
PROTOKÓŁ
z obrad XIV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 19 września  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 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 25.06 do 18.09 .2008r.
5.    Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2008r.
6.    Przedstawienie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Aktywna integracja społeczna
      bezrobotnych na terenie gminy Kruklanki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
      Kapitał Ludzki 2007-2013r.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
      Kruklankach.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Mazurskiego Związku
      Międzygminnego - Gospodarki Odpadami z siedzibą w Giżycku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/90/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18
      kwietnia 2008r.  dotycząca przystąpienia do opracowania miejscowego planu
      zagospodarowania
      przestrzennego części wsi Brożówka. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. Nr 356/1; 359/3 i 
      356/2; 359/4 obręb wsi Sołtmany).
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (na
      poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej dz. Nr 75/2 obręb wsi
      Żywki).
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (na
      poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej dz. Nr 73/2 obręb wsi
      Żywki).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. Nr 75/7; 76/3
      obręb wsi Żywki).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (nieodpłatnie od
      Skarbu Państwa dz. Nr 152/1 i 152/2 obręb wsi Kruklanki).
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. Nr 115 obręb wsi Możdżany).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności
      działki 25/10 położonej w obrębie wsi Jeziorowskie na rzecz jej użytkownika wieczystego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności
      działki 25/11 położonej w obrębie  Jeziorowskie na rzecz jej użytkownika wieczystego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
      wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach,
      zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
      dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/70/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28
      grudnia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
      Alkoholowych na 2008 rok.
21. Sprawy różne.



Przewodniczący  –  w  związku  z  tym,  że  mamy  na  dzisiejszych  obradach  gości:  Kierownika  
Posterunku Policji w Wydminach Pana Jacka Tarnackiego  oraz panów w sprawie książki o  
Kruklankach  Pana  Klimka  i  Pana  Różewicza,  przed  rozpoczęciem realizowania  porządku  
obrad  poprosimy gości o zabranie głosu.

Asp.  Tarnacki  –  jestem kierownikiem  Posterunku  Policji  w  Wydminach,  nasz  rejon  obejmuje  
Wydminy,  Kruklanki  i  Miłki.  Udało  nam  się  podczas  mojego  kierowania  zwiększyć  czas  
działania z 9 do 12 godzin. Na dzień dzisiejszy są prowadzone karty niebieskie dotyczące  
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Kruklankach jest 5 takich kart prowadzonych. Poza 
tym Wójt umożliwia nam przyjmowanie interesantów w budynku w centrum w Kruklankach i w 
tej  chwili  z  tego  co  wiem,  ,   województwo  nie  miałoby  przeciwwskazań  by  utworzyć  na  
nowo posterunek w Kruklankach , gdyby jednak powstał obsada musiałaby wynosić 3 osoby, 
tylko nie wiadomo czy by się to opłacało. Prowadziliśmy takie skrzyneczki dotyczące zapytania 
„czy mieszkańcy czują się  bezpiecznie”,  niewiele tych uwag było,  nie wiem dlaczego czy  
dlatego że czują się bezpiecznie czy po prostu nie chcieli wypełniać tych ankiet.
Chcę się zwrócić do państwa z prośbą o pomoc w zakupie radarowego miernika prędkości  
pojazdów, koszt jego wynosi ok. 9 tys. zł., ponieważ nie tylko my odpowiadamy za porządek na 
drogach  ale  również  wójt  i  rada  gminy.  Gmina  Miłki  zaplanowała  3  tysiące  złotych  w  
budżecie na ten cel i Gmina Wydminy prawdopodobnie też. Prosiłbym aby i Wasza Rada coś 
zdecydowała,  nawet  jeżeli  to  będzie  odmowna decyzja  to  też  bym chciał  jak  najszybciej  
wiedzieć. Liczę na Wasze wsparcie i dziękuję za uwagę.

Mikuła  –  mówi  Pan,  że  wykrywalność  jest  większa  czy  to  znaczy  że  zwiększyła  się  ilość  
przestępstw, czy skuteczność policji?

