
PROTOKÓŁ  XVI / 08
z obrad XVI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 grudnia  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 8 
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 05.12 do 29.12 .2008r.
5.    Przedstawienie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie prefinansowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego
      Kapitał Ludzki.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków oraz
     dopłaty do ceny za ich odprowadzenie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      oraz Zapobiegania Narkomanii.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
      zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich
      przyznawania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego,
      motywacyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny
     ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń
      wynikających ze stosunku pracy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
14. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Kruklanki.
15. Sprawy różne.

Wójt  - poprosił o zdjęcie  z programu  pkt. 7. uchwały w sprawie prefinansowania  wydatków w 
ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki a wprowadzić do programu uchwałę:

         - podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z 
nieruchomości.

Przystąpiono  do  głosowania  za  przyjęciem  porządku  obrad   bez  pkt.7,  oraz  z  dodaniem 
dodatkowego  punktu. 

Rada Gminy w obecności 8 radnych – 8 głosami „za” przyjęła porządek obrad.

Pkt  3

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy nr 
XV / 08  z dnia 05 grudnia  2008r.( Protokół wyłożony był na pół godziny przed rozpoczęciem 
obrad).

Rada Gminy w obecności 8 radnych - 8 głosami „za”,  przyjęła protokół Nr XV/08 z dnia 
września 2008r.

Pkt  4

Wójt przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami:
Wójt –  w okresie tym:
– sprzedaliśmy 3 działki w Kruklankach oraz 1 lokal w Lipowie – na kwotę 150 tys.zł.,
– zakończyliśmy działanie programu „Kapitał Ludzki” - brało w nim udział 18 rodzin, które 

uzyskały certyfikaty,



– przeszedł wniosek na remont ul. Wczasowej a ul. Borecka znalazła się na liście rezerwowej,
– została wykonana skromna dekoracja na okres świąteczny.

Rada Gminy  przyjęła informację.
Pkt  5

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

Przewodniczący Rady Gminy – otwieram dyskusję.

Przewodniczący – czy zostaje nam jakaś nadwyżka?
Skarbnik -  zostaje.
Szyszko – radny -  przecież mamy zapisany deficyt?
Skarbnik – deficyt byłby wtedy, gdybyśmy wykonali zaplanowane inwestycje a one nie zostały   

      wykonane więc tego deficytu nie będzie a będzie nadwyżka.

Rada Gminy w obecności 8 radnych - 8 głosami „za” -   podjęła uchwałę Nr XVI / 145 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Pkt. 6

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Skarbnik – dodał że, Regionalna Izba Obrachunkowa  wydała pozytywną opinię w sprawie budżetu 
gminy, projekt budżetu który przedstawiałem na komisjach różni się z dzisiejszym o 10 tys. 
zł , które dopisujemy do GOPS-u.

Dyskusja:

Wójt – dyrektor GOK prosił abyśmy zapisali w budżecie  GOK-u  345 tys. zł, a my zapisaliśmy 300 
tys. zł ,  ponieważ  chce  tam  jeszcze  wykonać  trochę  remontów  między  innymi  
wyremontować scenę letnią.

Skarbnik – możemy w trakcie roku dopisać, zmiany w budżecie możemy robić przez cały rok.
Przewodniczący – ja myślę, że ta scena w okresie letnim powinna częściej działać, mamy dużo 

młodzieży zdolnej jak też utworzyło się kilka zespołów.
Wójt – zespoły występowały w trakcie wręczania medali za 50 – lecie pożycia małżeńskiego.
Sulej – radna -  no właśnie chciałam powiedzieć, że jest bardzo nieładnie że dorośli widzowie  

wychodzą w trakcie takich występów.
Mikuła – radny – turyści mówią, że u nas jest bardzo nudno.
Żygałło – radny -  może ściągnąć nad jezioro „lato z radiem” tak jak robią np. w Giżycku .
Wójt – to jest bardzo droga impreza.

Rada Gminy w obecności 8 radnych - 8 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XVI / 146 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

Pkt. 7
Uchwała w sprawie prefinansowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
– została zdjęta z programu.

