
PROTOKÓŁ  XXIII / 09
z obrad XXIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 grudnia 

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 17 listopada  do 29
       grudnia 2009r.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie
      Mazurskie Jeziora” i wyznaczeniu przedstawiciela do prac stowarzyszenia.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/149/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 

30.12.2008r.  w  sprawie  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na 2009 rok.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
      Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na 2010 rok.
8.   Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
     oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
      pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kruklanki na 2010 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Boćwinka.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/110/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia
      25.06.2008r. W sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Kruklanki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. Nr 209/2 – obręb Boćwinka).
14. Podjecie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (sprzedaż lokalu – obręb Kruklanki).
15. Podjecie uchwały w sprawie wyposażenia Zespołu Szkół w Kruklankach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyjście ze współwłasności.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
      na lata 2010 – 2015 Gminy Kruklanki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany u chwały Nr XXIX/181/2001 Rady Gminy Kruklanki z dnia
     23.11.2001r. z późn. zm. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach.
19. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Kruklanki. 
20. 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 XXII / 09  z dnia  16 listopada 2009r.( Protokół wyłożony był na pół godziny  
przed rozpoczęciem obrad).
Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”,  przyjęła protokół Nr XXII/09 z dnia 
16 listopada  2009r.

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

Wójt – ostatnia sesja odbyła się 16 listopada w której nie mogłem uczestniczyć z powodu choroby. 
W tym krótkim czasie:



– sprzedaliśmy jedną działkę budowlana o wartości 43 tys. zł i lokal w Lipowie z
przeznaczeniem na kaplice o wartości 2.200 zł.,

– przejęliśmy od Skarbu Państwa dwie działki o pow. 40 arów  w obrębie Boćwinka, które 
przeznaczamy  dzisiejszą uchwałą do sprzedaży,

– przenieśliśmy GOPS do budynku po byłym Posterunku Policji.  Ponadto chciałbym 
powiedzieć, że GOPS przystąpił do realizacji projektu na rok 2009, który jest 
kontynuacją projektu rozpoczętego w 2008 roku, współfinansowanego przez Unię 
Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W styczniu i w lutym 
odbyła się rekrutacja 18 uczestników w wieku od 20 – 50 lat. W rezultacie 
przeprowadzonej rekrutacji zostało podpisanych 12 kontraktów socjalnych i 6 osób 
objętych Programem Aktywności Lokalnej. Każdy uczestnik projektu objęty został 4 
instrumentami aktywnej integracji: aktywizacja społeczna, aktywizacja zdrowotna, 
zawodowa i edukacyjna. W lipcu rozpoczęły się spotkania z trzema specjalistami: 
socjoterapeutą,psycholog, i doradcy zawodowego. Wybór szkoleń zawodowych został 
indywidualnie ustalony z każdym uczestnikiem przez doradcę zawodowego. W grudniu 
zakończyły się szkolenia zawodowe, uczestnicy projektu zdobyli umiejętności z obsługi 
kasy fiskalnej i podstawowej obsługi komputera i internetu. Zgłębili wiedzę praktyczną i 
teoretyczną z zakresu usług opiekuńczych osób starszych. W 2010 roku będzie dalej 
kontynuowany program „Kapitał Ludzki”,

– 26 listopada zakończyła się kontrola z Urzędu Wojewódzkiego dotycząca wykorzystania 
dotacji, kontrola wypadła pozytywnie poza małymi uwagami na temat wniosków o zwrot 
akcyzy na paliwo. Przy okazji chciałbym prosić sołtysów aby przekazali rolnikom żeby 
faktury za paliwo wystawiane były na właściciela gospodarstwa a nie jak to się czasami 
zdarza, że ktoś z rodziny jedzie po paliwo i na siebie wystawia fakturę. 

