
PROTOKÓŁ
z obrad XII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 18 kwietnia  2008r.

 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 jej prawomocności obrad.
2.  Przedstawienie porządku obrad
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Przedstawienie informacji z działalności Wójta w okresie od  28.02.2008r. do 17.04.2008r.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania
      budżetu gminy za 2007 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
      Alkoholowych na 2008 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
      zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kruklanki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Kruklanki do Spółki Wodnej w
       Kruklankach.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w Wojewodą
       Warmińsko – Mazurskim na prowadzenie spraw z zakresu administracji rzadowej
      dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kruklanki
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
      zagospodarowania przestrzennego części wsi Brożówka.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w
      pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych w tabeli
      wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Kruklanki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienie o ustalenie oraz zmianę urzędowych nazw
      niektórych miejscowości położonych na terenie Gminy Kruklanki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami
      pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia
      24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy
      Kruklanki na rok 2008.
16. Informacja z realizacji zadań w zakresie działalności z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
17. Sprawy różne.

Przewodniczący  –  poinformował  radnych,  że  na  sesji  obecny  jest  Starosta  Powiatu 
Giżyckiego  Pan  Wacław Strażewicz,   Dyrektor  Szpitala  Powiatowego  Pani  Sarul  oraz 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i poprosił  o zabranie głosu Pana Starostę.

Starosta   – Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowna Rado - po raz pierwszy mam
zaszczyt uczestniczyć w obradach Waszej Sesji. Zwróciliśmy się do Wójta z prośbą aby móc 
uczestniczyć w Waszych obradach, ponieważ chcemy wystąpić z prośbą do Rady Gminy o to 
by Rada wspomogła przy zakupie tomografu do Szpitala Powiatowego. Obecny tomograf uległ 
uszkodzeniu  a  zakup  nowego  wynosi  ok.  1.400.000zł.  Kondycja  finansowa  szpitala  jest  
bardzo słaba  dlatego tez zwracamy się do wszystkich samorządów z prośbą o pomoc w  
zakupie nowego tomografu. Na dzień dzisiejszy mamy już pozytywną odpowiedź z Gminy  
Giżycko.  Dlatego zwracam się do państwa z gorącą prośbą o włączenie się do akcji zakupu 
tomografu, ponieważ leczą się również w tym szpitalu mieszkańcy z Waszej gminy.



Dyrektor szpitala – chciałabym dopowiedzieć co takie urządzenie  daje dla pacjenta, taki tomograf 
ma bardzo duże znaczenie:
- bada udary słoneczne,
- jest tam ogromny pakiet programu wykrywania raka , nawet we wczesnym stadium można 
wykryć raka i uratować życie pacjenta,
- jest bardzo przydatne dla ortopedycznych schorzeń.

Zależy nam na czasie aby jak najszybciej zakupić, ponieważ za 3 lata mają nam zatwierdzić 
kontrakt działu neurologicznego, bez tego urządzenia nam nie zatwierdzą.  Jeżeli nie zakupimy 
tego tomografu będziemy musieli wozić pacjenta do innych miast lub wysyłać aby pacjent sam 
jeździł  do  Ełku  lub  Olsztyna   zrobić  badania.  Ponieważ  chcemy  jak  najszybciej  zakupić  ten 
tomograf to w tej chwili zaciągniemy kredyt i  chcemy już w tym roku zakupić gdzieś w miesiącach 
czerwiec – wrzesień. Nie jesteśmy w stanie zakupić sami tego urządzenia więc zwracamy się z 
prośbą do samorządów o jakąkolwiek pomoc. 

Przewodniczący – mam pytanie do Pana Starosty, czy powiat węgorzewski korzysta z naszego 
szpitala i jeżeli tak to czy też będzie wspomagać zakup tomografu?

Starosta – my dopiero zaczynamy jeździć po gminach i tam też mamy zamiar się udać i prosić o 
pomoc.

Szyszko -radny – ile kosztuje taki tomograf?
Dyrektor szpitala – 1,2  mln. pakiet podstawowy, 1,5  - 1,8 mln. pakiet rozszerzony, zależy od tego 

co  zamówimy,  od  tego  zależy  cena  ,  sama  maszyna  kosztuje  ok.  1  mln.  zł.,  reszta  to  
oprogramowanie.

Wójt – jakich środków państwo oczekujecie od nas, ponieważ nasza gmina jest mała liczy ok 3 tys. 
mieszkańców i chcielibyśmy aby była zachowana jakaś proporcja.

