
PROTOKÓŁ  XVIII / 09
z obrad XVIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 21 kwietnia 

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 9 
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 24.03.2009r. Do 19.04 
       2009r.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania
       budżetu gminy za 2008 rok.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu (obręb Możdżany).
8.   Podjecie uchwały w sprawie opinii projektu planu Aglomeracji Giżycko.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą
      Warmińsko – Mazurskim na prowadzenie spraw z zakresu administracji  rządowej dotyczących
      utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kruklanki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców wsi Sołtmany i wsi
     Boćwinka dotyczącej stanu technicznego drogi.
11. Sprawy różne.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem porządku obrad. 

Rada Gminy w obecności 9 radnych – 9 głosami „za” przyjęła porządek obrad.

Pkt  3

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy nr 
XVII / 08  z dnia 24 marca  2008r.( Protokół wyłożony był na pół godziny przed rozpoczęciem 
obrad).

Rada Gminy w obecności 9 radnych - 9 głosami „za”,  przyjęła protokół Nr XVII/09 z dnia 
24 marca 2009r.

Pkt  4
 
Wójt przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami. Ostatnia sesja odbyła 
się 24 marca , w okresie tym:

 zatrudniliśmy 10 osób na prace społecznie pożyteczne i będą te osoby w dyspozycji 
sołtysów,

 rozstrzygnęliśmy przetarg na remont dróg wygrał  Pan. Naruszewicz, remont zaczęliśmy 
już od dzisiaj od miejscowości Żywki,

 rozstrzygnięty został przetarg na remont lamp ulicznych, wygrała firma Pana Biłasa, umowa 
jest już podpisana,                

 z robót publicznych zatrudniliśmy 8 osób, 2 kobiety  będą porządkować centrum Kruklanek, 
6 mężczyzn będzie wykonywać prace w terenie, koło szkół, trochę na ścieżce edukacyjnej,

 remont ulicy Wczasowej już się rozpoczął. 

Dyskusja:

Mikuła – radny – czy na ulicy wczasowej będzie robione też oświetlenie uliczne.
Wójt – wymienimy tylko lampy i to też będzie robić Pan Biłas.
Burzyński – sołtys – może wreszcie koło nas zrobią lampę i trzeba by też postawić lampę przy 
drodze tam gdzie  ludzie idą na spacer na zwalony most, tam jak jest ciemno nie wiedzą gdzie 



mają skręcać.
Wójt – tam trzeba postawić nowy słup, a to już jest duża inwestycja, trzeba ciągnąć linię.
Burzyński – ale tam już jest linia.
Mikuła – radny – ile firm brało udział w przetargu na oświetlenie?
Wójt – trzy firmy.
Burzyński – sołtys – wygrała firma z Giżycka i podatki pójdą do Giżycka.
Wójt – niestety takie są przepisy przy wyborze, że nie zawsze wygrywa ktoś miejscowy.
Mikuła – radny – tak już jest, ja przetarg przegrałem o 2 zł.

Pkt. 5

Skarbnik przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu  gminy za 2008 rok.

Skarbnik – dodał, że uchwałę taką podejmujemy co roku, sprawozdanie  z wykonania budżetu jest 
w formie  Zarządzenia Wójta. Zarządzenie składa się z trzech części,  dwóch załączników: 
wykonania  planu  dochodów  i  wykonania  planu  wydatków  oraz  z  części  opisowej.   
Sprawozdanie  to było analizowane  przez komisje Rady Gminy. Komisja Rewizyjna na  
posiedzeniu w dniu 15 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i występuje 
z  wnioskiem do Rady Gminy  o  udzielenie  absolutorium Wójtowi  Gminy.  Zarządzenie  
Wójta, opinia Komisji Rewizyjnej oraz wniosek w sprawie absolutorium  Przewodniczący  
Rady  Gminy  wysyła  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej,  która  również  analizuje  i  
wydaję opinię w sprawie wniosku Komisji   Rewizyjnej  w sprawie absolutorium z tytułu  
wykonania budżetu oraz opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za  
poprzedni rok.
Skarbnik przedstawił:
– Opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2008 rok.
– Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
– Uchwałę  Nr  RIO.VIII-0120-98/09  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej  w Olsztynie  z  dnia  7 kwietnia  2009 w sprawie  wydania  pozytywnej 
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kruklanki sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy Kruklanki za 2008 rok.