 W związku z tym, że jest to ostatni dzień w roku chciałbym państwu przedstawić 
w skrócie najważniejsze zadania jakie wykonaliśmy w 2009 roku:

– przebudowa ulicy wczasowej,
– przebudowa drogi Żywki – Sołtmany,
– wykonanie chodników  i plac koło szkoły w Kruklankach i w Boćwince,
– bieżące remonty dróg gminnych,
– modernizacja budynku GOK,
– na kanalizację Jeziorowskie-Jasieniec-Brożówka w styczniu będzie podpisana umowa,,
– wysypisko – początek budowy zaplanowany jest na lipiec 2010 r. we wsi Spytkowo.

Pytań nie Było.

Rada Gminy przyjęła informację.
Pkt. 5

Wójt  przedstawił  uchwałę w sprawie  przystąpienia do stowarzyszenia  Lokalna Grupa Rybacka 
„Wielkie Mazurskie Jeziora” i wyznaczeniu przedstawiciela do prac stowarzyszenia.
 
Wójt – poinformował, że na dzisiejszym spotkaniu jest obecny szef Lokalnej Grupy Rybackiej, który 

przybliży nam bardziej temat naszej uchwały.
P. Kolasa – zajmuję się Stowarzyszeniem  „Lokalna Grupa Rybacka” , do stowarzyszenia należy 9
           gmin. Stowarzyszenie  ma na celu między innymi: zrównoważone wykorzystanie zasobów 

Wielkich Jezior Mazurskich tj;  rozwój infrastruktury związanej z obsługą gospodarczego  
wykorzystania  jezior  i  turystyki   poprzez:  remont  i  modernizację  przystani  rybackich,  
dostosowanie   miejsc  użyteczności  publicznej  i  turystycznej  do  potrzeb   osób  
niepełnosprawnych, utworzenie sieci „przyjaznych kąpielisk”, oznaczenie  i przystosowanie 
do potrzeb ruchu turystycznego miejsc widokowych,  rozbudowa sieci  gastronomicznej,  
uporządkowanie miejsc biwakowych, stworzenie punktów informacji rybackiej.
    Lokalna Grupa Rybacka może otrzymać na realizację swych zadań środki ok. 30 mln. zł 
na  lata 2010 – 2013,  ale złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Rolnictwa o zwiększenie tych 
środków do 42 mln. zł. Ile otrzymamy, dowiemy się w lutym kiedy rozstrzygnie się konkurs. 
Do tego programu chcemy zaprosić także Gminę Kruklanki i państwo podejmiecie decyzję 
czy chcecie należeć do tego stowarzyszenia. Będzie to Was kosztowało 4 tys. zł.  rocznie, 
Stowarzyszenie potrzebuje na swoją działalność około 40 tys. zł. rocznie i podzielić to na 
wszystkie gminy to wyniesie po ok. 4 tys. zł. rocznie. Z tych środków można będzie robic 
wszelkie rzeczy związane z jeziorami.



–

Dyskusja:
Przewodniczący RG – czy na terenie naszej gminy mogłoby być tak, żeby jezioro należało do  

Gminy?
Kolasa – w Węgorzewie było tak, że stowarzyszenie wydzierżawiało jezioro dla siebie, nasze  

stowarzyszenie będzie miało wpływ na to komu wydzierżawić i myślę, że nic nie będzie  
stało na przeszkodzie  aby Gmina mogła dzierżawić jezioro. 

Mikuła  –  radny-  u  nas  jak  do  tej  pory,  jeżeli  chodzi  o  ryby  to  prowadzona  jest  gospodarka  
rabunkowa  i z tym coś trzeba zrobić.

Kolasa – największym rabusiem to jest kormoran, kormoran rocznie zjada 400 ton ryb.
Wójt – nas by najbardziej interesowało zrobienie łowisk specjalnych, bo z tym się wiąże to że jeżeli 

by była ryba w tym jeziorze to mielibyśmy praktycznie przez cały rok turystów, ponieważ 
latem nawet jak przyjadą wędkarze to mówią, że nie ma ryby.

