
PROTOKÓŁ  XVII / 09
z obrad XVII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 24 marca 

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 13 
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.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kruklanki jako członka  zwyczajnego do    
       Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Giżycku.
5.  Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres od 29.12.2008r. do  23.03.2008r.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok..
7.   Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
      (dz. nr gedez. 336 obręb Kruklanki i dz. nr 173/2 obręb Jeziorowskie).
8.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej własności
     działki 540/7 położonej w Kruklankach na rzecz jej użytkownika wieczystego.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej
     Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem
      mieszkaniowym gminy na lata 2009 – 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty do 1m3 wody dostarczonej dla wszystkich
      odbiorców.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Mazurskiego Związku
      Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany uchwały Zgromadzenia Mazurskiego Związku
    Międzygminnego – Gospodarka Odpadami Nr 6/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 w sprawie zmiany 
      Statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.
14. 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.
15. Przedstawienie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008 rok. 
16. Przedstawienie informacji ,z działalności Stałych n Komisji  Rady Gminy za 2008 rok.
17. Sprawy różne.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem porządku obrad. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” przyjęła porządek obrad.

Pkt  3

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady 
Gminy nr XVI / 08  z dnia 30 grudnia  2008r.( Protokół wyłożony był na pół godziny przed 
rozpoczęciem obrad).

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”,  przyjęła protokół Nr XVI/08 z dnia 
30 grudnia 2008r.

Pkt  4

Wójt poinformował,  że na posiedzeniu obecny jest Pan Skrzypczyk przedstawiciel 
Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej, który bliżej zobrazuje nam temat dotyczący 



uchwały, która jest tematem dzisiejszych obrad. Poprosił o zabranie głosu.

P. Skrzypczyk – Lokalna Organizacja Turystyczna  zakresem działania obejmuje teren powiatu 
Giżyckiego i będzie doskonałą płaszczyzną do współpracy osób fizycznych i prawnych z 
samorządami i ich jednostkami.  Mamy przekonanie, że samorządy naszego Powiatu 
docenią inicjatywę podmiotów branży turystycznej i zadeklarują przystąpienie do niej.
Celem Stowarzyszenia LOT jest:

–wzrost znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju regionu,
–budowa wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie,
–integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, 
instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym,
–podejmowanie działań mających na celu integrację samorządów i podmiotów turystycznych w 
zakresie tworzenia programów promujących region Wielkich Jezior Mazurskich,
–rozwój oferty turystycznej,
–popularyzowanie i rozwijanie turystyki,
–promocja inwestycji w zakresie turystyki,
–wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego regionu.

Udział wszystkich samorządów powiatu w tej organizacji oznacza, że mamy wszyscy wspólny cel, 
chciałbym abyśmy mieli mocną reprezentację aby móc się przebić w Województwie. Organizacja 
będzie mogla sięgać po środki unijne. Na początku nie chcieliśmy obciążać udziałowców 
płaceniem składek, obecnie postanowiliśmy że każdy powinien jednak płacić składkę roczną w 
wysokości 100zł. Rada Powiatu podjęła już uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia, Rada 
Miejska jeszcze nie, pobliskie gminy też jeszcze rozpatrują tę sprawę. Ja bym miał na tyle, jeżeli 
są pytania to bardzo proszę.

Przewodniczący – cele, moim zdaniem zaczynają się rozmijać, powstał lider który zajmuje się
 turystyką, w skład którego wchodzi 9 gmin. Wszędzie trzeba płacić składki a Wy obecnie 
chcecie 100zł, ale to przecież nie wystarczy na Wasze utrzymanie i potem zaczną się 
podwyżki. I tak może się stać już w przyszłym roku.

P. Skrzypczyk – my chcemy mieć wpływ na kształt rozwoju turystyki, nie chcemy ingerować w już 
istniejące organizacje. Składki na razie są ustalone takie, ponieważ nie chcemy  aby 
podmioty gospodarcze płaciły duże składki, nie chciały by wtedy do nas przystąpić. Ja 
myślę, że ta składka nie może ulec zmianie, na razie cala nasza praca jest funkcją 
społeczną.

