
PROTOKÓŁ  XXIX / 10
z obrad XXIX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 10 września  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 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 16 lipca do 9 września 2010r.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (obręb Żywki dz. nr 73/6).
7.   Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (obręb Możdżany dz. nr 10).
8.   Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (obręb Brożówka dz. nr 38/20).
9.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
      gminy Kruklanki. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kruklanki na lata 2008-
      2015r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego 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 rok
      2011r.
12. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w
      tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
13. Sprawy różne.

 
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 
XXVIII / 10  z dnia  16 lipca 2010r.( Protokół wyłożony był na pół godziny przed rozpoczęciem 
obrad).

Rada Gminy w obecności 9 radnych – 9 głosami „za”,  przyjęła protokół Nr XXVIII/10 z dnia 
16 lipca  2010r.

Pkt  4

Wójt przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami.

Wójt – ostatnia sesja odbyła się 16 lipca, w okresie tym:
– sprzedaliśmy jeden lokal na byłym dworcu, na kwotę 25.00 zł.,
– przeszły wnioski na remont chodników w Jeziorowskich oraz remont placu przed GOK ,
– przygotowaliśmy wniosek do programu LGD9 na remont chodników przy ul. Dworcowej i 22 

Lipca, wartość tego remontu wyniesie ok. 330 tys. zł.,
– będziemy  składać  wniosek  na  dokończenie  przebudowy  ul.  Wodnej  i  Lipowej  z  tzw. 

Schetynówki,
– rozpoczęto  budowę  kanalizacji  we  wsi  Brożówka,  zakończenie  planowane  jest  na  15 

listopada br.,
– prowadzone były na bieżące prace porządkowe,
– wspólnie z Caritasem zorganizowaliśmy transport darów dla powodzian  do Gminy Wilków, 

zawieźliśmy ok.  12 ton zboża i  środki  czystości.  Jeżeli  jeszcze  zorganizują zbiórkę to 
pojedziemy jeszcze raz, potrzeby ludzi są tam ogromne,

– wykonane zostało skrzyżowanie na ulicy Dworcowej oraz droga na Osiedle Boreckie

Pytań nie Było.
Rada Gminy przyjęła informację.



Pkt. 5

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

Dyskusji nie było.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.

Rada Gminy w obecności 9 radnych - 9 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXIX / 244 / 10,  
która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Pkt. 6

Wójt  przedstawił uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Wójt  –  jest  to działka w obrębie wsi  Żywki,  w ubiegłym roku wyszliśmy ze współwłasności  z  

Państwem  Kadylak  i  sąd  im  zasądził   ok.  9  tys,  zł.  zapłaty  na  rzecz  gminy,  więc  P.  
Kadylakowie zwrócili się z prośbą aby gmina w zamian wzięła w/w działkę.

Dyskusja:

Sulej – to ten klinek wart jest 9 tysięcy?
Wójt – tak zostało wycenione.
Gąsior – ale to nam jest potrzebne?
Wójt  –  ta  różnica  wyszła  z  rozliczeń  przy przejściu  ze  współwłasności,  a  ten  kawałek  ziemi  

powiększy nam plażę.
Mikuła – jeżeli jest nam to potrzebne, to możemy przejąć a jak nie to niech płacą.
Sulej – moim zdaniem, to jest malutki kawałek ziemi.

Więcej dyskusji nie było.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.

Rada Gminy w obecności 9 radnych -  8 głosami „za”,  przy 1 głosie „wstrzymującym” - 
podjęła uchwałę Nr XXIX / 245  / 10, która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Pkt. 7

Radny Mikuła Jerzy wyszedł o godz. 935.
Wójt przedstawił uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.

Dyskusji nie było.

Rada Gminy w obecności 8 radnych - 8 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXIX / 246 / 10,  
która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Pkt. 8
Radny Mikuła Jerzy wrócił o godz. 941.

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie  nabycia nieruchomości..
Wójt  – uchwała dotyczy przejęcia 6/9 udziału szamba w Brożówce od Agencji Nieruchomości  

Rolnych.

Dyskusja.
Gąsior – czy wystąpiliśmy do Agencji Nieruchomości Rolnych o dofinansowanie?
Wójt – tak, wystąpiliśmy o 300 tys. i zapewniono nam, że je dostaniemy.
Szyszko – ale to tylko część przejmujemy?
Wójt – tak.
Gąsior – może to będzie ciekawy teren.
Szyszko – tak, to będzie można zasypać i coś tam zrobić.