Mikuła – radny – my nawet miejscowych wędkarzy tracimy, bo jadą nad morze np. na dorsze czy 
do Szwecji.

Bolsewicz – sołtys – czy to stowarzyszenie ma jakąś konkurencję?
Kolasa – jest dużo takich stowarzyszeń,  w woj. warmińsko – mazurskim jest 6 takich inicjatyw, w 

Polsce ok. 64.
Mikuła – dziwne, że Unia daje dużo środków na drogi i jakieś inne rzeczy a o jeziora nie dba.
Kolasa – właśnie że odwrotnie, teraz Polska dostała na to najwięcej środków, sytuacja się poprawi, 

Urząd  Marszałkowski  ma  opracowany  program  tylko  czeka  aż  nasze  stowarzyszenie  
powstanie.

Więcej pytań nie było

Wójt  przedstawił  uchwałę w sprawie  przystąpienia do stowarzyszenia  Lokalna Grupa Rybacka 
„Wielkie Mazurskie Jeziora” i wyznaczeniu przedstawiciela do prac stowarzyszenia.

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXIII / 200 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Kolasa – chciałbym państwu podziękować za zaufanie,  postaram się  rozwiązywać wszystkie  
problemy. Życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

Pkt. 6

Sekretarz – zanim przedstawię projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XVI/149/08 Rady 
Gminy Kruklanki z dnia  30.12.2008r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na 2009 rok. - poproszę o zabranie głosu 
Panią  Katarzynę  Makałus,  która  przedstawi  informację  z  działalności  punktu  Konsultacyjno  – 
Informacyjnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzależnień.

P. Makałus – punkt konsultacyjno – informacyjny przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozpoczął 
swoją działalność od 1 stycznia 2008r. , W okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 listopada  
2009r.  do  punktu  zgłosiło  się  40  klientów  z  problemami  związanymi  z  przemocą  w  
rodzinie  oraz  innymi  problemami  życiowymi.  Ogółem  w  punkcie  od  początku  swojej  
działalności porady uzyskało 84 osoby.
   Najczęściej były to osoby doznające przemocy w rodzinie,bezradne, zagubione i nieufne. 
Wielokrotnie osoby pokrzywdzone potrzebowały wsparcia i  pomocy psychologicznej.  W  
trakcie spotkań z osobami krzywdzonymi przede wszystkim uświadamiałam o ich prawach i 
możliwościach dalszego działania. We wszystkich przypadkach, gdzie doszło do czynu  
karalnego, były prowadzone sprawy sądowe o znęcanie się lub rodzina była pod kontrolą 
Policji, prowadzone były procedury Niebieskiej Karty.  Osoby zgłaszające się potrzebowały 
dodatkowego wsparcia i możliwości rozmowy o problemie. W dwóch przypadkach osoby 
doznające  przemocy  psychicznej  zmieniło  miejsce  zamieszkania  i  podjęło  procedury  
rozwodowe. Kontakt z punktem mieli również sprawcy przemocy w rodzinie, którzy szukali 
pomocy w kierunku poprawy relacji z rodzinami i sposobów zmiany swojej postawy nie  
radząc sobie całkowicie  z  problemem. W pracy ze sprawcami  prowadziłam fragmenty  
programu edukacyjno – korekcyjnego mające na celu zrozumienie stosowanej przemocy i 
zaprzestania jej stosowania ucząc innych sposobów na wyładowanie złości i negatywnych 
emocji.  Jednak  dodatkowo   informowałam  o  możliwości  uczestnictwa  w  terapii  
kompleksowej  dla osób stosujących przemoc, ponieważ pomoc w punkcie jest  jedynie  