Pkt. 8

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 
Wójt  –  dodał,  że powyższą taryfę opracowano w oparciu o wniosek Spółdzielni  PHU „AGRO-

MAZURY”. Wynika on głównie z tego że, musimy zrobić remont hydroforni w Brożówce,  
zmusza nas do tego sanepid i te koszty musieliśmy ująć w tej podwyżce. Proponowana 
cena to 3,56zł/m3 , z tego  odbiorca płaci 2,88zł. brutto, gmina dopłaca do 1m3 - 0,68zł .

Dyskusja:

Mikuła – radny – ile zużywamy wody i ile do tego dokłada gmina?



Zajączkowski – Prezes Spółdzielni „AGRO-MAZURY” - proponujemy cenę wody – 3,56zł/m2  brutto, 
cena uwarunkowana jest od wartości budowli. W tym roku było wykonanych  inwestycji na 
12 tys. zł. , czego nie wzięliśmy pod uwagę przy ustalaniu ceny w 2008 roku.
Podwyżka jest związana:
- przeprowadzeniem remontów,
- musimy wymienić, pompy, hydranty,
- wymiana urządzeń pomiarowych,
- usuwanie awarii na sieci, nie ma takiego miesiąca aby nie było jakiejś awarii, 
- odpadł nam poważny odbiorca wody w Boćwince (P. Rećko), wybudował swoją studnię.

Przewodniczący – czy macie tu ujętą modernizację hydroforni w Brożówce?
Zajączkowski – nie ujmowaliśmy tego ponieważ cały czas myślimy o tej spince wody.
Przewodniczący – czy hydrofornia w Kruklankach da radę zaopatrzyć wszystkich wodę? 
Zajączkowski – myślę ze da rady.
Przewodniczący -  my w tym roku w Kruklankach nie odczuliśmy braku wody.
Zajączkowski – ponieważ w hydroforni jest magazyn z wodą.
Mikuła – ale jak światła nie ma to i wody nie ma.
Wójt -  musielibyśmy zamontować agregaty.
Przewodniczący  –  staniemy  przed  dylematem  czy  robić  tą  spinkę  wody  czy  może  wybrać  

zamontowanie agregatów w Kruklankach.
Zajączkowski – na pewno Rada Gminy musi myśleć o tym i to w przyszłym roku
Przewodniczący – ta spinka idzie od P. Rzechuły, ul. Spacerowa do Lipowa i od Brożówki idzie na 

Jeziorowskie, Jasieniec.
Wójt – dokumentacja na spinkę wody jest już  na ukończeniu.
Przewodniczący – no i myślę że trzeba robić.
Mikuła  –  ja  myślę,  że  jak  tą  spinkę  zrobimy to  problem będzie  rozwiązany a  hydrofornię  w  

Brożówce zostawić sobie w razie jakiejś awarii.
Mikuła  –  skąd  się  bierze,  że  nasza  woda  nie  jest  zdatna  do  picia,  podają  to  w  różnych  

statystykach?
Zajączkowski – to jest nieprawda, nasza woda  nadaje się do picia, jest jedna z najlepszych, ta 

woda jest tylko twarda.

Rada Gminy w  obecności 8 radnych -  8 głosami „za” - podjęła uchwałę Nr XVI / 147 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Pkt.  9

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków 
oraz dopłaty do ceny za ich odprowadzenie.

Wójt – dodał, że Giżycko nam podwyższyło cenę za odprowadzanie ścieków o 20gr za 1m3, i  
dlatego chcemy podwyższyć cenę ścieków. Dotychczas było – 4,05 zł/m3 , podwyższamy 
na – 4 ,36zł/m3  brutto.

Dyskusji nie było.

Rada Gminy w  obecności 8 radnych -  8 głosami „za”, -  podjęła uchwałę Nr XVI / 148/ 08, 
która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Pkt. 10

Sekretarz  przedstawiła  uchwałę  w  sprawie  Gminnego  Programu  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii.

Sekretarz – przeczytała informację z działalności Punktu konsultacyjno – informacyjnego 
przeciwdziałania  przemocy w rodzinie. Poinformowała również, że Pani Makałus zwróciła 
się z prośbą o zwiększenie o 2 godziny przyjmowania petentów, ale uznaliśmy że obecne 
dwie godziny w zupełności wystarczą. Tym bardziej że Pani ta chciała przyjmować w 
Urzędzie Gminy po godzinach pracy Urzędu.

