
PROTOKÓŁ  XXX / 10
z obrad XXX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 20 października  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 13 
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 10 września do 19 października
      2010r.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie opłat lokalnych.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej użytnikowi wieczystemu 
      (dz. Nr 86/3 obręb Żywki; dz. Nr 162/1 obręb Boćwinka). 
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. Nr 269/2 obręb Kruklanki).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
      zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
      szkolnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego
      obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
      oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w
      ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
      obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów i logopedów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boćwinka.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brożówka.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jasieniec.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeziorowskie.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jurkowo.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruklanki.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowo.
20.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Możdżany.
21.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sołtmany.
22.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żabinka.
23.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żywy.
24.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żywki
25. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych za 2009r.
26. Sprawy różne.

Skarbnik poprosił o wprowadzenie dodatkowego punktu do programu:
– podjęcie uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu 
gminy  oraz  rodzaju  i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszących  projektowi 
budżetu.

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”,  przyjęła porządek obrad.

Pkt  3

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy nr 
XXIX / 10  z dnia  10 września 2010r.( Protokół wyłożony był na pół godziny przed rozpoczęciem 
obrad).

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”,  przyjęła protokół Nr XXIX/10 z dnia 
10 września  2010r.



Pkt  4

Wójt przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami.

Wójt – ostatnia sesja odbyła się 10 września, w okresie tym:
– sporządziliśmy  akt  notarialny  z  Agencja  Nieruchomości  Rolnych  na  dotację  w 

wysokosci150 tys. zł., pieniądze te wpłyną do gminy na początku grudnia,
– przygotowujemy wniosek na dotację w wysokości 200 tys. zł. na kanalizację wsi Jasieniec,
– podpisaliśmy dwie umowy na środki z UE na remont chodników w Jeziorowskich na kwotę 

154 tys. zł. i przebudowę placu wokół GOK na kwotę 159 tys. zł.,
– prowadzony jest spis rolny, który ma być zakończony pod koniec października. Mamy 2 

rachmistrzów,  jeden  z  nich  swój  rejon  zakończył  natomiast  drugi  ociąga  się  trochę  i 
zakończy chyba po terminie,

– było trochę zamieszania z dowożeniem dzieci w rejonie Boćwinki ale w chwili obecnej
zostało to unormowane,

– złożyliśmy wniosek do programu Leader+  na przebudowę chodników w Kruklankach na 
kwotę 320.000 zł. i do tzw. Schetynówki na dalszą budowę ul. Wodnej i Lipowej na kwotę 
1.200.000 zł., 

– rozstrzygnięto przetarg na budowę oświetlenia  ulicznego na ul. Spacerowej, wykonanie  do 
15 listopada,

– prowadzone były prace porządkowe przez pracowników z robót publicznych.

Dyskusja:
Mikuła – Wójt nic nie wspomina, czy będzie robione boisko ORLIK?
Wójt – ja kiedyś mówiłem, że to jest droga inwestycja, my musielibyśmy w to włożyć ok. 500 tys. 

zł., ale to może być wola rady czy budujemy.
Garbowski – ale nie bądźmy z tyłu wobec innych gmin, nawet najmniejsze gminy budują orliki.
Wójt – mówię, to jest wola rady, jak zdecydujecie żeby robić to będziemy robić.

Rada Gminy przyjęła informację.
Pkt. 5

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Skarbnik – zmiany związane są głównie z otrzymaną dotacją na wybory samorządowe, na zasiłki 
stałe oraz pomoc materialną. Wzięliśmy 2 mln. zł na budowę kanalizacji w Brożówce ale 
prawdopodobnie będziemy musieli wziąć jeszcze 1,5 mln, zł. kredytu. 

Wójt  –  może ja wytłumaczę,  w tej  chwili  jest  tak,  że  może nie  będzie w ogóle  konieczności  
zaciągania kredytu, spółka planuje wypuścić obligacje i wtedy być może gmina nie będzie 
musiała płacić.

Przewodniczący – czyli jak rozumiem to aglomeracja weźmie na siebie koszty budowy kanalizacji 
w Brożówce. I teraz tak, oni nie mają środków finansowych a co w razie gdy spółka
splajtuje, kto wtedy będzie spłacać tą kanalizację, mieszkańcy?