doraźna. Dodatkowo do punktu zgłaszali się rodzice mający problemy wychowawcze z  
małoletnimi dziećmi, którzy szukali wsparcia, rady i pomocy o charakterze informacyjnym, 
wychowawczych i  wspierających.  Problemem najczęściej  było brak właściwych postaw  
aspołecznych, brak autorytetów rodzicielskich i wejście na drogę demoralizacji. 
   Wszystkie osoby zgłaszające się do punktu były informowane o możliwości dalszego  
postępowania i o instytucjach oraz osobach, gdzie mogą otrzymać długoterminową pomoc 
oraz przejść całkowitą terapię związaną z ich problemem i jego rozwiązania.
     Dodatkowo  w  trakcie  prowadzenia  punktu  konsultacyjno  –  informacyjnego  
przeciwdziałania  przemocy w rodzinie  wraz  z  terapeutą  do  spraw uzależnień  tworząc  
nieformalny  zespół  motywacyjny  podejmowaliśmy  działania  motywacyjne  do  podjęcia  
leczenia  odwykowego  i  zaprzestania  stosowania  przemocy  w  rodzinie  wobec  
uzależnionych sprawców przemocy.
     Wspólne oddziaływania na uzależnionych sprawców przemocy w kilku przypadkach  
odniosły  zamierzony  efekt,  osoby  stosujące  przemoc  same zgłaszały  się  na  leczenie  
odwykowe w ośrodku  lub  poradni  oraz  na spotkania  grup wsparcia  AA,  a  w rodzinie  
sytuacja po leczeniu uległa poprawie. 
Dziękuję, jeżeli macie państwo jakieś pytania to bardzo proszę: 

Dyskusja

Przewodniczący RG – mam pytanie, osoby które zgłaszają się do Pani trafiają dalej na leczenie?
Makałus – czasami jest tak, że przychodzą do mnie tylko jednorazowo i dalej nie chcą się leczyć, 

ale są też osoby które przychodzą po kilka razy.
Wójt – czy Pani prowadzi rejestr szczegółowy takich osób?
Makałus – tak prowadzę dwa rodzaje takiego rejestru, w jednym opisuję problem z jakim się do 

mnie zgłaszają w drugim ilość osób,  w przyszłym roku założę rejestr imienny, ale to są  
sprawy tajne.

Wójt – jakie zdanie jest radnych na temat tego punktu i czy jest zasadne aby taki punkt prowadzić?
Szyszko – radny -  jeżeli zgłaszają  się tam osoby to myślę że warto jest mieć taki punkt. 
Sekretarz – tym bardziej, że jest to obowiązek gminy.

Więcej pytań nie Było.

Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/149/08 Rady Gminy 
Kruklanki  z  dnia   30.12.2008r.  w  sprawie  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na 2009 rok.

Sekretarz – należy podjąć tą uchwalę ponieważ nastąpiły zmiany w preliminarzu tj:
- na profilaktykę dzieci i młodzieży w szkołach zaplanowano kwotę 14.000 zł jednak faktycznie
  wydatki wyniosły 18.480 zł., 
- na wydatki związane z prowadzeniem świetlic w środowisku lokalnym zaplanowano kwotę 13.700
  zł, jednak faktycznie wydatki wyniosły 8.960 zł.,
- na wynagrodzenia członków  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
  udział w posiedzeniach zaplanowano kwotę 3.000 zł, jednak faktycznie wydatki wyniosły 2.555zł.,
- na wyjazdy służbowe, delegacje, szkolenia, wywiady środowiskowe zaplanowano kwotę 1.000 zł,
  jednak faktycznie wydatki wyniosły 528 zł.,
- na wydatki związane z działalnością Gminnego Punktu Konsultacji i Poradnictwa  w Zakresie
  uzależnień zaplanowano 3.000 zł, jednak faktycznie wydatki wyniosły 3.920 zł.,
- na wydatki związane z opłacaniem wydania opinii biegłych w sprawie uzależnień od alkoholu
  zaplanowano kwotę 2.000 zł, jednak faktyczne wydatki wyniosły 972 zł.,
- na wydatki związane z działalnością Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego
  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaplanowano kwotę 4.800 zł., jednak faktycznie wydatki
  wyniosły 4.400 zł.