Sekretarz – odczytała informację  z wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii za 2008 rok.



Dyskusja:
Przewodniczący – kiedyś dzieci w ferie były dowożone do GOK na jakieś zajęcia w ramach tego 

funduszu alkoholowego.
Sulej – radna – dziwię się że zostały zabrane 2 tys. zł.  dla szkół, zawsze te pieniądze się 

przydawały na coś.
 Sekretarz – zwrócę uwagę komisji aby to rozważyli.
Przewodniczący – my nie mamy wglądu czy ci terapeuci kogoś naprawdę przyjmują i czy są 

potrzebni, myślę że komisja powinna mieć możliwość sprawdzenia tego.

Rada Gminy w  obecności 8 radnych -  8 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XVI / 149 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Pkt. 11

Sekretarz  przedstawiła  uchwałę  w  sprawie  określenia  rodzaju  świadczeń  przyznawanych  w 
ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i 
sposobu ich przyznawania.
Sekretarz – Karta Nauczyciela mówi o przysługującym nauczycielowi i  członkom jego rodziny  

prawa  do  świadczeń  z  ubezpieczenia  zdrowotnego,  a  organy  prowadzące  przeznaczają  
corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe - my proponujemy  środki finansowe na 
pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych środków na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli tj. 3.851zł na trzy szkoły, dyrektorzy proponują 0,5%.  

Dyskusja:
Karbowski – radny – na komisji mówiliśmy aby to dyrektorzy zdecydowali o tym procencie, może 

niech będzie 0,5%.
Buć – dyrektor Gimnazjum – wzięliśmy taką kwotę ponieważ zwiększa się liczba emerytów.
Przewodniczący – ale w roku wykorzystywane jest tylko tysiąc złotych.
Sulej – radna – ponieważ nikt nie wiedział że takie coś jest.
Karbowski – radny – ale nie będzie to problemem jak zostaną pieniądze to będzie można je  

przesunąć na przyszły rok.
Rapita – radna – zostawmy 0,5% a może weźmiemy po środku czyli 0,4%?

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w wersji 0,5%. 

Rada Gminy w obecności 8 radnych – 8 głosami „za” - podjęła uchwałę Nr XVI/ 150 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Pkt. 12

Sekretarz  przedstawiła  uchwałę  w  sprawie  regulaminu  przyznawania  nauczycielom  dodatków: 
funkcyjnego,  motywacyjnego,  za  warunki  pracy  oraz  sposoby  obliczania  wynagrodzenia  za 
godziny  ponadwymiarowe  i  za  godziny  doraźnych  zastępstw,  przyznawania  nagród  i  innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Sekretarz – zgodnie z Kartą Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 
terytorialnego  określa,  w  regulaminie  wynagradzania  przyjmowanym  corocznie  i  
obowiązującym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia, wysokość poszczególnych składników 
wynagradzania.  W regulaminie  wysokość miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego oraz  
dodatku za wychowawstwo klasy opracowano  w procentowych stawkach zamiast kwotowych, 
uwzględniających  miesięczne  minimalne  stawki  aktualnego  wynagrodzenia  zasadniczego  
nauczyciela  stażysty  z  tytułem  zawodowym  magistra  z  przygotowaniem  pedagogicznym,  
wysokość dodatku uzależniona jest od liczby uczniów w klasie. Ponadto, ustalono odpis na  
dodatki  motywacyjne  dla  nauczycieli  w  wysokości  nie  mniejszej  niż  5%  środków  na   
wynagrodzenia zasadnicze,  odpis na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze  
ustalono na 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zastosowano 
następującą proporcję podziału środków: 0,8% na nagrody przyznawane przez dyrektorów z 
tego  funduszu  i  0,2% planowanych  środków na  nagrody Wójta  Gminy.  Regulamin  został  
uzgodniony ze Związkami Zawodowymi ZNP, gdzie zastosowaliśmy się do ich sugestii.

Rada Gminy w obecności 8 radnych – 8 głosami „za” - podjęła uchwałę Nr XVI/ 151 / 08, 



która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Pkt. 13

Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kruklankach.