Tarnacki – powiem państwu, że kiedyś spadła dynamika policji, teraz jest nas więcej do pracy a w 
związku z tym zwiększa się efektywność pracy policji.

Bekisz – ja zauważyłem, że Wasz patrol jeździ przeważnie w czwartki i wszyscy wiedzą kiedy  
policja będzie?.

Tarnacki – bo w czwartek przyjmowani są interesanci, częściej nie mogą bo nie mamy jak, za duży 
mamy rejon gdybym miał mniejszy rejon na pewno byłoby lepiej.

Mikuła – to, że spokojniej jest to prawda, czasami się zdarza że jakaś grupka się zbierze.
Wójt – kiedyś przesiadywali na przystanku autobusowym, musieliśmy go zamknąć i się uspokoiło.
Tarnacki – ostatnio tam właśnie złapaliśmy parę osób, przystanek nie był zamknięty. Najgorzej jest 

jak proszą aby przyjechać na interwencję , powiem ze trudno jest nam tam dojechać, proszę 
postawić więcej oznakowań, na domach nie ma numerów.

Wójt – niedługo się tym zajmiemy.
Kierownik GOPS – chciałabym powiedzieć,  że bardzo dobrze się nam z Wami współpracuje,  

zwłaszcza z Panem Andrzejewskim za co chciałabym właśnie podziękować.
Tarnacki – dziękuję i muszę się tu państwu pochwalić, że policjanci z Wydmin otrzymali więcej  

nagród niż policjanci Giżycka.

Przewodniczący podziękował dla Pana Tarnackiego i poinformował, że w tym roku w budżecie nie 
mamy zapisanych środków na ten cel ale przy konstruowaniu budżetu na 2009 rok wrócimy do 
sprawy. Następnie poprosił o zabranie głosu dla Pana Klimka i Różewicz.

Różewicz  –  temat  nasz  był  państwu  przedstawiany wiosną,  chcemy przedstawić  monografię  
miasta Giżycka oraz Kruklanek, głównie byłaby to historia, dzieje tych miejscowości do 1945 
roku. Powstanie tej książki planuje się na okres 4 lat. Książka którą napisał Pan Wojciechowicz 
zawiera  dużo  rzeczy  taki  których  my  nie  mamy,  więc  będziemy  się  jakoby  uzupełniać  
nawzajem. Chcemy zamieścić dużo zdjęć no i przede wszystkim historię tych miejscowości a 
to  wymaga  dużo  pracy.  Dlatego  podjęte  zostały  prace  aby   dużo  materiałów znaleźć  w  
archiwach, niektóre nawet znajdują się w archiwach niemieckich i  niektóre nawet nigdy nie  
były  używane  do  żadnych  materiałów.  Mamy  taką  próbkę  na  komputerze,  aby  pokazać  
państwu jak to będzie wyglądać. Nam się wydaje, że nie ma u nas zabytków, ale nawet szkoła, 
kościół  czy  plebania  okazuje  się  że  jest  zabytkiem.  Na  dzwonie  kościelnym,  używając  
specjalnych sposobów udało mi się odsłonić podpisy tych którzy go zrobili i dokumentację z 
czego został zrobiony.  Chcemy aby ta książka była popularno – naukowa, która mogłaby  
służyć też jako podręcznik w szkołach. Jesteśmy tu dzisiaj dlatego aby zapytać państwa czy 



jesteście za tym aby tą książkę pisać.
Przewodniczący – w ubiegłym roku już zdecydowaliśmy,  że wyrażamy zgodę a resztę spraw  

proszę omawiać z Wójtem. Na kiedy byście przewidzieli ukończenie tej książki i jaki byłby jej 
nakład. 

