
PROTOKÓŁ  XX / 09
z obrad XX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 lipca  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 10 
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 8 czerwca  do 29 lipca    

2009r.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
8.   Podjecie uchwały w sprawie opinii o uznaniu lasów za ochronne . 
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
      wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne 
      stanowiska kierownicze w szkołach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
      zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o
      różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów...
10. Podjęcie uchwały w sprawie   zmian do regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków:
     motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia za
     godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród a także
     wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
     przyznawania i wypłacania
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw
     Wewnętrznych i Administracji o dokonanie określenia rodzaju miejscowości oraz zmianę
     urzędowych nazw miejscowości położonych na terenie Gminy Kruklanki. 
12. Sprawy różne.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem porządku obrad .
Rada Gminy w obecności 10 radnych – 10 głosami „za” przyjęła porządek obrad.

Pkt  3

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady 
Gminy nr XIX / 09  z dnia  6 czerwca 2009r.( Protokół wyłożony był na pół godziny przed 
rozpoczęciem obrad).
Rada Gminy w obecności 10 radnych - 10 głosami „za”,  przyjęła protokół Nr XIX/09 z dnia 
9 czerwca  2009r.

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

Ostatnia sesja odbyła się 9 czerwca , w okresie tym sprzedaliśmy 1 działkę obok dworca 
PKP o wartości 85 tys. zł. oraz przejęliśmy budynek po policji. W  tym czasie zajmowaliśmy się 
przede wszystkim przygotowywaniem terenu gminy do sezonu turystycznego. 
Zatrudnieni bezrobotni wykonywali następujące prace: 

– remont ławek na stadionie,
– remont ogrodzenia i placu przed szkołą, 
– chodnik przed szkołą, przygotowano plac zabaw,
– rozebrano chodnik przy ul. Wczasowej,
–  odwodnienia przy budynku GOK-u, 
– koszono trawy oraz pomagaliśmy przy organizacji imprezy „Noc Kupały”. 



Obecnie  
– wykonujemy remont remizy OSP w Jeziorowskich,
– złożyliśmy wnioski: na budowę kanalizacji w Brożówka-Jasieniec-Jeziorowskie i na 

urządzenie placu zabaw przy szkole w Kruklankach z programu „Radosna Szkoła”,
– około 10 sierpnia zostanie wyłożony plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jasieniec.

 
Remont ulicy Wczasowej został praktycznie ukończony,  należy podziękować mieszkańcom 

tej ulicy za wyrozumiałość i cierpliwość jaką wykazali przy występujących trudnościach, poza 
nielicznymi przypadkami remont przebiegał sprawnie.

W sierpniu składamy wniosek o remont ul. Boreckiej i Wodnej, prawdopodobnie zostanie on 
rozpatrzony szybko więc będzie może jeszcze czas na wykonanie robót w tym roku.

W czerwcu została ukończona kontrola NIK w sprawie dowożenia uczniów do szkół, 
kontrola nie wykazała żadnych uchybień poza tym, że mamy postawić dwa nowe przystanki.

Chciałbym przypomnieć sołtysom o zbliżających się dożynkach oraz poinformować, że 
zostały rozesłane wnioski na fundusz sołecki, jeżeli są jakieś problemy z wypełnieniem ich proszę 
pytać.

Wójt podziękował i poprosił o pytania.

Pytań nie Było.

Rada Gminy przyjęła informację.
Pkt. 5

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
Skarbnik – w uchwale tej proponujemy  zwiększenie dochodów o 9.984.576,40zł oraz zwiększenie 

wydatków o kwotę – 12.014.288,92zł. w tym:
w planie dochodów:
– zmniejszyć o 50.000zł w dziale -  wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,  ze 

względu na to że na sprzedaż mienia zaplanowane było 500 tys. zł.  a zrealizowaliśmy 
zaledwie na 100 tys. zł.,

– zwiększyć o 43.700zł  w dziale – dochody od osób prawnych i od osób fizycznych,
– zwiększyć o 40.135zł w dziale – pomoc społeczna,
– zwiększyć o 133.295zł w dziale – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 

środki na realizację programu „Operacyjny Kapitał Ludzki”,
– zwiększyć o 7.400zł w dziale – gospodarka komunalna – w tym 400zł – to odsetki za 

nieterminowe wpłaty za ścieki i 7.000zł – kary za wycinkę drzew.
W planie wydatków:
– zwiększyć o 40.135zł w dziale – pomoc społeczna,
– zwiększyć o 133.295zł w dziale – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 