– Uchwałę  Nr  RIO.VIII-0120-113/09  Składu  Orzekającego  RIO  w  Olsztynie  z  dnia  8 
kwietnia  2009r.   W  sprawie  wydania  pozytywnej   opinii   o  przedłożonym  wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kruklanki o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy 
Kruklanki za 2008 rok.

Dyskusja:

Mikuła – (radny) - jest nadwyżka w budżecie i czemu jej nie przeznaczamy na coś?
Wójt – nadwyżka jest ale możemy ją wydać w tym roku, zaraz będzie następny punkt o zmianach 

w budżecie i będziemy mogli ją gdzieś przeznaczyć.
Przewodniczący RG – mamy przecież w tym roku zacząć budowę kanalizacji w Brożówce, spinkę 

wody i nie wiem czy nasze wnioski złożone o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
zostaną przyjęte, jeżeli nie to będziemy musieli przeznaczyć na to własne pieniądze.

Skarbnik – w zeszłym roku była robiona inwestycja na ponad 300 tys. zł.,  a ok. 550 tys. zł.   
wydano na remonty dróg.

Mikuła – (radny) – tyle pieniędzy zostało wydane na drogi a ludzie narzekają, że  są źle zrobione?
Przewodniczący RG – ale te 550 tys. zł, to jest razem z drogą w Brożówce.
Skarbnik – tak, razem ale tutaj dochodzi również odśnieżanie. W tym roku też będziemy dokładać 

do remontu dróg,  do ul. Wczasowej, na drogę w Sołtmanach i nie wiemy co będzie z drogą 
na Osiedle Boreckie. 

Więcej pytań nie było.

Skarbnik przedstawił  uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Przewodniczący poprosił o przystąpienie do głosowania .

Rada Gminy w obecności 9 radnych - 9 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XVIII / 164 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Pkt. 6
Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.



Skarbnik – w zmianach musimy umieścić po stronie dochodów i po stronie wydatków dotację 2 tys. 
zł.  na  utrzymanie  cmentarzy  wojennych  oraz  4.148  zł  na  wybory  do  Parlamentu  
Europejskiego. Ponadto 150 tys. zł.  musimy zapisać na kanalizację w Brożówce i 20 tys. 
na wysypisko śmieci  oraz 18 tys. zł  dla straży pożarnej na zakup aparatów tlenowych.

Dyskusja:

Wójt – aparaty tlenowe, które mamy  są stare jakieś 20 – letnie,  jak w Brożówce był pożar w  
piwnicy i tam trzeba było wejść, nasze aparaty nie zdają egzaminu a to jest zagrożenie  
życia, podobnie było przy pożarze  u państwa Kulbackich, strażacy niestety ryzykują życie.

Mikuła – radny – czy my sami musimy zakupić te aparaty?
Wójt – tak, jesteśmy w krajowym systemie ratowniczym, Państwowa Straż Pożarna nam dopłaca 

rocznie, naszym zadaniem jest posiadać OSP i utrzymywać ją. Do naszej Straży Pożarnej 
tak dużo nie dokładamy ale akurat teraz musimy kupić ten sprzęt.

Karbowski – radny – przy okazji  palenia traw, w tamtym roku się paliło między Osiedlem Boreckim 
a ul. Brzozową i w tym roku też, w tamtym roku rozmawialiśmy o tym aby  jakoś zmusić 
tych co tam posiadają działki aby je kosili.