Klimek – ja myślę że 1000 egzemplarzy.
Mikuła – robiliście jakieś rozeznanie jaki jest popyt na te książki?
Klimek – ja myślę że to jest zależne od ceny książki.
Szyszko – a ile gmina musi środków finansowych w to włożyć?
Klimek – ok. 16 tysięcy zł.
Sulej – a ile kosztowały książki Pana Wojciechowicza?
Wójt – ok. 30 tysięcy,  ale książek było 300szt. U Wojciechowicza koszty wzrosły, bo się okazało, 

      że jest więcej zdjęć a poza tym doszedł VAT. A jak z VAT -em przy tej książce?
Sulej – i była bardzo źle wykonana, kartki z tej książki wypadały.
Mikuła – jaka ma być grubość tej książki?
Klimek – ok 200 stron.
Szyszko – a kto będzie ją sprzedawał?
Klimek – to nie jest nasza sprawa  o tym trzeba rozmawiać z wydawcą.
Mikuła – a ile będzie naszej historii.
Różewicz – my kończymy  na 1945 roku.
Szyszko – a ile sprzedaliśmy tamtych książek?
Sekretarz – ok 150 szt., część została rozdana np. radnym, sołtysom.
Mikuła – myślę, że nam ta książka nie pójdzie, ponieważ nie będzie tam zawartych obecnych lat.
Przewodniczący – proszę przedstawić kalkulację dla Wójta.
Klimek – przy nakładzie 500 sztuk, książka by kosztowała 25zł.
Różewicz – ja wydałem wiele książek , niektóre były czarno – białe i też poszły.
Klimek – zostawiam kalkulację dla Wójta, chcielibyśmy zorganizować konferencję naukową w GOK 

na temat tej książki.

Pkt  3

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady 
Gminy nr XIII / 08  z dnia 25 czerwca  2008r.( Protokół wyłożony był na pół godziny przed 
rozpoczęciem obrad).

Rada Gminy w obecności 9 radnych - 9 głosami „za”,  przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Pkt  4

Wójt przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami:
Wójt – ostatnia sesja odbyła się 25 czerwca, w okresie tym:
– mieliśmy zatrudnionych 8 osób z Biura Pracy w ramach robót publicznych,
– została ukończona budowa chodnika na ul. Polnej,
– został wykonany  plac koło szkoły, ok 400m wraz z odwodnieniem boiska oraz zostało 

zmienione ogrodzenie,
– zrobiona została droga asfaltowa do Brożówki,
– zrobione zostało ogrodzenie przy boisku w miejscowości Jeziorowskie
– zorganizowaliśmy zbiórkę zużytego sprzętu AGD,
– przyjęliśmy na mienie komunalne 3 lokale mieszkalne od Nadleśnictwa,
– sprzedaliśmy lokal dla Pana Biłyka tam gdzie ma CPN,
– wymieniliśmy się z Panem Czekanem na grunty z przeznaczeniem na drogę, Pan Czekan 

dopłacił nam 10 tys. zł., 
– odbył się plener rzeźbiarski, wykonano tablice z napisem „Kruklanki witają” , tablice te będą na 

wiosnę postawione przy wjazdach do Kruklanek,
– odbyła się biesiada agroturystyczna i muszę powiedzieć że była dość duża frekwencja,
– skarg na pracę urzędu nie zanotowano.

Rada Gminy  przyjęła informację.



Pkt  5
Skarbnika przedstawił informację  z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2008r. 
Skarbnik – poinformował że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywna opinię o 
wykonaniu budżetu.
Informacja dołączona jest do protokołu.

Rada Gminy przyjęła informację.
Pkt. 6 

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

Rada Gminy w obecności 9 radnych - 9 głosami „za” -   podjęła uchwałę Nr XIV / 118 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

Pkt. 7

Kierownik GOPS  przedstawiła uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji  projektu pt. „Aktywna 
integracja społeczna bezrobotnych na terenie gminy Kruklanki” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013r..
Kierownik GOPS – projekt ma za zadanie zaktywizowanie 18 osób w wieku od 25 do 57 lat,  

wybieraliśmy tu osoby chętne do wzięcia udziału w tym programie. Nie mamy jeszcze  
podpisanej umowy, umowę będziemy podpisywać z Marszałkiem Województwa.