środki związane z realizacją programu „Operacyjny Kapitał Ludzki”,

Rada Gminy w obecności 10 radnych - 10 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XX / 177 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Pkt. 6

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

Wójt – dodał, że wpłynął do nas wniosek parafii rzymskokatolickiej w Orłowie o wykup tego lokalu
           na kaplicę. My chcielibyśmy sprzedać ten lokal, ponieważ koszty utrzymania są dość duże  i 

w  niedługim  czasie  musielibyśmy  tam  przeprowadzić  remont.  Wartość  tego  lokalu  
wyceniona jest na 42 tys. zł., ale chcielibyśmy tu również zastosować bonifikatę.  
Przygotowałem  trzy propozycje bonifikaty do wyboru dla radnych i tak:
85% bonifikaty – daje 6.300zł plus koszty aktu notarialnego,
90% bonifikaty – daje 4.200zł plus koszty aktu notarialnego,

 95% bonifikaty – daje 2.100zł plus koszty aktu notarialnego
Ksiądz – kupując ten lokal chodzi mi szczególnie o mieszkańców, którzy mają daleko do kościoła i 

 nie będzie to tylko kaplica ale również będzie służyć jako świetlica.  Budynek ten będzie 
ubezpieczony a ja będę musiał przyjeżdżać aby odprawić tam mszę.



Dyskusja:

Szyszko – radny – budynek będzie później należał do parafii?
Ksiądz – tak.
Przewodniczący  – myśmy już tam w tą świetlicę włożyli jakieś pieniądze?. 
Wójt  – tak, ale to nam zwróci Pani Suchocka, ponieważ tam to się stało z jej winy.
Ksiądz - parafia Orłowo liczy 700 rodzin w tym 100 w Lipowie, nie wiem czy mieszkańcy dadzą 

radę tak od razu wyremontować, ale na pewno będziemy do tego dążyć.
Gryciuk – radny – kto tam jeszcze mieszka w tym budynku? 
Wójt – tam mieszka właśnie Pani Suchocka.
Gryciuk – radny – czyli gmina i tak będzie miała udział w tym budynku 
Niedziejko – sołtys – do tej pory wieś dbała o tą świetlicę, sami wymienialiśmy okna, malowaliśmy, 

po prostu dbaliśmy o to. Chciałbym aby Rada przychylnie się do tego ustosunkowała.   
Szyszko – radny – to ile Pan proponuje tej bonifikaty?
Niedziejko – sołtys – jak najmniej, gdzieś ok. 3 tys. zł  żeby to wyniosło.
Gryciuk – radny – ja proponuję zniżki 95% , czyli do zapłacenia byłoby 2.100zł.
Wójt – z aktem wyjdzie ok. 3 tys. zł.
Sulej – radna – ja myślę ze wziąć 2.100zl, a fundusz solecki przeznaczyć na remont. 
Niedziejko – sołtys – a ten fundusz jest co roku?
Wójt – tak i będzie można remontować.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą uwzględniającą  bonifikatę 95%.

Rada Gminy w obecności 10 radnych - 10 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XX / 178 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

Pkt. 7
Wójt  przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Wójt  –  Pani  która  wybudowała  dom koło  przystanku autobusowego wystąpiła  z  wnioskiem o  

wykupienie  części  ziemi  za  przystankiem   ok.  95m2  na  polepszenie  warunków  
mieszkaniowych.

Szyszko – radny – ile za m2 ?
Wójt – ok. 40 zł za m2 .

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Rada Gminy w obecności 10 radnych - 10 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XX / 179 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Pkt. 8

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie opinii o uznaniu lasów za ochronne.
Wójt  – Nadleśnictwo Borki  wystąpiło z wnioskiem do Rady Gminy o wydanie opinii  na temat  

projektu lasów ochronnych na terenie gminy Kruklanki.
Sekretarz -   powierzchnia  lasów należących do Nadleśnictwa Borki  wynosi  10.238ha,  projekt  

utworzenia lasów ochronnych obejmuje obszar 9.524ha. Dla  gminy będzie to skutkowało 
tym, iż w znacznym stopniu zostaniemy pozbawieni wpływów z tytułu podatku leśnego,  
który  stanowi  jeden  z  podstawowych  źródeł  dochodów gminy.  Szacuje  się,  że  gmina  
zostanie pozbawiona wpływów do budżetu z podatku leśnego w kwocie ok. 100 tys. zł.  
Nadleśnictwo zapewnia nas, że znacznie  wzrosną walory przyrodnicze i estetyczne gminy 
oraz wzrośnie atrakcyjność turystyczna gminy.