Dyrektor szpitala- no ile państwo uważacie np. Gmina Giżycko dała 100 tys. zł.
Szyszko – radny – trzeba też zwrócić się do województwa niech i oni pomogą.
Przewodniczący  –  jak  by  się  wszystkie  gminy  zdecydowały,  to  może  byśmy mogli  zawrzeć  

porozumienie i zwrócić w całości.
Radny sejmiku – na ile gminę stać to niech da a nie patrzyć na innych, trzeba mierzyć swoje  

możliwości.
Przewodniczący -  na pewno postaramy się coś przeznaczyć na ten cel, ale przedyskutujemy to 

jeszcze na dzisiejszej sesji i myślę, że jeszcze dziś damy odpowiedź.
Przewodniczący – mam pytanie do Dyrektora Rejonu dróg – czy ta droga Sołtmany-Żywki  –  

Kruklanki będzie robiona?
Starosta - może ja powiem, rozpisany został konkurs na drogi, mamy podpisane porozumienie i  

mamy uzyskać ok. 2 mln. zł., na drogi powiatowe. W ramach tego projektu chcemy zgłosić 
tą drogę o której mówi Pan Przewodniczący, udział własny wynosi 30%, dotacja UE – 70%.Nie 
mając środków własnych musimy posiłkować się kredytem, dlatego też chcielibyśmy prosić aby 
gmina przyłączyła się do tego i wsparła nas finansowo.

Przewodniczący – czy przy tych drogach będą uwzględniane chodniki, ponieważ po drodze są  
miejscowości Żywki, Sołtmany.

Dyrektor Rejonu Dróg – projekt obejmuje dwa zadania, rozgałęzienie w Kruklankach Węgorzewo-
Giżycko-Kruklanki oraz odcinek drogi między Żywkami a Sołtmanami i chcemy zrobić tą drogę 
z poboczami. Jeżeli chodzi o miejscowości czyli chodniki, wysepki, przystanki autobusowe to to 
nie wchodzi w rachubę ponieważ jest to bardzo drogie a remont obejmuje tylko jezdnię. Droga 
Żywki – Sołtmany ma być wykonana do 2009 roku zaś rozgałęzienie w Kruklankach do 2010 
roku.

Sulej – radna – czyli to będzie  droga do znaku?
Dyrektor Rejonu Dróg – tak remont będzie od zakończenia Żywek do początku Sołtman, same 

wsie to nie obejmuje.
Starostwo – niestety mamy za małe pieniądze na ten cel i jak byśmy objęli wsie to zrobilibyśmy 

kawałek. Tak że inwestycje w miejscowościach są bardzo drogie, skrzyżowanie w Giżycku  
które niedawno zrobiliśmy wyniosło 5 mln. zł. 

Mikuła – radny – jaki będzie koszt naszego skrzyżowania?
Dyrektor Rejonu Dróg – ok. 400 tys. zł. skrzyżowanie i ok. 3 mln. zł droga Żywki - Sołtmany, ale 



chciałbym państwu zapewnić ze oprócz tych dwóch zadań będziemy też inne rzeczy robić, to 
nie będzie tak że zrobimy te dwie rzeczy i na tym koniec. 

Mikuła – 3 mln. to dużo z czym to się wiąże?
Dyrektor Rejonu Dróg – nawierzchnia, pobocze, może być wycinka drzew.
Mikuła – ja myślałem że to będzie zrywany stary asfalt  i położony nowy.
Dyrektor Rejonu Dróg – taka inwestycja o wiele więcej by kosztowała.
Mikuła – położenie nowej nawierzchni na starej niewiele da.
Małyj – dyrektor SP – drogę Mazuchówka – Wydminy robił powiat?
Starosta – tak ale ze środków poklęskowych.
Gryciuk – radny – czy ta droga Grądzkie – Lipowo będzie robiona ponieważ tam trzeba przepust 

naprawić.
Dyrektor Rejonu Dróg – musimy się spotkać i omówić.

Starosta – dziękujemy bardzo i jeżeli państwo macie jakieś problemy to proszę nas zapraszać to 
przyjedziemy i będziemy rozmawiać.

Przewodniczący – podziękował wszystkim.

Pkt  3

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady 
Gminy nr XI / 08  z dnia 29 lutego  2008r.( Protokół wyłożony był na pół godziny przed 
rozpoczęciem obrad).