Więcej dyskusji nie było.



Przystąpiono do głosowania.

Rada Gminy w obecności 9 radnych - 9 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXIX / 247 / 10,  
która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Pkt. 9 

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Kruklanki.

Wójt – zmieniła się ustawa i musimy dopisać do poprzedniej punkt o zużytych bateriach, 
akumulatorach i sprzęcie elektronicznym. U nas jest taki punkt w „Agro - Mazurach” do 
którego można przywozić taki zużyty sprzęt. Zaktualizowaliśmy też niektóre terminy, które 
w poprzedniej uchwale  są już przedawnione.

Dyskusja.

Zajączkowski – Prezes Spółdzielni „Agro – Mazury” - tak, u nas jest taki punkt zbiorczy na zużyty 
sprzęt elektroniczny i można przywozić, ale my nie jeździmy odbierać.

Gąsior – to jest bardzo dobre, trzeba by to rozpropagować po wsiach, ponieważ ludzie nie wiedzą 
o tym.  Proszę aby Wójt napisał taką informację do sołtysów.

Więcej dyskusji nie było.
Przystąpiono do głosowania.

Rada Gminy w  obecności  9 radnych -  9 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXIX / 248 / 10, 
która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Pkt. 10

Sekretarz  przedstawiła uchwałę w sprawie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kruklanki.

Sekretarz – po raz trzeci robimy zmiany w planie odnowy, zebranie wiejskie odbyło się 1 września, 
na którym ustalono że wprowadza się nowe zadanie, tzn.: remont chodników na ul. 
Dworcowej. Wartość tego zadania wyniesie ok. 330 tys.zł. W planie dokonano zmian 
kosmetycznych, obecnie zadaniem priorytetowym jest remont chodników. 

Rada Gminy w  obecności  9 radnych -  9 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXIX / 249 / 10, 
która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Pkt. 11

Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego 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 rok 2011r.

Sekretarz – Urząd Gminy w okresie od 29 lipca do 26 sierpnia br. zaprosił na łamach „Gazety 
Giżyckiej” oraz na stronie internetowej Urzędu do udziału w konsultacjach społecznych, 
projektu programu współpracy  gminy Kruklanki z organizacjami pozarządowymi na 2011 
rok. Uwagi mogły być zgłaszane do 26 sierpnia. Na terenie gminy Kruklanki funkcjonuje 9 
stowarzyszeń, jednak żadne z nich nie wniosło żadnych opinii, uwag czy też propozycji.

Radny Mikuła Jerzy wyszedł o godz. 1010.

Dyskusja:

Sulej – nie rozumiem tego punktu - „wybór oferty najkorzystniejszej nie jest równoznaczny z 
przyznaniem dotacji”?

Sekretarz – organizacje występują z wnioskiem o przyznanie dotacji i wniosek taki może być 



zaakceptowany. Jeżeli okaże się, że nie mamy środków lub też wynikną jakieś inne 
przeszkody, wówczas oferta może być wybrana ale organizacja  ta nie otrzyma środków.

Karbowski -  w budżecie ile jest środków na te zadania?
Sekretarz – ok. 60 tys. zł, 30 tys. już wydano.

Więcej pytań nie było.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Rada Gminy w  obecności  8 radnych -  8 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXIX / 250 / 10, 
która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

Pkt. 12
Radny Mikuła Jerzy wyszedł o godz. 1120.

Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w
tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 
(Informacja dołączona jest do protokołu).

Dyskusja:

Białoskórski – Dyrektor SP w Boćwince – ja monitowałem na posiedzeniach Komisji, że szkoła w 
Boćwince nie posiada boiska oraz że nie ma sali komputerowej.

Karbowski – czy w tym roku zwiększyła się liczba dzieci w przedszkolu.
Sekretarz – w punkcie przedszkolnym w Kruklankach jest średnio 33 osoby i to jest chyba tak jak 

w poprzednim roku.
Wójt – wiem tylko, że dla kilku osób nawet odmówiono przyjęcia dzieci ze względu na brak miejsca 

na tej sali w GOK.
Gąsior – ale w GOK – u jest dużo tych sal niewykorzystanych, może można by było  jakąś 

wykorzystać?
Sulej – ale to się wiąże z zatrudnieniem dodatkowej osoby z odpowiednim wykształceniem.
Skarbnik – nas jedno dziecko w przedszkolu kosztuje 2,5 tys. zł. na rok.

Więcej dyskusji nie było.
Rada Gminy przyjęła informację.