Dyskusja:

Przewodniczący – ja jestem pracownikiem Nadleśnictwa Borki i mogę powiedzieć, że Unia dąży do 
tego aby tworzyć lasy ochronne, przez siedem lat nie zrobiono nic, teraz znowu chcą coś
robić. Gdyby nam państwo rekompensowało ten utracony podatek, to nie byłoby sprawy.

Szyszko – radny – czy to też nie będzie się wiązało z tym, że nie będzie można wejść do takiego 
lasu np. zbierać grzyby, jagody itp.?

Przewodniczący – dokładnie nie wiem ale myślę, że to będzie dotyczyć wycinania drzew, żeby  
sprzęt nie jeździł.



Wójt – ja  pytałem w Nadleśnictwie i na razie  tam nikt nic nie wie jak to ma być.

Stanowisko Rady:
Rada Gminy zgadza się z tym, że uznanie lasu za ochronny leży w szeroko rozumianym 

interesie społecznym i ma na celu poprawę warunków środowiska naturalnego na danym terenie, 
oraz spełnia różnorodne funkcje środowiskowo – twórcze i społeczne, jednak dla gminy ważne są 
również względy ekonomiczne. Zmniejszenie wpływów gminy w tej kwestii nie wiąże się z żadną 
rekompensatą.  Aby  nie  spowodować  zakłóceń  w  płynności  finansowej  gminy,  w  ślad  za 
zmniejszeniem  wpływów  samorządów  gminnych  muszą  iść  wpływy  z  innych  źródeł.  Wraz  z 
tworzeniem systemów obszarów chronionych, niezbędne jest przyznawanie rekompensat gminom 
za utracone przez nie dochody z tytułu zmniejszenia stawek podatku leśnego (np. odpowiedni 
wskaźnik przy naliczaniu subwencji ogólnej).

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy postanowiła  o wydaniu negatywnej  opinii  na 
temat projektu utworzenia lasów ochronnych na terenie gminy Kruklanki.

Przystąpiono do głosowania

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” - 
podjęła uchwałę Nr XX / 180 / 09, która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Pkt. 9 

Sekretarz  przedstawiła  uchwałę  w sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dyrektorów  i  wicedyrektorów  szkół  oraz  nauczycieli 
pełniących  inne  stanowiska  kierownicze  w  szkołach,  ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów.

Sekretarz -  nowelizacja Karty nauczyciela spowodowała konieczność podjęcia nowej uchwały w 
tej  sprawie.  Wprowadzone  zmiany  w  stosunku  do  dotychczas  obowiązującej  uchwały  
polegają na:
1)  obniżeniu  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  
wychowawczych i opiekuńczych wg nowego podziału zależnego od liczby oddziałów w  
szkole każdego typu,  
2)   określeniu  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga.

Nowelizacja Karty Nauczyciela wykreśliła również wymóg opiniowania uchwały przez organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny.
Projekt  uchwały został  zaopiniowany przez  związki  zawodowe zrzeszające nauczycieli  
(  Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Węgorzewie)  w dniu 27 lipca  
2009r.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XX / 181 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Pkt. 10

Sekretarz przedstawiła projekt uchwał w sprawie zmian do regulaminu przyznawania nauczycielom 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia 
za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych  zastępstw,  przyznawania  nagród  a  także 
wysokość  nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego  oraz  szczegółowe  zasady  jego 
przyznawania i wypłacania

Sekretarz  -  przedstawiony  projekt  uchwały  przewiduje  zmianę  zapisów  w   pierwszej  tabeli  
zamieszczonej w Dziale III. Regulaminu  - Dodatek funkcyjny § 6 ust.2. 
Wprowadzone zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały polegają na:

1. zamieszczeniu  bardziej  precyzyjnego  podziału  pełnionej  funkcji  w  zależności  od  liczby 
oddziałów i wiążących się z tym rozpiętości widełek przyznawanego dodatku funkcyjnego.