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”,  przyjęła protokół z poprzedniej 
sesji.

Pkt  4

Wójt przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami:

- sporządziliśmy 2 akty notarialne na ok 40 tyś zł.,
- sprzedaliśmy dwa lokale,
- jesteśmy w trakcie wykonywania planu zagospodarowania przestrzennego na miejscowość 

Jasieniec,
- wykonaliśmy wstępne prace na odcinku drogi w Brożówce, otrzymaliśmy na tą drogę z 

Urzędu Marszałkowskiego ok. 80 tys. zł., i chciałbym podziękować za to Panu 
Przyłuckiemu za pomoc w uzyskaniu tych środków,

- przyjęliśmy 8 osób przez Urząd Pracy na roboty publiczne, mamy to  refundowane w 100% 
przez UP, osoby te zostaną wykorzystane do remontu chodnika na ul. Polnej.

- wykorzystujemy również do różnych prac osoby korzystające z pomocy społecznej
- planujemy pomóc w zagospodarowaniu boiska szkolnego, ograniczyć tam ruch pojazdów,
- odbyły się badania mammograficzne i z tego co mi wiadomo skorzystało wiele osób,
- wykonaliśmy dokumentację na oświetlenie ul. Spacerowej,
- zakończyliśmy sprawę autobusu, autobus już jeździ ok. godz. 19 – tej z Giżycka do 

Jasieńca i z powrotem,
- ogłoszono konkurs na dyrektora Zespołu Szkół,
- rozstrzygnięto przetarg na remont dróg gminnych- ruszamy od wtorku.

Rada Gminy  przyjęła informację.

Pkt  5

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2008r. 

Skarbnik – dodał, że w zmianach tych chcieliśmy zaproponować  szybszą spłatę kredytu, 
ponieważ płacimy bardzo duże odsetki.



Wójt – ja chciałbym tu dodać trochę w sprawie remontu dróg, otóż nie wiem czy ja dobrze myślę 
ale powinniśmy  remontować drogi na mniejszych odcinkach ale dokładnie, np. chcemy 
zrobić drogę w Boćwince za Panem Rećko. Jeździliśmy  tam oglądać droga jest w 
opłakanym stanie, co roku wozi się tam żwir  i nic z tego nie wychodzi, a jak będziemy robić 
po kawałku a dokładnie to do tematu więcej nie będziemy wracać.

Przewodniczący – musimy zdecydować ile przeznaczyć na ten tomograf, ja myślę żeby dać 50 tys.
Wójt – myślę że to jest za dużo, 30 tysięcy w zupełności wystarczy.
Przyłucki - radny sejmiku – też myślę że 30 tys. wystarczy.
Mikuła – radny – ja myślę że 30 tys. wystarczy, najwyżej w przyszłym roku dołożymy.

Decyzja Rady Gminy – przeznaczyć 30 tys. zł. na zakup tomografu do Szpitala Powiatowego.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy.

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za” -   podjęła uchwałę Nr XII / 85 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Pkt. 6

Skarbnik przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
Skarbnik dodał – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy jest

 poprzedzone  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  za  rok  poprzedni  ,  następnie  
sprawozdanie  to  jest  poddawane  analizie  Komisji  Rewizyjnej  która  wydaje  opinię  o  
wykonaniu budżetu oraz wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium  Wójtowi  
Gminy.  Następnie Przewodniczący Rady Gminy przesyła sprawozdanie do Regionalnej  
Izby Obrachunkowej, która  również analizuje i wydaje opinię w sprawie wniosku Komisji  
Rewizyjnej  w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu oraz opinię o przedłożonym 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za poprzedni rok.  
Komisja  Rewizyjna  na  posiedzeniu  w  dniu  18  marca  2008r.   Została  zapoznana  ze  
zmianami  w  planie  dochodów  oraz  ich  wykonaniem  i  z  wykonaniem   wydatków  
budżetowych  za rok  2007  –  żadnych  uwag co do wykonania  budżetu  pod względem  
legalności,  rzetelności  i  celowości  nie  wniesiono.  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  
sprawozdanie z wykonania  budżetu (opinia dołączona jest do protokołu).

Ponadto Skarbnik przedstawił:

- Uchwałę Nr 212 / 2008 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 
z dnia 7 kwietnia  2008r.  w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta 
Gminy Kruklanki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

- Uchwałę Nr 103 / 2008 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 
z dnia 25 marca 2008r.   zawierającą pozytywną opinię o przedłożonym  przez Komisję 
Rewizyjną Rady Gminy Kruklanki  wniosku o udzielenie  absolutorium  dla  Wójta  Gminy 
Kruklanki.