Wójt – my nie możemy nakazać wykaszania, ustawa nam tego zabrania.
Szyszko – radny – może jakoś inaczej to zrobić, wydać  decyzję.
Wójt – żeby wydać decyzję musimy podać podstawę prawną.
Szyszko – może rada podejmie uchwałę w tej sprawie.
Wójt – każdą taką uchwałę uchyli nam wojewoda.
Mikuła – przeważnie te trawy podpalają dzieci.
Mikuła  –  wracając  do  nadwyżki  budżetowej,  chodniki  mamy  w  fatalnym  stanie,  w  centrum  

Kruklanek i koło GOK.
Wójt – koło GOK będziemy robić, mówiliśmy o tym na poprzedniej sesji.
Rećko – może dać na polne drogi?
Giza – sołtys – my też nie będziemy chodzić po błocie , w Kruklankach jakieś tam chodniki są ale 

są, a my?
Przewodniczący – od czasu zrobienia kanalizacji  w Kruklankach nie mamy pieniędzy na inne  

większe inwestycje.
Szyszko – my z ta kanalizacją jesteśmy zależni od tej Aglomeracji, nie wiadomo czy w tym roku 

zaczniemy bo oni muszą ogłosić przetarg na wykonanie.
Karbowski – radny – tak samo jest z salą gimnastyczną.
Wójt – dokumentacja jest ukończona.
Przewodniczący – ja myślałem o tym boisku „ORLIK”.
Wójt – koszt utrzymania takiego boiska wynosi ok. 9 tys. zł.
Karbowski – radny – ja bym powiedział żeby lepiej zrobić najpierw salę gimnastyczną.
Przewodniczący – mieliśmy kiedyś budować nową salę gimnastyczną ale to u nas nie zda też 
egzaminu.
Mikuła – radny – czy zrobimy coś koło GOK - u do sezonu?
Wójt – dobrze przerzucimy ludzi z terenu do GOK – u.
Sulej – radna – czyli nasze drogi dalej zostają w złym stanie?
Wójt – nie, teraz jak zrobimy jakiś odcinek drogi to będzie on odbierany.
Szyszko – radny – te drogi będą robione z rowami?
Wójt – tam tylko w Sołtmanach a mamy 90km dróg, wiecie ile to pieniędzy?.
Szyszko – tak, ale róbmy po kawałku ale dobrze.
Przewodniczący – jak to wygląda prawnie, Wójt ogłasza przetarg, ktoś jest wybrany i ma np. termin 

zakończenia do 15 października, a można w tym czasie czy po wykonaniu remontu  wziąć 
kogoś z wolnej ręki.

Wójt – nie można nic robić z wolnej ręki.
Przewodniczący – a czy można zrobić tak, że po wykonaniu remontu jednej firmy ogłosić nowy 

przetarg?
Wójt – nie wiem czy tak można ale się zorientuję.

Rada Gminy w obecności 9 radnych - 9 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XVIII / 165 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 



Pkt. 7

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu.
Wójt  –  jest  to lokal po zmarłym Panie Wałejko,  rodzina wystąpiła  z wnioskiem o wykupienie,  

sprzedaż ta będzie w drodze przetargu.

Rada Gminy w obecności 9 radnych - 9 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XVIII / 166 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Pkt. 8

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu granic Aglomeracji Giżycko.

Rada Gminy w obecności 9 radnych - 9 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XVIII / 167 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Pkt.  9

Wójt przedstawił  uchwałę  w sprawie  wyrażenia  zgody na zawarcie  porozumienia  z  Wojewodą 
Warmińsko  -  Mazurskim na prowadzenie  spraw z  zakresu administracji  rządowej  dotyczących 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kruklanki.

Rada Gminy w  obecności 9 radnych -  9 głosami „za”, -  podjęła uchwałę Nr XVIII / 168/ 08, 
która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Pkt. 10

Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie  rozpatrzenia skargi mieszkańców wsi Sołtmany i wsi 
Boćwinka dotyczącej stanu technicznego drogi.

Sekretarz – skarga wpłynęła do Wojewody, Wojewoda wg właściwości odesłał  do nas w celu 
rozpatrzenia i udzielenie odpowiedzi  zainteresowanemu na zarzuty sformułowane w 
skardze. Skargę powyższą rozpatrywała  Komisja Rewizyjna w dniu 15 kwietnia  i 
postanowiła uznać ją za bezzasadną, ponieważ na podstawie przedstawionych 
dokumentów i wyjaśnień stron postępowania  nie można postawić Wójtowi zarzutów 
zaniechania działania. Sekretarz odczytała: skargę oraz opinię Komisji Rewizyjnej (skarga i 
opinia dołączona jest do protokołu).