Wójt – myślę że spółka będzie płacić.
Szyszko –  to  miało  być  zakończone 15 listopada,  tam patrzę,  że  zrobili  trochę wykopów i  to 
wszystko stoi. Myślę, że nie ma szans żeby to skończyć w tym terminie. To jest nierealne.
Wójt – umowa jest do 15 listopada i to musi być zrobione.
Mikuła – każdego obowiązują jakieś umowy, jak się nie wywiążą to będą płacić karę.
Przewodniczący – nasza kanalizacja w Kruklankach też przejdzie pod aglomeracje Giżycko.
Wójt  –  to  będzie  wola  rady,  w tej  chwili  zajmuje  się  tym jedna osoba,  jak  dojdzie  Brożówka,  
Jasieniec i Jeziorowskie to trzeba będzie albo więcej osób zatrudnić lub przekazać.
Mikuła – ale o cenach będzie decydować Rada?
Wójt – tak.

Więcej dyskusji nie było.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”- 
podjęła uchwałę Nr XXX / 251 / 10, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 



Pkt. 6

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

Dyskusja:
Mikuła – dlaczego podatki ustalamy dzisiaj a nie jak nowa rada będzie?
Skarbnik  – można je  przesunąć na inny termin,  ale  jak  będzie  nowa rada i  zanim się  ona  

ukonstytuuje to nam terminy na podatki uciekną i możemy ich wówczas nie uchwalić na 
przyszły rok. To jest wola rady czy zechce je uchwalić dzisiaj .

Rada zdecydowała że przystąpi do uchwalenia podatków na przyszły rok.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”-   podjęła uchwałę Nr XXX / 252  / 10, 
która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Pkt. 7

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie opłat lokalnych..

Dyskusji nie było.

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXX / 253 / 10, 
która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Pkt. 8

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie  stawek podatku od środków transportowych.

Dyskusji nie było.
Przystąpiono do głosowania.

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXX / 254 / 10, 
która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Pkt. 9 

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej użytnikowi wieczystemu..

Wójt – jest to działka Nr 86/3 w obrębie wsi Żywki oraz dz. Nr 162/1 w obrębie Boćwinka, to jest 
tam gdzie kiedyś był skup buraków i P. Wiśniewski zwrócił się z prośbą  o sprzedaż mu 
tego. 

Dyskusji nie było.
Przystąpiono do głosowania.

Rada Gminy w  obecności  13 radnych -  13 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXX / 255 / 
10, która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Pkt. 10

Wójt  przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości .
Wójt – jest to działka nr 269/2 położona w obrębie wsi Kruklanki, tam część działki wykupił P.

Mikuła i zwrócił się do nas z prośbą o sprzedaż reszty tej działki na wykonanie drogi 
dojazdowej.

Mikuła – może ja wyjaśnię, ja mam tam działkę i chcę wybudować tam blok mieszkalno – usługowy 
ale niem mam dojazdu do tej działki.  Kiedyś jak kupowałem część tej działki to mi nie 
sprzedano w całości, zostawiono przy drodze na parking a teraz okazuje się, że nie mam 
dojazdu. Ja chciałbym zrobić tam właśnie parking ogólnodostępny oraz drogę dojazdową.



Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. Pana Jerzego Mikułę wyłączył z głosowania.

Rada Gminy w  obecności  13 radnych -  12 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXX / 256 / 
10, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Pkt. 11

Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego.

Sekretarz – zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązkowego go 
pensum określa organ prowadzący w stosownej uchwale. Najczęściej w przypadku nauczycieli 
niepełnozatrudnionych realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku 
szkolnego w umowie o pracę ustala się średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.
Ponieważ ustalony dla nauczyciela plan zajęć może nie wyczerpać obowiązującego tego 
nauczyciela tygodniowego wymiaru zajęć we wszystkich tygodniach roku szkolnego z powodu np. 
urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, dłuższej usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, 
różnej liczby godzin zajęć wynikających z planów nauczania. Na podstawie zapisów takiej uchwały 
można dopiero właściwie rozstrzygnąć kwestię uśredniania dla tego nauczyciela wymiaru godzin 
na cały rok szkolny, spisania odpowiedniej umowy i wypłacania wynagrodzenia.
  
Dyskusja:

Sulej – ja nie rozumiem, co taka nauczycielka, która była na macierzyńskim ma odrabiać ma 
odrabiać?

Sekretarz -  ja opracowując tą uchwałę opierałam się na sugestiach dyrektora, szkoda że jest 
dzisiaj nieobecny na sesji mógłby bardziej wyjaśnić o co tu chodzi.