Wójt – dodał, że zmiana w statucie dotyczy zatrudnienia głównego księgowego, ponieważ  gmina 
nie może obsługiwać księgowości  GOPS i musimy kogoś zatrudnić tak jak to było w 
przypadku szkół.

Rada Gminy w obecności 8 radnych – 8 głosami „za” - podjęła uchwałę Nr XVI/ 152 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Pkt. 14

Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili plany pracy na 2009 rok.

Rada Gminy przyjęła plany pracy. 

Pkt. 15

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie określenia górnych opłat za usługi usuwania odpadów z 
nieruchomości.

Zajączkowski – Prezes Spółdzielni „AGRO-MAZURY” - jeżeli chodzi o koszt kosza 1100l , cena 
jego była zawsze zaniżona, było o to wiele pretensji o cenę właśnie tego kosza, ponieważ 
tu była największa podwyżka z 59zł na 98zł, gdzie inne kosze podwyższone są o 1zł. lub 2 
zł.

Dyskusja:

Żygałło – radny – czy jest możliwość postawienia  koszy na plastik i szkło w Żabince.
Zajączkowski – powiem, że muszę porozmawiać z Wójtem, bo ta zbiórka selektywna jest 

nieopłacalną rzeczą, plastik odbierają za darmo a szkło trzeba segregować wg kolorów.
Wójt -  śmieci będą wywożone na Świdry, Kętrzyn od tego odszedł ale na pewno wróci, bo tak nie 

może być że jak ktoś ma bliżej do wysypiska to nie musi należeć do Związku 
Międzygminnego.

 Zajączkowski -  do tej pory wszystkie wysypiska działały nielegalnie, do Świder może jest bliżej 
ale drożej biorą za tonę śmieci, bardziej nam się opłaca wozić do Mażan chociaż jest dalej 
ale mniej biorą  za tonę.

Rada Gminy w  obecności 8 radnych -  8 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XVI / 153 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

Pkt. 16
Sprawy różne:
Przewodniczący – odczytał pismo mieszkańców Osiedla Boreckiego w sprawie remontu drogi do 

osiedla.
Wójt – jak mówiłem wcześniej  wniosek na dofinansowanie remontu tej drogi nie przeszedł, myślę  

że trzeba będzie ją remontować we własnym zakresie i etapami ponieważ 2 mln. zł to jest zbyt 
dużo aby wydać jednorazowo.

Żygałło – a dlaczego nasz wniosek odpadł?
Wójt – nie wiem dlaczego, może dlatego że dostaliśmy  na ul Wczasową, będziemy chcieli 

trochę skorzystać  z programu „LEADER+” tam możemy uzyskać ok. 500tys. zł.
Sulej – radna – ten wniosek odpadł z przyczyn formalnych?
Wójt – tak.
Przewodniczący – możemy zacząć a później może w międzyczasie uzyskamy z tych środków 

pomoc ponieważ teraz będziemy jako oczekujący na rozpatrzenie.
Wójt – ja myślę, że możemy robić po trochę, etapami, tam gdzie są najgorsze warunki jazdy.
Karbowski – radny – poprzednio też odpadł z przyczyn formalnych.
Wójt – wkradł się tam błąd w numerze dowodu osobistego i to wystarczyło.



Mikuła – radny -  ja myślę że taniej by było zrobić tę drogę bez zrywania tych starych płyt.
Wójt -  zobaczymy czy  wykonawca zgodzi się zrobić na tych płytach, zerwanie tych płyt w 

kosztorysie wynosi ok 300 tys. zł.,
Mikuła – ja mogę to zrobić za 1/6 ceny, mogę zerwać płyty.

Przewodniczący – w Boćwince zerwała się droga do P. Cyckajtys.
Wójt – nikt nie zgłaszał nigdy tej drogi, pojadę tam i zobaczę.
Żygałło – są 4 kamery w Kruklankach i 3 z nich nie działa, trzeba coś z tym zrobić.
Wójt – to stało się na wiosnę jak piorun w nie uderzył, one były na gwarancji ale tego gwarancja 

nie obejmuje, trzeba po prostu ta część wymienić na własny koszt.

 Wobec zrealizowania porządku obrad  Przewodniczący o godz. 1330   zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Gminy
  
       Stanisław Gąsior