Sekretarz - i tu mam pytanie czy rada podtrzymuje opinię komisji rewizyjnej?

Dyskusja:

Szyszko – radny – ja byłem na tej drodze w Sołtmanach i tam jest naprawdę fatalnie.
Mikuła – radny – my mamy szczęście, że tam się nic gorszego nie stało  z tym dzieckiem.
Zajączkowski – Prezes firmy „AGRO-MAZURY” - jeżeli się koło tej drogi nie zrobi rowów, przepusty 

i nawierzchnię to nic z tego nie będzie.
Sulej – radna – trzeba to było zrobić na wiosnę wtedy gdy jest błoto a teraz to już jest za późno.
Wójt – dzisiaj tam robią, to ludzie po prostu chodzą i pokazują gdzie trzeba naprawić bo my 

dokładnie nie wiemy.
Szyszko – radny -  może u nas jest gdzieś żwir, byłoby to dla nas taniej.
Mikuła – radny -  żwir z Jeziorowskich poszedł właśnie na Sołtmany, ten żwir jest dobry jak jest 

sucho, ale jak mokro to nie bo ma domieszkę gliny.
Przewodniczący – myślę, że lepiej by było aby firmy brać do remontów z wolnej ręki, wzięlibyśmy 

te trzy firmy, wtedy by się okazało która  lepiej robi. A tak wygrywa tylko jedna i tylko na nią 
jesteśmy zdani czy robi dobrze czy źle.

Rada Gminy analizując zebrane dowody w sprawie stwierdza:
 

1.  Gmina  Kruklanki  zarządza  95 km dróg,  z  czego  90  km są  to  drogi  gruntowe.  W roku 
ubiegłym  na  remonty  dróg  gruntowych  wydano  156.715  zł.  Zakres  prac  obejmował: 
nawożenie żwirem, równanie dróg i wykonanie rowów odwadniających na drodze gminnej 



Boćwinka – Kolonia Sołtmany.  Największe nakłady finansowe przeznaczono właśnie na 
remont  drogi  będącej  przedmiotem  wniesionej  skargi.  Na  drogę  Boćwinka  –  kolonia 
Sołtmany  wydatkowano  50.000  zł.  Zakres  prac  obejmował:  wykonanie  rowów 
odwadniających  na  odcinku  ok.  400  m,  wznowienie  granic  drogi,  wyżwirowanie 
i wyrównanie nawierzchni na całym odcinku drogi oraz poszerzenie do wymiarów zgodnych 
z wykonanymi pomiarami geodezyjnymi.

2.  W dniu 25 czerwca 2008r.  komisja w 3-osobowym składzie dokonała oględzin i  odbioru 
wykonanych prac oraz stanu drogi  gruntowej  na odcinku Boćwinka – kolonia Sołtmany 
i stwierdziła, iż omówione powyżej prace zostały wykonane, a stan drogi był w miarę dobry. 
Droga na całym odcinku posiadała pełną przejezdność dla samochodów osobowych i w 
ocenie  Komisji  utrzymana  była  w standardzie  podobnym  do  innych  dróg  gruntowych 
położonych na terenie gminy.

3.   Wyjątkowo niesprzyjające  warunki  atmosferyczne jakie  panowały zimą roku 2008/2009 
niekorzystnie  wpłynęły  na stan drogi,  niszcząc  w dużym zakresie  to  co  zostało  na  tej 
drodze zrobione. 