Preliminarz  wydatków opiewał  na  kwotę  45.000  zł,  jednak  faktycznie  wydatki  wyniosły 
43.295 zł.

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania. 
 
Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXIII / 201  /  
09, która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

Sekretarz – przedstawiła dodatkowo sprawozdanie z działalności Gminnego Punktu Konsultacji i  



Poradnictwa  w Zakresie  Uzależnień.
Sekretarz – punkt ten  funkcjonował w 2009 roku raz w tygodniu w każdy czwartek, przez dwie  

godziny.   Do  punktu  zgłaszały  się  przede  wszystkim  osoby  uzależnione,  sporadycznie  
członkowie ich rodzin. W 2009 roku odbyło się 59 rozmów konsultacyjno – informacyjnych z 
mieszkańcami z terenu  Gminy Kruklanki oraz w okresie letnim zgłosiły się 4 osoby spoza  
naszego terenu - turyści. Z punktem utrzymują kontakty osoby będące już po terapii, jak też i 
przed  terapią.   W 2009  roku  4  osoby  były  na  terapii  w  Wojewódzkim Ośrodku  Terapii  i  
Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku, inni utrzymują kontakty z Poradnią  
Odwykową przy Ośrodku, 2 odnalazły pomoc lekarską specjalistyczna, po rozmowie i wizycie 
w Punkcie a nie są to osoby uzależnione od alkoholu. Obecnie jedna osoba jest motywowana 
do podjęcia leczenia stacjonarnego w Giżycku.

Radny Mikuła Jerzy wyszedł.
Pkt. 7

Sekretarz   przedstawiła uchwałę w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na 2010 rok. .

Sekretarz  –  w   uchwale  dzisiejszej  uwzględniliśmy  prośbę  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych o podniesienie stawki za posiedzenie  dla  członków  komisji  z  
kwoty 55 zł na kwotę 62 zł brutto. Zmiana ta wynika  z tego, że od kilku lat stawka 55 zł była 
niezmienna a jednak jest coraz więcej spraw związanych z podejmowaniem decyzji oraz 
działań przez Komisję. Nie stanowi to dużego obciążenia finansowego z punktu widzenia 
wydatków, ponieważ była by to podwyżka o jedyne 7 zł brutto – czy Rada przychyla się do 
w/w propozycji?
   Ponadto  Komisja  opracowała  również  preliminarz  kosztów związanych  z  realizacją  
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  
Zapobiegania Narkomanii  na 2010 rok, jest  on niezmienny w stosunku do roku 2009 i  
opiewa na kwotę 45.000 zł.  Preliminarz dołączony jest do uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Rada Gminy w obecności 10 radnych - 10 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXIII / 202 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Pkt. 8
Radny Mikuła Jerzy wrócił.

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2009 rok. .

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”,  - podjęła uchwałę Nr XXIII / 203 / 
09, która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Pkt. 9 

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
Skarbnik – projekt budżetu na 2010 rok opiniowany był przez Regionalna Izbę Obrachunkową w 

Olsztynie, która wypowiedziała się pozytywnie o złożonym projekcie.

Dyskusja:

Przewodniczący – budżet jest dopięty, ale jest problem ze sportowcami, mamy zapisane 37 tys. zł. 
i  to  jest  za  mało,  koszty  ich  są  zaplanowane  na  42  tys.  zł.  Chcą  też  aby zatrudnić  
pracownika, który zajmowałby się stadionem, kortami a także mógłby zajmować się kaplicą. 
Koszt utrzymania takiego pracownika wyniósłby ok. 3.800 zł rocznie – czy moglibyśmy  
jeszcze im zwiększyć budżet? 

Skarbnik – nie wiem czy tak teraz możemy to zrobić, trzeba by to przeanalizować, może lepiej  
wynajmować kogoś na umowę zlecenie a nie na stałe zatrudniać.

