt  –  przedłużono  na  3  miesiące.  Usiądziemy  razem  z  Panem  Przewodniczącym  i  damy  

odpowiedź.



Szyszko – radny – jak tam z kanalizacją w Brożówce?
Wójt – są złożone wnioski i musimy czekać.
Karbowski -  radny – a jak wnioski na drogę.
Wójt – już jest ogłoszona lista, my mieliśmy we wniosku braki ale możemy to uzupełnić. Wniosek 

Starostwa na ul. Wczasowa przeszedł.
Przyłucki – radny sejmiku -  Kętrzyn  wycofał się ze Związku Międzygminnego – Gospodarka  

Odpadami.
Przewodniczący – ja nie rozumiem jak to jest, niektóre powiaty mogą sobie wystąpić a inne nie, 

Wojewoda powinien to unormować, że jak wszyscy należą to wszyscy.
Wójt - Kętrzyn  jest mądry ma blisko wysypisko.
Mikuła – niektóre ulice są ciemne np. koło Grażewiczów czy przewiduje się tam jakieś oświetlenie?
Wójt – w tej chwili robiona jest dokumentacja na ul. Spacerową i Os. Słoneczne, myślę że jak to 

zrobimy to pomyślimy i o tych uliczkach. Zrobienie oświetlenia to jest duża inwestycja i nie  
wiem czy to się opłaca robić na tych małych uliczkach.

Mikuła – radny – jak będzie robiona ul. Wczasowa  czy to tez obejmuje lampy?
Wójt – muszę sprawdzić, ale ja myślę ze to obejmuje tez oświetlenie.
Gryciuk -  radny – czy można kilka wierzb w Lipowie wyciąć?

Wójt – trzeba pójść do Pana Żyndula i on zobaczy.
Sekretarz – Stowarzyszenie WĘGORAPA złożyło propozycję przeprowadzenia szkoleń w zakresie 

prowadzenia działalności  innej ni  rolnictwo tj.  agroturystyka itp.  Mogą je przeprowadzać w  
każdej wsi w zależności od ilości chętnych, żeby uzyskać pieniądze muszą się zorientować  
jakie jest zainteresowanie. Mam tu takie ankiety można sobie wziąć i rozpropagować wśród 
ludzi.

Wójt – bardzo się przyjęły przydomowe oczyszczalnie ścieków, zapisało się ok. 30 osób. Projekt 
mamy w Urzędzie i można się zgłaszać.

 Wobec zrealizowania porządku obrad  Przewodniczący o godz. 1400   zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Gminy
  
       Stanisław Gąsior