4.  Wójt Gminy dowiódł, że niejednokrotnie osobiście prowadził rozmowy z Panem Marcinem 
Petsch, uwzględniał jego uwagi co do stanu drogi, często bezpośrednio interweniował aby 
doraźnie  usunąć przeszkody na drodze.  Działania  te  nie  mogą być  jednak chaotyczne 
i wykonywane pod dyktando skarżących,  a usterki  na drodze usuwane,  natychmiast  po 
zgłoszeniu  przez  skarżących.  W  działaniach  należy  kierować  się  przyjętym  planem 
modernizacji  dróg,  priorytetami  np.  wynikającymi  z  natężenia  ruchu  na  danej  drodze. 
Gmina posiada wiele dróg którym musi zabezpieczyć odpowiednio dobry stan, ponieważ na 
co dzień przemieszcza się nimi znacznie większa ilość mieszkańców.  

5.  Na gminie spoczywa obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej 
w zakresie dróg gminnych (art.7 ust.1  pkt  2  ustawy o samorządzie gminnym) jednakże 
z tego  przepisu  nie  wynika  obowiązek  modernizacji  drogi  w terminie,  w  miejscu  oraz 
w sposób preferowany wyłącznie przez skarżącego.

6.  Gmina w miarę możliwości finansowych stara się remontować wszystkie drogi w gminie, 
w tym  drogę  będącą  przedmiotem  skargi.  Remonty  na  drogach  gruntowych  są 
wykonywane w granicach środków finansowych wydzielonych na ten cel w budżecie gminy, 
z uwzględnieniem wydatków na  niezbędne  naprawy bieżące  dróg  i  ich  profilowanie  po 
okresie zimy. Na większe inwestycje Gminy aktualnie nie stać.

7.  Remont w/w drogi, z uwagi na jej stan jest konieczny i zostanie wkrótce przeprowadzony po 
podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.  

  

Na podstawie zebranych dokumentów oraz wyjaśnień złożonych Komisji Rewizyjnej przez 
pracowników Urzędu Gminy oraz Marcina i Wojciecha Petsch – reprezentujących mieszkańców 
wsi Boćwinka i Sołtmany  Komisja stwierdziła, że Wójt nie dopuścił się zaniechania lecz w miarę 
możliwości  starał  się  je  utrzymywać  drogi  w  jak  najlepszym  stanie.  Remonty  na  drogach 
gruntowych  są  wykonywane  w granicach   środków  finansowych  wydzielonych  na  ten  cel  w 
budżecie  gminy,   z uwzględnieniem  wydatków  na  niezbędne  bieżące  naprawy  dróg  i   ich 
profilowanie po okresie zimy.

Rada podtrzymuje uzasadnienie Komisji Rewizyjnej i uznaje je jako własne.
Przystąpiono do głosowania.

Rada Gminy w  obecności 9 radnych -  9 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XVIII / 169 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Pkt. 11
Sprawy różne:

Wójt – mam pismo z Agencji Nieruchomości Rolnej, chcą  nam przekazać część drogi w Żywym i 
w Brożówce do Pana Sosnowskiego.

Mikuła – radny – ale my musimy je przyjąć?
Wójt – w ustawie się mówi, że możemy ale nie musimy z czasem i tak by to przeszło na nas.

    My chcemy szamba w Jasieńcu przekazać dla nich.

Sekretarz – chciałabym państwu powiedzieć trochę o funduszu sołeckim. Aby uzyskać taki fundusz 
Rada Gminy powinna wyodrębnić w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki. Do dnia 



31 marca  każdego roku poprzedzającego rok budżetowy będzie musiała podjąć uchwałę w której wyrazi 
zgodę albo nie wyrazi zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Wyjątkiem jest rok 
2009 gdzie przepis przejściowy – art.6 przewiduje podjęcie ww. uchwały do dnia 30 czerwca.  Fundusz 
sołecki nie jest obowiązkowy i posiada charakter roczny. W roku 2010 powstaną pierwsze 
fundusze sołeckie, a zwrot części wydatków poniesionych w tym roku nastąpi w 2011 roku.