Mikuła – radny – ile jest teraz członków?
P. Skrzypczyk – w tej chwili jest 20 członków.
Przewodniczący – jeśli podejmiemy uchwałę i zostaniemy członkiem to co będzie w przypadku gdy 

zechcemy w przyszłym roku zrezygnować?
P. Skrzypczyk – to jest tylko i wyłącznie sprawa Rady Gminy, jeżeli nie będzie się Wam podobać to 

można zrezygnować.
Przewodniczący – ja też myślę, że dobrze że takie Stowarzyszenie powstaje, wam będzie łatwiej 

pozyskiwać środki. Składka jest naprawdę mała i w tej chwili kusi ale później może się 
okazać inaczej.

P. Skrzypczyk – zachęcam abyście państwo to ryzyko podjęli, ja osobiście do Kruklanek 
przyjeżdżam od 40 lat, obecnie też przyjeżdżam, jeżdżę rowerem, uważam że to jest 
bardzo ładna miejscowość, ważna pod względem turystycznym i warto by było aby gmina 
wasza przystąpiła do tego stowarzyszenia.

Szyszko – radny – organizacja jest już zarejestrowana?
P. Skrzypczyk – jeszcze nie, musimy zebrać wszystkich członków, wybrać zarząd i wyłonić władze.
Przewodniczący – a jak jest z siedzibą?
P. Skrzypczyk - na razie mamy lokal prywatny, później mamy mieć na ul. Wyzwolenia w Giżycku
Szyszko – jak już przystąpimy, organizacja będzie występować o fundusze a taki pojedynczy 

podmiot, który prowadzi turystykę- co on z tego będzie miał?
P. Skrzypczyk – te fundusze nie będą dla pojedynczych przedsiębiorstw, będzie to szło na jakieś 

promocje regionów itp.
Przewodniczący – organizacja pozyska środki  np. na miasto Giżycko a my jesteśmy członkami i 

nic tego nie będziemy mieć?
P. Skrzypczyk – no jeżeli będziemy to robić dla miasta to gmina nie dostanie ale jak będziemy 

robić  dla gminy Kruklanki to wówczas Giżycko nie dostanie.
Mikuła – radny – ja uważam, że to nie są duże koszty i warto nawet bo to idzie też dla Mazur.



Po wyczerpaniu tematu Przewodniczący podziękował dla Pana Skrzypczyka.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w spawie przystąpienia Gminy Kruklanki jako 
członka  zwyczajnego do   Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Giżycku.

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XVII / 154 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