Karbowski -  czy ta uchwała została zaopiniowana przez Związki Zawodowe?
Sekretarz – tak, została zaopiniowana.
Sulej – jak my mamy podejmować uchwałę jak nie rozumiemy o co tu chodzi.
Karbowski – czy my musimy ją dzisiaj podejmować?
Sekretarz – tu jest podobnie jak z uchwałami podatkowymi, uchwala ta ma wejść w życie od 

01.01.2011r. więc dobrze by było żeby została dzisiaj podjęta.
Karbowski – ja wnioskuję o przełożenia jej na następna sesję.

Ponieważ  na sesji nie był obecny, zaproszony Dyrektor Szkoły, który na przykładach 
przedstawiłby problematykę organizacji zajęć w szkołach, którą miałaby regulować niniejsza 
uchwała, Rada Gminy  postanowiła, że należy wstrzymać się z podjęciem uchwały do czasu 
szczegółowego przedstawienia radnym przesłanek uzasadniających podjęcie w/w uchwały.

Więcej pytań nie było.

Rada Gminy wycofała uchwałę z programu.

Pkt. 12

Sekretarz  przedstawiła  uchwałę  w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  w  realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze  oraz  ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów i logopedów.

Rada Gminy postanowiła wycofać tą uchwałę z programu, ponieważ obie uchwały stanowią 
akt prawa miejscowego i weszłyby w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. Warm 
– Maz., i rozstrzygnięcie w sprawie ich podjęcia powinno nastąpić jednocześnie.
 
Rada Gminy  wycofała uchwałę z programu.



Pkt. 13
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boćwinka.

Sekretarz – dotychczasowe statuty uchwalone zostały w 1991 roku a dla Brożówki i Jasieńca w 
1994 roku i nie uwzględniają one zmian ustawodawczych wprowadzonych przez ten czas 
do przepisów regulujących zasady funkcjonowania  jednostek pomocniczych samorządu 
terytorialnego. Zasadne i konieczne jest zatem dostosowanie zasad działania sołectw do 
obowiązujących przepisów prawa i nadanie nowych statutów. Projekty Statutów 
przedłożone zostały do konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych sołectwach. 

Rada Gminy w  obecności  13 radnych -  13 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXX / 257 / 
10, która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

Pkt. 14
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brożówka.

Rada Gminy w  obecności  13 radnych -  13 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXX / 258 / 
10, która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

Pkt. 15 
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jasieniec.

Rada Gminy w  obecności  13 radnych -  13 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXX / 259 / 
10, która stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

Pkt. 16
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa  Jeziorowskie.

Rada Gminy w  obecności  13 radnych -  13 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXX / 260 / 
10, która stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

Pkt. 17
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jurkowo.

Rada Gminy w  obecności  13 radnych -  13 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXX / 261 / 
10, która stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 

Pkt. 18
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruklanki.

Rada Gminy w  obecności  13 radnych -  13 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXX / 262 / 
10, która stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 

Pkt. 19
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa  Lipowo.

Rada Gminy w  obecności  13 radnych -  13 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXX / 263 / 
10, która stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 

Pkt. 20
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa  Możdżany.

Rada Gminy w  obecności  13 radnych -  13 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXX / 264 / 
10, która stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 

Pkt. 21
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sołtmany.

Rada Gminy w  obecności  13 radnych -  13 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXX / 265 / 



10, która stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 

Pkt. 22
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żabinka.

Rada Gminy w  obecności  13 radnych -  13 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXX / 266 / 
10, która stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 

Pkt. 23
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żywy.

Rada Gminy w  obecności  13 radnych -  13 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXX / 267 / 
10, która stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 

Pkt. 24 
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żywki.

Rada Gminy w  obecności  13 radnych -  13 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXX / 268 / 
10, która stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 

Pkt. 25 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacją Urzędu Skarbowego w Giżycku o złożonych 
oświadczeniach majątkowych radnych za 2009 rok. (Informacja dołączona jest do protokołu).

Pkt. 26
Radny Szyszko Zdzisław wyszedł.

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie  zmiany uchwały w sprawie procedury uchwalania 
budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 
projektowi budżetu.

Rada Gminy w  obecności  12 radnych -  12 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXX / 269 / 
10, która stanowi załącznik Nr 20 do protokołu. 