Sulej  - czy był problem ze znalezieniem tych osób?
Kierownik – tak, nawet wczoraj jeszcze przyjmowaliśmy .
Wójt – są to środki z UE i szkoda by było je stracić, inne gminy jak Wydminy i Miłki nie przystąpiły 

do tego programu więc zostały zmuszone. Uchwała ta jest załącznikiem do wniosku o te 
środki dlatego ją dzisiaj przedstawiamy .

Rada Gminy w obecności 9 radnych - 9 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XIV / 119 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Pkt. 8
Kierownik GOPS przedstawiła uchwałę w sprawie  zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kruklankach.

Rada Gminy w obecności 9 radnych – 9 głosami „za”, -  podjęła uchwałę Nr XIV / 120 / 08 , 
która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Pkt. 9

Wójt  przedstawił  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  zmian  do  Statutu  Mazurskiego  Związku 
Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku. 

Dyskusji nie było.
Rada Gminy w  obecności 9 radnych -  9 głosami „za” - podjęła uchwałę Nr XIV / 121 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Pkt.  10

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XII/90/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18 
kwietnia 2008r.  dotycząca przystąpienia do opracowania miejscowego planu  zagospodarowania

Wójt – my tą uchwałę podejmowaliśmy na poprzedniej sesji, ale musimy zmienić zapis z „pod 
zabudowę mieszkaniową, zabudowę letniskową i pensjonatową” na zapis pod zabudowę 
letniskową, zabudowę pensjonatową”.

Mikuła – a jest zapotrzebowanie na działki pensjonatowe?



Wójt – na razie nie.
Mikuła – będziemy mieli problem, tak jak to było kiedyś w Kruklankach. Ja bym ten zapis 

„pensjonatowe” wyrzucił.
Rada przychyliła się do propozycji Pana Mikuły. 
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą z uwzględnieniem zmiany dot. wykreślenia zapisu „ pod 
zabudowę letniskową, zabudowę pensjonatową”. 

Rada Gminy w  obecności 9 radnych -  9 głosami „za”, -  podjęła uchwałę Nr XIV / 122 / 08, która 
stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Pkt. 11

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości. Działka Nr 356/1; 359/3 i 
356/2; 359/4 obręb wsi Sołtmany.
 
Rada Gminy w  obecności 9 radnych -  9 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIV / 123 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Pkt. 12

Wójt   przedstawił  uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.  (na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej dz. Nr 75/2 obręb wsi Żywki.

Wójt – istniejąca droga gminna nie  nadaje się odtworzenia więc gmina proponuje wymianę gruntu 
od Pana Bąby na drogę w zamian za działkę gminną koło spichlerza, a tą starą sprzedać. 
W związku z tym będą tu trzy uchwały, które są ze sobą powiązane. 

Sulej – a jak Pan Bąba przyjdzie za dwa lata  i  zechce żeby mu gmina zrobiła drogę np. asfaltową.
Wójt – i będziemy musieli zrobić, trudno mi powiedzieć w tej sprawie jak to będzie.
Mikuła – a kto będzie robił zjazd?
Wójt – gmina, jak każdą drogę.
Przewodniczący – a ta droga jest z jego gruntu?
Sulej – tak z jego gruntu, żeby zrobić i drogę i jeszcze za to mu dać  działkę , trzeba się nad tym 

zastanowić.
Gorbacz – a kto wystąpił o to?
Wójt – właściwie Kadylak, fizycznie ta obecna droga, której nie możemy odtworzyć przechodzi 

przez ośrodek Pana Kadylaka i przez pół budynku.
Mikuła – a nie można tego jakoś inaczej załatwić?
Szyszko – trzeba to dokładnie przeanalizować, może pojechać w teren i zobaczyć jak to wygląda.
Sulej – może nowa komisja się zbierze i pojedzie zobaczyć.
Przewodniczący – może przyszłą sesję zrobić o godzinę wcześniej i pojechać tam zobaczyć?

Rada gminy zdecydowała wycofać tą uchwałę i  dwie następne  z programu sesji, 
pozostawić je do rozpatrzenia. 