Pkt  5
 
Wójt przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami.:
podpisaliśmy akt notarialny z Panem Kaczorowskim, na wymianę nieruchomości, Pan 
Kaczorowski dopłacił nam do wymiany 5 tys. zł.,
jutro powiozę do Województwa  wniosek na przebudowę GOK-u,
w zimę drogi były cały czas odśnieżane i myślę że odśnieżane było dobrze,
odbyły się 3  zebrania wiejskie:
-     w Lipowie – zlikwidowaliśmy straż pożarną i myśleliśmy tam  przenieść świetlicę
      ponieważ tą obecną chce wynająć parafia Orłowo na kaplicę,
–zebranie w Kruklankach dotyczyło  przebudowy ul. Wczasowej, obecny na zebraniu był dyrektor 
Zarządu Dróg, przedstawiliśmy zakres robót, zakończenie planowane jest na 15 lipca. Mieszkańcy 
pozytywnie odnieśli się  do tego przedsięwzięcia. Chodnik będzie z jednej strony, prowadzimy 
rozmowy z „AGRO-MAZURY” aby przejrzeli wodociągi, żeby przed naprawą to wszystko załatwić 
żeby później nie było burzenia,
–zebranie we wsi Jeziorowskie – było w sprawie  wzięcia udziału w konkursie „Czysta  i piękna 
zagroda”, wytypowaliśmy tą wieś ponieważ uważamy że ma największą szansę, ma bardzo  ładne 
położenie tylko trzeba ją trochę uporządkować.                
od 1 kwietnia zatrudniamy 8 osób na prace społecznie pożyteczne, każdy ma wykonać 
40 godz. miesięcznie, chcemy aby te osoby były z różnych wiosek i każdy by pilnował 
porządku w miejscowości gdzie mieszka,
w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie  w sprawie kanalizacji w Brożówce, budowa tej 
kanalizacji rozpocznie się w 2009 roku, planujemy również w tym roku zacząć wykonanie 
spinki wody,
ogłosiliśmy przetarg na remont lamp ulicznych, ponieważ Zakład Energetyczny nam już je 
przekazał,
chciałbym zasygnalizować, że odbędzie się u nas rajd samochodowy, mistrzostwa świata 
i Gmina nasza musi się znaleźć w ich reklamach.  Rajd ma przebiegać koło Sołtman,
zgłosiły się do mnie dwie Panie, które chcą zrobić u nas przedszkole o charakterze 
muzyczno – językowym, żądają od nas lokalu a ponadto gmina musiałaby dopłacać ok. 
300zł. Doszliśmy z Dyrektorem Zespołu Szkół do wniosku, że na razie nie jest nam 
potrzebne przedszkole, mamy ognisko przedszkolne w GOK-u. Jeżeli wejdzie ustawa, że 
gmina będzie musiała zrobić przedszkole to wówczas zrobimy.
Przewodniczący – zgodnie z ustawą do 2012 roku sześciolatki będą musiały  uczęszczać 

obowiązkowo do szkoły a pięciolatki obowiązkowo do przedszkola. Jeżeli tak będzie 
to pójdą za tym środki  finansowe na utworzenie przedszkoli, więc uważam że 
powinniśmy poczekać  ponieważ wybudować nowy budynek na przedszkole to jest 
ogromny koszt.

Pkt. 6

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

Dyskusja:

Żygałło – radny -  chciałbym abyście państwo zwrócili uwagę wydawcom nowej książki aby zrobili 
ją ładniej i solidniej nie tak jak poprzednią że kartki wypadały.

Sekretarz – tak, teraz już rozmawialiśmy z wydawcami i najpierw państwo będą mogli ją obejrzeć.
Mikuła – radny - to cena tej książki rośnie?
Sekretarz – nie, cena absolutnie się nie zmienia.
Mikuła – poprzednia książka została już sprzedana.



Sekretarz – jeszcze gdzieś połowa została.
Sulej – radna – dlaczego dopłacamy do przedszkola dla tych którzy mają dzieci np. w Giżycku?
Skarbnik – tak mówi ustawa, jeżeli nie mamy przedszkola to musimy dopłacić.
Sekretarz – i to nawet nie ma znaczenia czy osoba jest zameldowana na stałe, koszt utrzymania 

jednego dziecka w przedszkolu  w Giżycku wynosi 600zł i my z tego płacimy ok. 50%.
Skarbnik – subwencja oświatowa została zmniejszona o 30 tys. zł.
Mikuła – a jaki powód?
Skarbnik – oni jakoś to biorą ze sprawozdań, trudno jest sprawdzić jak oni to liczą.
Wójt – kanalizacja w Brożówce wyniesie nas ok. 2,5mln. zł, cały koszt wyniesie ok 7 mln. zł..
Przewodniczący – nie wiem skąd te ceny się wzięły w tych kosztorysach, jest źle że my sami nie 

możemy ogłaszać przetargów na to.
Garbowski – radny -  a czy mieszkańcy będą robić dopłaty do kanalizacji tak jak my to robiliśmy.
Wójt – nie, teraz już nie ma tego.
Garbowski – kto będzie właścicielem tej kanalizacji?
Wójt – to będzie przekazane na rzecz gminy.
Wójt – Spółka z Giżycka chciała przejąć naszą wodę i kanalizację ale nie pójdziemy na to.
Garbowski – jak oddamy to będą nam narzucać swoje stawki.
Wójt – stawki ustala rada.
Zajączkowski – taka firma jak się zawiązała to jak jak oni będą mieli stawki wyższe niż w naszej 

gminie to wówczas albo gmina będzie musiała dopłacać do 1 metra albo odbiorca i nic tu 
rada nie zrobi. 