Przewodniczący – ja uważam że lepiej jest zatrudnić na stałe, jak Wójt uważa?
Wójt  –  to  wyliczenie  od  sportowców dostaliśmy  niedawno  i  teraz  nie  będziemy  mieszać  w  

budżecie. Krzywdy dla  nich nie robimy, jak coś trzeba zrobić to zawsze wysyłamy kogoś. 



Latem stadion trzeba kosić dwa razy w tygodniu, mamy kupiony ten traktorek do koszenia i 
nie można go dawać  byle komu to musi obsługiwać jedna osoba.

Więcej dyskusji nie było.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXIII / 204 / 
09, która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Pkt. 10

Sekretarz  przedstawiła  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  programu  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kruklanki na 2010 rok. 

Sekretarz – ustawa o działalności  pożytku publicznego i  wolontariacie nakłada obowiązek na  
Organ  stanowiący   corocznego  uchwalania  programu  współpracy  z  organizacjami  
pozarządowymi.  Adresatami  programu  są  organizacje  pozarządowe  i  inne  podmioty  
prowadzące działalność pożytku publicznego.

Radny Mikuła Jerzy wyszedł.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXIII / 205 / 
09, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Pkt. 11

Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Boćwinka.

Sekretarz – to jest  piąta miejscowość,  która będzie miała opracowany taki  plan. Na zebraniu  
wiejskim  w dniu  1  grudnia  2009r.  podjęto  Uchwałę  Nr  2/09  Zebrania  Wiejskiego  Wsi  
Boćwinka w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Boćwinka. Głównym celem  
planu  jest  budowa  wiejskiej  świetlicy  i  organizacja  sali  informatycznej  z  dostępem do  
internetu. 

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXIII / 206 / 
09, która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

Pkt. 12
Radny Mikuła Jerzy wrócił.

Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie  zmiany uchwały Nr XIII/110/08 Rady Gminy Kruklanki z 
dnia 25.06.2008r. W sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Kruklanki.

Sekretarz – zmiana do planu odnowy miejscowości Kruklanki dotyczy tego, że Proboszcz zwrócił 
się z prośba o uwzględnienie w tym planie renowację kościoła, dzięki temu będzie mógł 
uzyskać dofinansowanie na ten remont. Dodatkowo wprowadziliśmy zapis nowego zadania 
tj.:”Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury” na poprawę 
estetyki i funkcjonalności budynku.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXIII / 207/ 09, 
która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

Pkt. 13

Wójt  przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Wójt – przejęliśmy 2 działki od Skarbu Państwa w  Obrębie wsi Boćwinka  i  chcielibyśmy je 
przeznaczyć do sprzedaży, są to grunty rolne o powierzchni  0,100 ha.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXIII / 208 / 
09, która stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 



Pkt. 14
Wójt przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Wójt – jest to lokal, który przejęliśmy od PKP, mieszka w nim Pan Karpiński i chcemy mu to 
sprzedać za kwotę zadłużenia PKP.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXIII / 209 / 
09, która stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

Pkt. 15
Wójt przedstawił uchwałę w sprawie wyposażenia Zespołu Szkół.

Wójt – takie uchwały podejmowaliśmy już wcześniej ale wówczas była Szkoła Podstawowa i 
Gimnazjum, teraz powstał Zespół Szkól i musimy  taką uchwałę podjąć na nowo.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXIII / 210 / 
09, która stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 

Pkt. 16
Wójt przedstawił uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyjście ze współwłasności.

Wójt- jesteśmy współwłaścicielami terenu nad jeziorem w Żywkach z Państwem Kadylak, chcemy 
wyjść ze współwłasności ,w związku z tym musimy złożyć wniosek do sądu o rozdzielenie. 
Plaża i zejście z pomostu będzie należało do Gminy.

Radny Żygałło Tomasz wyszedł.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXIII / 211 / 
09, która stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 

Pkt. 17
Radny Żygałło Tomasz wrócił.