Pkt. 13

Radny Mikuła Jerzy wrócił o godz. 1130.

Sprawy różne:

Gąsior – w środę na posiedzeniu komisji zdrowia, spraw socjalnych, kultury, oświaty, 
bezpieczeństwa  publicznego i ochrony p.poż. oraz komisji rozwoju gospodarczego, turystyki i 
ochrony  środowiska  obecny  był  Kierownik  Posterunku  Policji  w  Wydminach,  który   
poinformował nas że w punkcie  utworzonym w Kruklankach do przyjmowania ludzi ,nikt się nie 
zgłaszał  i  w  związku  z  tym  chcą  zlikwidować  ten  punkt.  Ponadto  poinformował,  że  są  
wystawione skrzynki na uwagi mieszkańców, jedna nawet jest wystawiona w urzędzie ale też 
nikt nie zgłasza tam uwag. 

Gąsior  – ponadto chciałbym powiedzieć,  że niedawno zostało zrobione boisko przy szkole w  
Kruklankach, zrobione ono było niedrogo ale teraz jest fajnie.

Giza – sołtys – to jeszcze takie trzeba zrobić w Boćwince.
Gąsior – tam w Boćwince może zrobić w innym miejscu niż przy szkole.
Sulej – można ale przy szkole jest najlepiej.

Wójt – chciałbym państwu powiedzieć, że bardzo przydałby się nam samochód, nie osobowy ale 
taka półciężarówka, ponieważ obecnie alby cokolwiek przewieźć musimy kogoś wynajmować. 
Potrzebny by nam był nawet przy wszelkich drobnych pracach porządkowych np. wywozić  
śmieci. Koszt takiego samochodu nie byłby duży gdzieś ok. 25 tys. zł.

Gąsior – ja tez uważam, że taki samochód jest potrzebny.



Wójt – druga sprawa to trzeba coś zdecydować w sprawie Grądów Kruklaneckich, jak pamiętacie 
państwo, mieszkańcy  zwracali  się kiedyś z prośbą o zmianę w planie zagospodarowania  
przestrzennego i do tej pory nie odpowiedzieliśmy im. 

Gąsior jeżeli mieszkańcy chcą zapłacić za taki plan to może im zrobić.
Wójt – tak  ale jak zrobimy taki plan to zaraz zechcą żebyśmy zrobili drogę, kanalizację, wodociąg, 

dojdzie odśnieżanie itp.
Sekretarz – oficjalnie też nie mogą sfinansować takiego planu.
Wójt – tal ale mogą w formie darowizny.
Gąsior – jeśli ktoś ma gdzieś dalej działkę nieuzbrojoną, to musi się z tym liczyć, że poniesie  

koszty, gmina nie będzie specjalnie dla jednej osoby doprowadzać wodę. W Brożówce też  
mamy zrobiony plan i jak do tej pory powstał tylko jeden dom a reszta stoi.   W Kruklankach 
koło „AGRO-MAZUR” można by przygotować teren pod budowę.

Zajączkowski – Prezes „AGRO-MAZUR” - tam nawet było spore zainteresowanie, myślę ze to  
interesujący teren.

Wójt - jeszcze koło dworca mamy trochę terenu, ale też trzeba zrobić plan.

Gąsior – poinformował, że na posiedzenie przyszedł Pan Bizoń z propozycją.
Bizoń – ja przyszedłem dzisiaj w sprawie plaży gminnej,  gmina wydzierżawiła plażę dla Pana  

Kadylaka i  to jest tak, że  ma ją tylko jedna osoba, która zresztą nie bardzo się nią interesuje. 
Moja propozycja jest taka, żeby tą plażę podzielić na kilka działek i wydzierżawić w drodze  
przetargu. Gmina by więcej zarobiła, ponieważ jak mi wiadomo Pan Kadylak płaci ok. 1 tys. zł 
na rok i ktoś inny miałaby tam szansę na jakąś działalność.

Gąsior – my tak zrobiliśmy dlatego, że chcieliśmy aby tam jedna osoba się tym zajęła, udostępniła 
toalety, gastronomię.

Wójt – odczytał umowę zawartą z Panem Kadylakiem i dodał, że on się zobowiązał do:
– udostępnienia 2 sanitariatów,
– urządzić strzeżone kąpielisko,  
– urządzić boisko do gier zespołowych,

Na  pewno  wszystkiego  nie  wykonał  co  było  zapisane  w  umowie,  ale  sanitariaty  są  
udostępniane,  jest zatrudniony ratownik, boisko jest tylko do gry w siatkę. Jednak zgadzam się 
Panem Bizoniem, że Pan Kadylak specjalnie się nie przykłada do tego,  po prostu go nie  
interesuje.