Przykładowe zadania możliwe do realizacji:
- modernizacja dróg gminnych, budowa chodnika,
- świetlice, dom kultury – zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego,
- urządzenie boiska, kąpieliska,
- na wsparcie OSP, zwłaszcza jeżeli remiza jest własnością gminy,
- organizacja imprezy kulturalno oświatowej.
Ustawodawca  przewidział,  że  środki  funduszu  mogą  być  przeznaczone  na  działania  
zmierzające do  usunięcia  skutków klęski  żywiołowej.  W sytuacji  gdyby zaistniała  taka  
potrzeba,  Wójt sam przeznacza środki na skutki klęski o ile wcześniej nie zostały wydane i 
można je w ten sposób zadysponować. Wójt ma prawo wówczas wydać wiążące polecenia. 
Na usunięcie skutków klęski nie pisze się wniosku.  
Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do  
Wójta  przez sołectwo wniosku.  Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z  
inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Wniosek  powinien  zawierać  wskazanie  przedsięwzięć  przewidzianych  do  realizacji  na  
obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie  
informacji, wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem. 

Przewodniczący – odczytał pismo  Pani Horoszkiewicz i Macina  w sprawie wyrażenia zgody  na 
otwarcie  punktu  przedszkolnego  oraz  pomoc  w  uzyskaniu  lokalu  na  ten  cel.  My  już  
rozmawialiśmy na ten temat,  niestety w tej  chwili  gmina nie posiada w swoim zasobie  
komunalnym  odpowiedniego  lokalu,  który  spełniałby  kryteria  określone  dla  obiektów  
przeznaczonych do realizacji tych celów. 

Wójt – i automatycznie gmina  by musiała dopłacać po 300 zł do każdego  dziecka, a rodzice 
250zł.. Jak wejdzie ustawa, która zmusi nas do utworzenia przedszkola wówczas  
będziemy myśleć. 

Przewodniczący – mogłyby te panie zrobić jakieś zebranie z mieszkańcami, żeby zorientować się 
czy będą chętni. Jeżeliby rodzice zdecydowali że chcą aby  było takie przedszkole i będą 
płacić to może i mogłoby powstać ale problem jest z lokalem, chyba żeby te panie same 
znalazły gdzieś lokal. Poza tym spadnie liczba dzieci w przedszkolu. 

Odpowiemy tym paniom, że nie posiadamy lokalu a w związku z tym nie możemy wyrazić 
zgody  na otwarcie  punktu przedszkolnego, ponieważ warunkiem prowadzenia niepublicznego 
punktu przedszkolnego  jest uzyskanie  wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę, a zgłoszenie 
poprzedza się złożeniem odpowiedniego wniosku w którym między innymi musi być wskazane 
miejsce prowadzenia przedszkola.

Sulej – przy okazji remontu dróg, może w Żywkach naprawić tam przy mostku, miało to być 
zrobione jak robiliśmy drogę w Brożówce.

Szyszko – prosiłbym o przywiezienie 2 wywrotek piasku na plażę w Brożówce, resztę my sami 
zrobimy.

Mikuła – radny – zrobiliśmy koło GOK – u plac zabaw, ale jest trochę za mało huśtawek.

Wójt – sprawdzimy ile tamte kosztowały i pomyślimy żeby coś dokupić.

Mikuła – jeszcze sprawa centrum Kruklanek, za mało jest zieleni, krzewów, był tez kiedyś pomysł 
wprowadzenia jednolitej numeracji budynków. Ponadto lato się zbliża a nasza rzeka Sapina 
jest bardzo brudna, trzeba by ją oczyścić i pogłębić.

Wójt – rzeka nie jest nasza , właścicielem jest Zarząd Wód, w zeszłym roku prosiliśmy to trochę 
oczyścili.

Mikuła – to gmina nie może wystąpić z pismem do nich?

Przewodniczący – trzeba by tam pismo złożyć i wspomóc finansowo.

Mikuła – trzeba też coś robić z rybą bo w naszym jeziorze już jej nie ma.



Wójt – byłem na spotkaniu w Starostwie i była rozmowa o środkach na zarybianie i dowiedziałem 
się że środki są ale wszystko jest na morza.

Mikuła – kiedyś tablicę ogłoszeń przenieśliście na mój teren i teraz ja tam chę stawiać  dom i 
prosiłbym o zabranie jej.

 
 Wobec zrealizowania porządku obrad  Przewodniczący o godz. 1330   zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Gminy
  
       Stanisław Gąsior