Kierownik GOPS przedstawiła uchwałę w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 
Dzieckiem i Rodziną na lata n2010 – 2015 Gminy Kruklanki.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXIII / 212 / 
09, która stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 

Pkt. 18 
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/181/2001 Rady Gminy 
Kruklanki z dnia 23.11.2001r. z późn. zm. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury 
Kruklankach.

Sekretarz – zmiany wiążą się z tym, że chcemy przekazać działalność świetlic wiejskich pod 
działalność  GOK. 

Dyrektor GOK – w czerwcu tego roku mieliśmy spotkanie z sołtysami, gdzie omawialiśmy problem 
funkcjonowania świetlic wiejskich. Padła propozycja abym ja zajmował się 
funkcjonowaniem świetlic.  Ja nie mam nic przeciwko temu, ale aby to funkcjonowało to 
muszą też w to angażować się mieszkańcy, poza tym będzie to się również wiązać z 
większymi wydatkami.  W niektórych świetlicach do tej pory działano społecznie tak jak 
Pani Sulej w Żywkach,  czy Pan Żygałło w Żabince a teraz też w Jeziorowskich.  
W Giżycku jest 18 sołectw, w każdym sołectwie jest świetlica i w każdej jest zatrudniona 
osoba, są one otwarte 4 godziny dziennie, no ale ta gmina jest dużo zamożniejsza od 
naszej. Jak to będzie  u nas funkcjonowało to zależy od Was radnych, będzie dużo 
zależało od tego jakie Państwo środki na to przeznaczycie. Może nie zatrudniać tam osób 
na stałe a na umowę zlecenie, może posiłkować się na pracach interwencyjnych z Biura 
Pracy.



Przy okazji chciałbym Państwu podziękować, że w tym roku Rada wyasygnowała środki dla 
GOK tak, że nie mieliśmy braków w budżecie.

Dyskusji nie było, przystąpiono do głosowania.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXIII / 213/ 09, 
która stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 

Pkt. 19 

- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej P. Rapita Nadzieja przedstawiła plan pracy Komisji na 2010r.
- Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa
  Publicznego i Ochrony p.poż. Pan Żygałło Tomasz przedstawił plan pracy Komisji na 2010r.
- Przewodnicząca Komisji Planowania Budżetu, Rolnictwa i Usług Pani Sulej Dorota przedstawiła
  plan pracy Komisji na 2010r.
- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Ochrony Środowiska Pan Mikuła
  Jerzy przedstawił plan pracy Komisji na 2010r.

 Rada Gminy przyjęła plany pracy Komisji na 2010 rok.

Pkt. 20
Sprawy różne:

Wójt – poinformował radnych, że Caritas Diecezji Ełckiej zwrócił się  z prośbą  o uwzględnienie 
w planowaniu budżetu na 2010 rok wydatków na dotację finansową dla Stacji Socjalnej Caritas 
w Giżycku w związku z tym, że stacja ta świadczy usługi także dla mieszkańców gminy 
Kruklanki.

Wójt – kolejne pismo wpłynęło do mnie od Zarządu Terenowego Niezależnego Związku 
Zawodowego Policjantów przy KPP  w Giżycku z prośbą o wsparcie finansowe na utworzenie 
w pomieszczeniu budynku Komendy Powiatowej  Policji w Giżycku siłowni.  Obiekt taki był im 
obiecany, ujęty nawet został w projekcie przebudowy budynku komendy, niemniej jednak z 
uwagi na przerwanie prac remontowych  realizacja takiej inwestycji  wydaje się im nierealna. 
Funkcjonariusze  i pracownicy cywilni KPP postanowili jednak nie poddawać się i zdecydowali 
o zorganizowaniu sali ćwiczeń własnymi siłami i środkami ale będzie im trudno samodzielnie 
zgromadzić całość potrzebnych środków więc zwracają się z prośbą do samorządów.