Bizoń – ja myślę, że to jest tak dlatego  że on za mało płaci za tą dzierżawę, tu jest konflikt  
interesów, ponieważ zaraz obok mają prywatny ośrodek wczasowy  i dla niego jest korzystnie, 
bo np. zatrudnia ratownika i dla siebie i dla gminy.

Gąsior – może to i jest źle, ale to się okazało po jakimś czasie, nikt tego nie mógł przewidzieć.
Szyszko – może wezwać go i wyjaśnić sprawę, może nawet wypowiedzieć umowę.
Sekretarz – tylko, że umowę można wypowiedzieć z 6 – miesięcznym wypowiedzeniem i gmina 

będzie musiała mu pewne koszty zwrócić.
Bizoń – tak, ale w tej formie o jakiej mówię po kilku latach gminie by się zwróciło, nawet jak by 

trzeba było zapłacić za budynek.
Gąsior – myślę, że będzie z tym problem.
Sulej – ale czy cała działka musi mu być wydzierżawiona, może połowę zabrać?
Wójt – teraz nie będzie łatwo, ponieważ trzeba będzie znaleźć przyczynę dlaczego chce mu się 

wypowiedzieć umowę.
Bizoń - ,ale dlaczego gmina nie może być właścicielem tego terenu czy nawet budynku?
Gąsior – ja kiedyś z nim rozmawiałem, żeby nam to sprzedał. Ja na jego miejscu też bym nie  

chciał  tego sprzedać. Naszym błędem było wydzierżawienie całego terenu.
Karbowski – najprościej będzie spotkać się z Panem Kadylakiem do końca października a później 

ewentualnie od listopada wypowiedzieć umowę.
Gąsior – na tą plażę ludzie narzekają, nie ma co ukrywać.
Szyszko – rozmowę należy  zacząć od Kadylaków i powiedzieć im co jest nie tak, jak nie zechce  

pewnych rzeczy naprawić to mu wypowiemy umowę.
Gąsior – dobrze żebyśmy tam mieli trochę terenu, żeby mogła powstać konkurencja.
Karbowski – budynek może by i ktoś wydzierżawił ale z plażą były by same problemy ,gdyż to się 

wiąże z tym, że trzeba zatrudnić ratownika, dbać o czystość itp.
Zajączkowski – w Giżycku jest dużo postawionych budek i dużo ludzi tam przychodzi a u nas  

nawet piasku dla dzieci nie ma do zabawy.



Wójt – piasek jest, nie przesadzajmy.
Bizoń – umowę można wypowiedzieć bez podania przyczyny.
Szyszko – gmina też może zmienić wysokość tego czynszu.
Skarbnik – my tam część plaży dzierżawimy od Nadleśnictwa i płacimy dla nich czynsz.
Gąsior – na przyszłość umowy trzeba zawierać na krótszy czas.
Karbowski – niech komisja turystyki spotka się z Panem Kadylakiem i omówią tą sprawę.
Gąsior – tak i jeszcze ten teren co dzierżawimy od Nadleśnictwa trzeba wykupić, ponieważ umowa 

dzierżawy kończy się chyba w lutym 2011 roku. Komisję może zbierzemy na 17 września. O 
godz. 1200.

Bizon – druga sprawę jaką chciałem poruszyć to, to że ma być robiony przystanek autobusowy, 
może tam przy okazji zrobić lokal do wynajęcia na jakąś działalność.

Wójt – nie, nie będziemy tak robić, tam będzie sam przystanek autobusowy.
Leśny – Sołtys - a w Żywym będzie robiona świetlica?
Wójt – na razie nie będziemy robić. 
Gryciuk – radny – a w Lipowie?
Wójt – tak w Lipowie będzie robiona świetlica, w poniedziałek odbieramy dokumentację.
Karbowski – na drogę wzdłuż boiska trzeba nawieźć pisaku.
Wójt – zaprosił wszystkich na dożynki gminne, które odbędą się 12 września.
Bolsewicz – sołtys – mamy prośbę, aby w przyszłości dożynki robić w sobotę a nie w niedzielę.

 
Więcej dyskusji nie było.

 Wobec zrealizowania porządku obrad  Przewodniczący o godz. 1345   zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Gminy
  
       Stanisław Gąsior