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok. 

Dyskusji nie było.

Wobec powyższego  Skarbnik  przedstawił  uchwałę  w sprawie  udzielenia  absolutorium Wójtowi 
Gminy.

Przystąpiono do głosowania.

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XII / 86 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 



Pkt. 7

Sekretarz  przedstawiła  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kruklanki.

Sekretarz - Wojewoda Warmińsko - Mazurski  w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność 
uchwały nr XI/80/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 lutego 2008r.  
Wojewoda  kwestionuje  zapis  uregulowany w §  15  ust.6  załącznika  do  uchwały,  który  
upoważnia dyrektora szkoły do opracowania w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi  
działającymi  w  szkole,   szczegółowego  regulaminu  przyznawania nagród  dyrektora, 
wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowe 
warunki  ich  przyznawania  muszą  zostać  uregulowane  w  sposób  wyczerpujący  w  
regulaminie uchwalanym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto w § 5 w/w uchwały dokonano niewłaściwego zapisu dotyczącego wejścia w życie 
uchwały, powinno być „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.”

Dwóch radnych wyszło.

Rada Gminy w obecności 9 radnych – 9 głosami „za”, -  podjęła uchwałę Nr XII / 87 / 08 , 
która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Pkt. 8

Wójt  przedstawił  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  gminy  Kruklanki  do  Spółki  Wodnej  w 
Kruklankach. 

Wójt – dodał, że Gmina posiada około 10ha zmeliorowanych gruntów i w celu zabezpieczenia ich 
terminowej i fachowej konserwacji , a także usuwania awarii powstałych  na  tych  
urządzeniach  postanowiliśmy przystąpić do tej spółki.

Dwóch radnych wróciło. 

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za” - podjęła uchwałę Nr XII / 88 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Pkt.  9

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w Wojewodą
Warmińsko – Mazurskim na prowadzenie spraw z zakresu administracji  rządowej  dotyczących 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kruklanki
 
Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, -  podjęła uchwałę Nr XII / 89 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Pkt. 10

Wójt  przedstawił  uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Brożówka.
 
Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XII / 90 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 



Pkt. 11

Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w
pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych w tabeli wynagrodzenia 
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XII / 91 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

Pkt. 12

Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kruklanki.

Przewodniczący – dodał, że komisja doraźna powołana do ds. Statutu, opracowała Statut Gminy, 
przy pracach tych byłem obecny, był Wójt oraz Radca Prawny.

Sekretarz – dodała, że przesłanką która zadecydowała o dokonaniu zmian w statucie z dnia 14 
lutego  2003r.  (  Uchwała  Rady  Gminy  Kruklanki  nr  IV/24/03)   była  propozycja  radnych  
utworzenia  dodatkowej  Komisji  stałej,  która  ze  szczególnym naciskiem zajmowała  by  się  
sprawami turystyki  na terenie naszej gminy.  Ponadto projekt  statutu szerzej reguluje takie  
zagadnienia  jak:  organizacja  wewnętrzna  Rady,  Tryb  pracy  Rady  w tym  Sesje  Rady  ich  
przygotowanie i przebieg, podejmowanie uchwał, procedura głosowania.

Rada Gminy w  obecności 11radnych -  10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”   - 
podjęła uchwałę Nr XII / 92 / 08, która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

Pkt. 13

Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie przystąpienia o ustalenie oraz zmianę urzędowych 
nazw niektórych miejscowości położonych na terenie Gminy Kruklanki.

Sekretarz – Ministerstwo pracuje nad nowym wykazem nazw miejscowości i mamy tu  okazję na 
zrobienie porządku z niektórymi nazwami miejscowości w naszej gminie.
Przed przystąpieniem do opracowania tej uchwały przeprowadziliśmy konsultacje z 
mieszkańcami poszczególnych miejscowości i z ich strony nie wniesiono żadnych sprzeciwów.
Wyjaśnienie do uchwały stanowi załącznik, który jest dołączony do uchwały.

 
Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XII / 93 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

Pkt. 14

Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kruklanki na rok 2008.