Dyrektor GOK – ja mam przyrząd do ćwiczeń „atlas” nieużywany możemy go przekazać.
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał pismo Pani Ostrowskiej Marzeny z prośbą o zamianę 

mieszkania z Osiedla Boreckiego, które zajmuje wspólnie z Panem Mroczkiem Horstem na 
mieszkanie po byłej Policji.

Wójt – ja i  radna Pani Rapita Nadzieja już byliśmy na 3 sprawach w sądzie przez Panią 
Ostrowską. Jest wyrok sądowy o eksmisję Pana Mroczka ale my jako Gmina nie możemy tego 
zrobić.  Jeżeli go komornik wyrzuci to wtedy będziemy musieli się nim zając i dać mu jakieś 
mieszkanie.

Mikuła – radny – ciekawe co by Wójt zrobił gdyby takich ludzi było więcej?
Wójt – a tak, wczoraj miałem telefon, dzwoniła Pani żeby jej przygotować 2-3 pokoje bo ją 

komornik usuwa z jej mieszkania i nie ma gdzie pójść.
Przewodniczący – Pani Ostrowska na takie warunki zgodziła się sama.
Wójt – jest to osoba konfliktowa, straszyła nas gazetą i telewizją.
Przewodniczący – ta sprawa nie leży w naszej kompetencji, przekażemy te pismo według 

właściwości do rozpatrzenia Wójtowi Gminy.

Rada Gminy przyjęła stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy.

Przewodniczący – ja bym prosił żeby jak jest mróz i jak jest ślisko posypywać  piaskiem drogi i    
chodniki. Poza tym trzeba postawić tablicę informacyjną do Kniei Łuczańskiej.

Bolsewicz – sołtys – nie ma też tablicy w miejscowości Brożówka.
Sulej – radna – uważam, że bardzo mało ściągamy środków unijnych, mamy zatrudnionego Pana 

na wnioski i co?
Wójt – składaliśmy wniosek do Schetynówki i został odrzucony.
Sekretarz – na styczeń planujemy złożyć wniosek na chodniki koło GOK-u.
Szyszko – radny – kiedy będą uruchomione fundusze sołeckie?



Sekretarz – od stycznia a realizacja gdzieś w kwietniu.
Żygałło – radny – a kto będzie realizował te projekty z funduszu sołeckiego.
Sekretarz – myślimy, że będzie w tym też udział mieszkańców, bo tak właściwie powinna wykonać 

Gmina.
Żygałło – radny – w Jasieńcu jest program na zakup komputerów, jak to ma się odbywać, czy to 

ma być przetarg?
Wójt – do 14 tys. można z wolnej ręki.
Żygałło – radny – a kto ma się tym zająć? 
Wójt – myślę że Gmina.
Przewodniczący – trzeba myśleć a sali gimnastycznej w szkole w Kruklankach, może Wójt 

porozmawiałyby z Panem Drzażdżewskim, bo tam powiat ma kilka  takich rozwiązań, może by 
nam coś przywiózł i pokazał. Bo na tej sali jest naprawdę niebezpiecznie, dochodzi do 
drobnych wypadków, na razie niegroźnych ale może dojść do czegoś poważniejszego.  

Wójt – przygotujemy kilka propozycji na przyszłą sesję
Przewodniczący – bo ja widzę że nawet na tą salę przychodzi dużo młodzieży więc trzeba  się tym 

w końcu zająć .
Mikula – mieliśmy wymieniać oświetlenie na ulicy Wczasowej i stanęło to w miejscu.
Wójt – mamy już na szczęście pozwolenie na budowę oświetlenie na ulicy Słonecznej, koło 

Sołtysa postawimy też lampę i resztę też postaramy się zrobić.
Wójt – kończąc posiedzenie życzę państwu wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Przewodniczący – również złożył życzenia wszystkim obecnym na sesji.

 Wobec zrealizowania porządku obrad  Przewodniczący o godz. 1340   zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Gminy
  
       Stanisław Gąsior