Pkt. 13
Uchwała  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  w  drodze  bezprzetargowej  (na  poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej dz. Nr 73/2 obręb wsi Żywki) – wycofana

Pkt. 14

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. Nr 75/7; 76/3 obręb wsi 
Żywki – wycofana.

Pkt. 15
Wójt przedstawił uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (nieodpłatnie od 
Skarbu Państwa dz. Nr 152/1 i 152/2 obręb wsi Kruklanki).



Rada Gminy w  obecności 9 radnych -  9 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIV / 124 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

Pkt. 16
Wójt – przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. Nr 115 obręb  wsi Możdżany).

Rada Gminy w  obecności 9 radnych -  9 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIV / 125 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

Pkt. 17

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej 
własności działki 25/10 położonej w obrębie wsi Jeziorowskie na rzecz jej użytkownika 
wieczystego.

Rada Gminy w  obecności 9 radnych -  9 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIV / 126 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

Pkt. 18
Wójt – przedstawił uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej 
własności działki 25/11 położonej w obrębie Jeziorowskie na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Rada Gminy w  obecności 9 radnych -  9 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIV / 127 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

Pkt. 19 

Sekretarz  przedstawiła  uchwałę  w  sprawie  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
w  szkołach,  zasad  zwalniania  od  obowiązku  realizacji  tygodniowego  obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Rada Gminy w  obecności 9 radnych -  9 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIII / 128 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 

Pkt. 20
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr X/70/07 Rady Gminy Kruklanki z 
dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2008 rok..

Rada Gminy w  obecności 9 radnych -  9 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIV / 129 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 

Pkt. 21
Sprawy różne:

Wójt – podziękował za wykonanie wieńców dożynkowych Sołtysom ze wsi Brożówka, Boćwinka 
oraz wręczył upominki.

Giza – sołtys -  muszę powiedzieć że to wstyd żeby na całą gminę tylko dwa wieńce były zrobione 
na dożynki.

Burzyński – sołtys – a kto wiedział kiedy są dożynki, nikt nie dzwonił, nikt nie powiadamiał a to już 
powinno się powiadamiać w lipcu aby rolnicy mogli zostawić zboża na wieńce.

Wójt - dożynki odbywają się co roku i wszyscy powinni wiedzieć.
Burzyński – organizacja była bardzo zła.
Wójt – może i były jakieś błędy, na przyszły rok postaramy się to inaczej załatwić.
Wójt – chciałbym nasz wieniec, który był najładniejszy zawieść na dożynki powiatowe do 



Mikołajek, będzie autokar, proszę chętnych o zgłaszanie się na wyjazd.
Wójt – druga sprawa, są propozycje na przydomowe oczyszczalnie ścieków, mam u siebie foldery 

jak ktoś sobie życzy może się zgłosić.
Giza – Sołtys – czy to można spłacać na raty?
Wójt – nie , to trzeba samemu finansować  w całości, każda budowa wymaga wykonania projektu, 

może też taki projekt zrobić gmina. Jeżeli zgłosiło by się kilka osób to oni przyjadą i wszystko 
omówią.

Sulej – czy są jakieś przepisy odnośnie wywożenia gnojowicy, czy to czasem nie trzeba od razu 
zaorać, bo tak często wywożą że trzeba coś z tym zrobić bo śmierdzi.

Wójt – nie ma jakichś zakazów wywożenia gnojowicy, to są tereny wiejskie, rolnicze.
Szyszko – proszę o opróżnienie koszy na punktach widokowych w Brożówce.
Sokalski – sołtys – na przystanku w Sołtmanach  trzeba postawić większy kosz.
Wójt – ten kosz wystarczy, zaraz ludzie z domów będą śmieci do niego wynosić.
Karbowski -  czy my za ten monitoring płacimy komuś teraz.
Skarbnik – nie płacimy bo nie mamy teraz żadnego administratora.
Karbowski – ale on nie działa.
Wójt – nie działa bo tam uderzył piorun, a takich rzeczy nie naprawiają w ramach serwisu.

 Wobec zrealizowania porządku obrad  Przewodniczący o godz. 1445   zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Gminy
  
       Stanisław Gąsior