Sekretarz  -  Ustawa o  działalności  pożytku  publicznego i  o  wolontariacie  określa  sferę  zadań  
publicznych, w których organy administracji publicznej, w tym samorząd gminny, powinny 
współpracować  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  na  zasadach  
pomocniczości,  suwerenności  stron,  partnerstwa,  efektywności,  uczciwej  konkurencji  i  
jawności.
Organizacje te mogą mieć duży udział w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych. 
A skuteczność ich  rozwiązywania zależy od sformułowania pewnych zasad. 

Przyjęte do realizacji w roku 2008 kierunki działań obejmują dziedziny :
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównania szans tych rodzin i osób.



2. Nauki, edukacji oświaty i wychowania.
3. Działalności charytatywnej.
4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
5. Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
6. Krajoznawstwo oraz propagowanie walorów turystycznych  i tradycji historycznych naszego 

regionu będące promocją gminy.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XII / 94 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

Pkt. 15
Kierownik GOPS przedstawiła informację z realizacji zadań w zakresie działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach.

Pkt. 16

Sprawy różne:

Przewodniczący – odczytał pismo z Urzędu Skarbowego z ofertą przeprowadzenia szkolenia dot. 
wypełniania oświadczeń majątkowych. Wynika z tego, ze moglibyśmy  kogoś zaprosić i  
proszę abyście zdecydowali czy chcecie państwo tego szkolenia.

Radni – zdecydowali, że to trochę w tym roku za późno ale w przyszłym roku trzeba będzie się 
zastanowić.

Radny Sejmiku – chciałem państwu powiedzieć, że impreza „Nicz na Iwana Kupała” od tego roku 
została objęta patronatem przez Urząd Marszałkowski, Marszałek przeznaczy na ten cel 25 
tys. zł. Druga sprawa to jest szansa  do zdobycia drugiego samochodu małego do straży 
pożarnej, taki samochód kosztuje 110 tys. zł., można by się postarać i poszukać jakichś  
sponsorów. Obecnie tez próbuję pomóc dla Proboszcza w uzyskaniu środków na remont 
kościoła, poza tym staramy się też pomóc dla Szpitala Powiatowego  zakupie tomografu. 
Chciałbym tu jeszcze podpowiedzieć, że macie państwo ok. 1 mln. zł nadwyżki budżetowej 
i nic z nią nie robicie, a pieniądze przecież tracą na wartości.

Przewodniczący – my myślimy o tej nadwyżce, mamy przecież do zrobienia drogę na Osiedle  
Boreckie, którą za naszej kadencji musimy zrobić i myślę że tu będą potrzebne pieniądze.  
Chcieliśmy zrobić  spinkę  wody,  dokumentacja  jest  na  ukończeniu  i  też  trzeba  będzie  
pieniędzy na jej wykonanie.

Przewodniczący – panie Wójcie a trzeba też coś zrobić z tymi kortami.

Buć – dyrektor Gimnazjum – już sprawę rozwiązaliśmy razem z Wójtem i jest propozycja wynajęcia 
ich.

Szyszko  –  coraz  więcej  powstaje  dzikich  wysypisk,  które  trzeba  posprzątać  przez  długim  
wykendem.

Przewodniczący  –  czy już ponad 90% mieszkańców ma pojemniki na śmieci.

Prezes Spółdzielni „AGRO-MAZURY” - tak nawet chyba więcej, jeżeli chodzi o wywiezienie np.  
gruzu to będzie kosztowało ok 1 tys. zl.  I kogo na to będzie stać.

Mikuła – właśnie, zbliża się wekend, trzeba zrobić porządek na plażach, przyjeżdżają turyści i  
patrzą, wybierają miejsca na wczasy. Co roku czyściliśmy rzekę Sapinę, ja dawałem ludzi 
od siebie, gmina od siebie może i w tym roku tak zrobimy.

Wójt  –  w  zeszłym  roku  zrobiliśmy  porządek  na  rzece  ale  bobry  zrobiły  swoje,  drzewa  są  
popodgryzane i przy większym wietrze mogą się przewrócić do rzeki, a po plażach objazd 



zrobiłem i posprzątamy.

Mikuła – poza tym trzeba robić chodniki na ul. Wczasowej.

Wójt – najpierw zrobimy ul. Polną, ale o ul. Wczasowej trzeba rozmawiać z Rejonem Dróg bo to 
jest droga powiatowa.

Przewodniczący – trzeba robić pilnie drogę na osiedle, może tak jak mówiliśmy po kawału.

 Wobec zrealizowania porządku obrad  Przewodniczący o godz. 1315   zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Gminy
  
       Stanisław Gąsior