2. Miesięczne  procentowe  stawki  aktualnego  wynagrodzenia  zasadniczego  nie  ulegają 
zmianie.



 Projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli - 
ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Węgorzewie, w dniu 27 lipca 2009r.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XX / 182 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Pkt. 11

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

Sekretarz  -  pismem  z  dnia  18  czerwca  2009  r.  Dyrektor  Departamentu  Administracji  Publicznej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że Komisja Nazw Miejscowości 
i Obiektów Fizjograficznych  pozytywnie zaopiniowała wniosek Rady Gminy Kruklanki w sprawie 
zmian w urzędowym nazewnictwie  miejscowości  na  terenie  gminy Kruklanki,  jednocześnie  
zaproponowała wniesienie następujących poprawek:

1. W  przypadku  zmiany  nazwy  urzędowej  miejscowości  Czarcia  Góra na  „Diabla  Góra”, 
dokonać zmiany charakteru obiektu na osadę leśną (zamiast: osada wsi Żabinka).

2. Zmianę miejscowości Podleśne, wieś na Podleśne,  osada  wsi Jasieniec (zamiast: osada wsi 
Żabinka)

Swoje stanowisko Komisja  uzasadnia tym,  iż  miejscowość Czarcia  Góra według map GUS 
znajduje  się  w  obrębie  geodezyjnym  Jasieniec.  Budynek  gajówki  nadal  należy  do  nadleśnictwa  i 
zamieszkany jest przez podleśniczego. 

W  przypadku  zmiany  rodzaju  miejscowości  Podleśne  –  wieś,  na  Podleśne  –  osada, 
miejscowość nie może stanowić samodzielnej  osady,  gdyż posiada tylko jeden budynek z odrębną 
numeracją porządkową i położona jest w obrębie geodezyjnym wsi Jasieniec, nie zaś Żabinka. 
Dyskusja:
Szyszko – radny – Podleśne ma bliżej do miejscowości Jeziorowskie.
Przewodniczący – rzeczywiście bardziej by im odpowiadało należeć do Jeziorowskich.

Stanowisko Rady:
Rada Gminy Kruklanki przychyla się do propozycji  Komisji  dotyczącej miejscowości  Czarcia 

Góra, aby charakter obiektu określić jako osada leśna.

W przypadku miejscowości  Podleśne Rada Gminy nie zgadza się ze stanowiskiem Komisji 
która  uzależnia  przypisanie  osady  do  miejscowości  Jasieniec  leżącej  w  tym  samym  obrębie 
geodezyjnym. Rada Gminy proponuje, aby zmiana rodzaju miejscowości Podleśne brzmiała: Podleśne 
osada wsi Jeziorowskie.

Pierwsza propozycja  Rady Gminy aby miejscowość Podleśne stanowiła  osadę wsi  Żabinka 
wynikała  z  przynależności  terytorialnej  miejscowości  Podleśne  do  sołectwa  Żabinka,  co  znajduje 
potwierdzenie w Statucie Sołectwa.  Po dogłębnej analizie Rada Gminy uznaje, że  najważniejsze są 
jednak względy społeczne i  rozwiązania komunikacyjne.  Miejscowość Podleśne leży w najbliższym 
sąsiedztwie  wsi  Jeziorowskie.  Jedyne  dogodne  połączenie  –  droga  asfaltowa  –  łączy  kolejno 
miejscowość Podleśne z następującymi miejscowościami:
Podleśne – Jeziorowskie -  Jasieniec – Żabinka.

Aby z Podleśnego dojechać do Jasieńca czy Żabinki,  trzeba zawsze przejeżdżać przez wieś 
Jeziorowskie.   

Ponadto  wieloletnie  więzi  społeczne  bardziej  łączą  mieszkańców  Podleśnego  z  wsią 
Jeziorowskie,  określenie   rodzaju  miejscowości  Podleśne  jako  osada  wsi  Jasieniec  byłoby  dla 
mieszkańców niezrozumiałe. Rada Gminy nie znalazła powodów, aby obręb geodezyjny stanowił w tej 
sprawie najważniejszą przesłankę.  

Odnośnie  miejscowości  Jeleni  Róg i  Łękuk  Wielki,  postanawia  się  zachować  istniejące 
nazewnictwo,  gdyż  w 2007  roku  na  zagospodarowanie  terenów  położonych  w  granicach  tych 
miejscowości  została  wydana  decyzja  o  warunkach  zabudowy,   również  w  2008  roku  wszczęto 
postępowanie o wydanie decyzji  o warunkach zabudowy na zagospodarowanie terenu pod budowę 
siedliska. W związku z powyższym należy liczyć się z tym, iż wkrótce wskazane miejscowości mogą 
zostać zasiedlone. 



Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XX / 183 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

Pkt. 12
Sprawy różne:

Przewodniczący – mam tutaj pismo UKS „START” w którym zwracają się z prośbą o przydzielenie 
pracownika na stadion, który zajmowałby się sprawami porządkowymi, o zorganizowanie 
ochrony w czasie meczów oraz poprawę stanu boiska bocznego i  ogrodzenia. Ponadto 
chciałem też państwa poinformować że zmieniły się władze w klubie,  prezesem klubu jest 
teraz Jerzy Budny, Z-cą - Jerzy Piniaha, skarbnikiem - Kamil Czurak. Myślę, że ta prośba 
powinna być skierowana do Wójta a nie do rady. Może do ochrony wziąć naszą straż pożarną?

Wójt – postaram się kogoś przydzielić na stadion, a z ochroną podczas meczu, nie wiem czy straż 
pożarną można, ale  się jeszcze w tej sprawie zorientuję.

Wójt – jest dzisiaj na posiedzeniu Pan Zieliński, dyrektor GOK, może nam powie na temat 
tegorocznych dożynek.

Zieliński – mieliśmy przyjemność spotkać się z sołtysami i niektórymi radnymi w czerwcu br. , gdzie 
ustaliliśmy pewne sprawy dot. dożynek. Dożynki ustaliliśmy na 13 września, sugerowaliśmy się 
tą datą, aby dożynki nie odbywały  się w jednym terminie z innymi gminami, ponieważ 
wówczas można znaleźć tańsze i lepsze zespoły. Chciałbym również, aby wioski nie przyszły 
tylko z  wieńcami ale może również z jakimiś stoiskami lub wystawami ze swojej wsi. W innych 
gminach widziałem, że niektórzy robią jakieś ciasta lub inne rzeczy, które można później 
sprzedać za drobną opłatą. W ubiegłym tygodniu byliśmy z naszym zespołem na imprezie  
Białoruskiej, gdzie nasz zespół występował i było to nagrywane na żywo w ich lokalnej telewizji 
i tam właśnie też było bardzo dużo takich stoisk z przeróżnymi rzeczami.

Przewodniczący – co będzie z budynkiem po policji?
Wójt – my musimy w urzędzie mieć salę ślubów w byłej sali mieści się teraz GOPS poza tym w 

budynku urzędu jest bardzo ciasno i myślę przenieść tam właśnie opiekę. Tam nie trzeba dużo 
remontu wystarczy pomalować i ewentualnie podłogi wymienić. Co prawda o to mieszkanie 
złożyła podanie Pani Jęksa, oni tam na osiedlu mają bardzo ciasno chyba ze 3 rodziny 
mieszka w jednym mieszkaniu.

Przewodniczący – to na dole opieka a co z górą?
Wójt – ja się bardzo boję dać komuś tam mieszkanie, wtedy byśmy musieli opalać cały tydzień a 

tak to się pali tylko przez 5 dni w tygodniu.
Przewodniczący – może dać dla Pani Jęksa  to mieszkanie u góry a w zamian żeby opalali 

budynek?
Sokalski – sołtys – a oni nie mają gdzie mieszkać?
Wójt – mają bardzo ciasne mieszkanie, śpią na piętrowych łóżkach.
Przewodniczący – ta góra i tak musi być zagospodarowana, może jednak lepiej by było sprzedać 

ten budynek a dobudować coś przy urzędzie.
Wójt – do urzędu nie da się dobudować a w końcu trzeba będzie budować te mieszkania socjalne, 

przy dworcu jest fajna działka, uzbrojona.

Karbowski – radny -  na dzień dzisiejszy Pani Jęksie nic nie możemy odpowiedzieć?
Wójt – no nie, trzeba to trochę przemyśleć, może któraś komisja by się tym zajęła.
Przewodniczący = no właśnie niech komisja zajmie się tym, pójdzie tam obejrzy i podejmie jakąś 

decyzję. A może dać im tu po policji tylko do czasu wybudowania mieszkań socjalnych?
Wójt – ja się obawiam, że jak się kogoś wpuści na czasowo to później będzie trudno usunąć.
Przewodniczący – trzeba zaczynać budowę mieszkań socjalnych, może nawet na jesieni, taki 

budynek segmentowy i co roku dobudowywać po jednym mieszkaniu.
Szyszko – radny -  a może ogrzewanie do budynku policji przenieść z urzędu tylko przez drogę 

trzeba się przebić.
Wójt – może właśnie tak, trzeba to też przemyśleć.

 Wobec zrealizowania porządku obrad  Przewodniczący o godz. 1230   zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Gminy
  
       Stanisław Gąsior