Pkt. 27

Sprawy różne:

Wójt – odczytał pismo Zarządu koła łowieckiego „Ryś” z prośbą o udzielenie dotacji w wysokości 3 
tys. zł. na zakup bażantów. Umożliwi to im zakup 100 szt. dorosłych bażantów

Karbowski  –  ja  jako  członek  tego  koła  łowieckiego  chciałbym  powiedzieć,  że  co  jakiś  czas  
wypuszczamy bażanty, trwa to przez około 5 lat, finansowo wspiera nas Gmina Miłki. 

Sulej – przyszła rada niech decyduje.
Wójt – ale budżet to my jeszcze układamy.
Wojtku – może damy połowę.

Rada zdecydowała przeznaczyć 1,5 tys. zł. dla koła łowieckiego „Ryś”

Wójt - drugie pismo mam od PKS Mrągowo, informują nas że autobusy: z Giżycka do Lipowa o 
godz.  800 oraz  z  Lipowa  do  Giżycka  o  godz.  900   osiągają  przychody  poniżej  kosztów  
bezpośrednich za każdy przejechany kilometr. W związku z powyższym, kursy tych autobusów 
zostaną wstrzymane ale jest możliwość przywrócenia ich pod warunkiem, że Urząd Gminy  
dofinansuje ten kurs w wysokości 0,75 zł do każdego kilometra.

Dyskusja:
Szyszko – jak nikt nie jeździ to może nie jest potrzebny.
Giza – sołtys – ale po co jeździ taki duży autobus, mogą takie małe busy puszczać.
Przewodniczący –  żeby on jeździł  gdzieś  przez  siódmą rano to  więcej  by ludzi  jeździło  a  o  

dziewiątej to sporadycznie jadą.
Szyszko – może powiedzieć im żeby godziny zmienili.



Przewodniczący – Wójt niech z nimi porozmawia i wyjaśni sprawę.

Wójt  –  mieszkańcy  z  kolonii  Jeziorowskie  zwrócili  się  z  prośbą  o  wykonanie  przystanku  
autobusowego. Ale tam trzeba zrobić dwie zatoczki i to nas drogo wyniesie, rejon dróg chętnie 
by to  zrobił ale chcą abyśmy w połowie sfinansowali to przedsięwzięcie, czyli ok 20 tys. zł.

Sulej – a ile tam rodzin mieszka?
Szyszko – niewiele osób, ale tam niedaleko jest przecież przystanek.

 Rada Gminy nie wyraziła zgody.

Szyszko – mieszkańcy z okolic Brożówki proszą o doprowadzenie wody.
Wójt – na to mamy już zrobioną dokumentację, tylko może złożymy wnioski o dofinansowanie do 

„PROMU”. Kiedyś tam nie zrobiono tej wody ponieważ to należało do PGR – u i jakoś tak  
wyszło, że tam nie zrobiono.

Giza – sołtys ja chciałam zapytać czy GOK należy do mieszkańców Gminy, ponieważ chcieliśmy 
wypożyczyć sprzęt grający na wesele i dyrektor nam odmówił. 

Wójt  – nie mogę nic na ten temat powiedzieć,  ponieważ nie ma dzisiaj  dyrektora,  jak będzie  
dyrektor to wyjaśnimy sprawę.

Giza – my tylko chcieliśmy wypożyczyć sprzęt nagłaśniający.

Gąsior – chciałbym się pochwalić, że mój syn i syn P. Karbowskiego grają w piłkę nożną i zajęli  
pierwsze miejsce w Giżycku i w rozgrywkach powiatowych tez zajęli pierwsze miejsce. Grali  
oni właśnie na boisku Orlik. I myślę jednak żeby dobrze było u nas takie boisko wybudować.

Garbowski- niektórzy chłopcy specjalnie jeżdżą do Giżycka czy do Pozezdrza żeby pograć na  
takim boisku.

Wójt  – mieliśmy z funduszu „Kronenberga” zrobionych pięć zadań, zrobiono między innymi w  
świetlicy w Żabince, Jeziorowskich, w szkole w Boćwince i w świetlicy na Osiedlu Boreckim.

Bolsewicz – czy w Brożówce będą postawione w końcu tablice informacyjne? Kadencja mija a tego 
dalej nie zrobiono.

Sekretarz – miał rejon dróg zrobić, my się im przypomnimy.
Karbowski – ten nasz punkt widokowy został zdewastowany, trzeba by się nim zająć.
Sokalski – w Sołtmanach  przystanek autobusowy się przewraca.

Więcej dyskusji nie było.

 Wobec zrealizowania porządku obrad  Przewodniczący o godz. 1430   zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Gminy
  
       Stanisław Gąsior