Po wyczerpaniu tematu przystąpiono do głosowania nad uchwałą.
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XVII / 155 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Pkt. 7

Wójt  przedstawił  uchwałę  w  sprawie  nabycia  nieruchomości  stanowiących  własność  Skarbu 
Państwa (dz. nr gedez. 336 obręb Kruklanki i dz. nr 173/2 obręb Jeziorowskie).
Wójt  – dz.  nr 336 to jest budynek po policji,  natomiast  dz. nr  173/2 – to jest kawałek drogi  

piaskowej do jeziora w Jeziorowskich.

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XVII / 156 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Pkt. 8
Wójt  przedstawił  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  w  drodze  bezprzetargowej 
własności  działki 540/7 położonej w Kruklankach na rzecz jej użytkownika wieczystego. - jest to 
działka Pana Kwolika Krzysztofa.

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XVII / 157 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Pkt.  9

Sekretarz przedstawiła  uchwałę  w  sprawie  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych.

Sekretarz  –  uchwała  ta  była  podejmowana na poprzedniej  sesji  ale  została   uchylona przez  
Wojewodę.

Wójt – sprecyzowaliśmy w tamtej uchwale  stawki za udział w akcji ratowniczej oraz określiliśmy za 
jakie działania.  Niestety  art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej  przyznaje 
organom  stanowiącym  gminy  jedynie  kompetencje  w  zakresie  ustalenia  wysokości  
ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym nie 
można określać procedur oraz wymogów formalnych wypłaty ekwiwalentu.

Rada Gminy w  obecności 13 radnych -  13 głosami „za”, -  podjęła uchwałę Nr XVII / 158/ 08, 
która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 



Pkt. 10

Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem
mieszkaniowym gminy na lata 2009 – 2013.

Sekretarz – poprzednia uchwała była na lata od 2004-2008 roku, a więc straciła moc 
obowiązywania więc musimy taki program uchwalić na kolejne 5 lat.

Rada Gminy w  obecności 13 radnych -  13 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XVII / 159 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

Pkt. 11

Wójt  przedstawił  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  dopłaty  do  1m3  wody  dostarczonej  dla 
wszystkich odbiorców.

Wójt – tą uchwalę też nam uchylił Wojewoda, ponieważ przegapiliśmy termin , uchwała ta powinna 
była być podjęta w terminie 45 dni od dnia wpłynięcia wniosku a my niestety podjęliśmy ją 
później.  

Zajączkowski – Prezes Spółdzielni „Agro-Mazury” - czy te stawki będą obowiązywać od 1 
stycznia?

Wójt – tak, ponieważ niepodjęcie  przez radę gminy uchwały w terminie powoduje, iż taryfy 
zweryfikowane przez wójta wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku.

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” - podjęła uchwałę Nr XVII/ 160 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Pkt. 12

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

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” - podjęła uchwałę Nr XVII/ 161 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Pkt. 13

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany uchwały Zgromadzenia Mazurskiego 
Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami Nr 6/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 w sprawie 
zmiany  Statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami..

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” - podjęła uchwałę Nr XVII/ 162 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 Pkt. 14 
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 – dodała – uchwała  ta była podejmowana na sesji w dniu 30 grudnia 2008 w oparciu o 
wówczas obowiązujące przepisy, niestety  22 stycznia br. roku weszła w życie nowelizacja  
ustawy Karty Nauczyciela i uchwała nasza  nie została przekazana do publikacji. Musimy więc 
dzisiaj podjąć tą uchwałę na nowo. W stosunku do poprzedniego regulaminu, obecny projekt 
zawiera tylko zmiany dotyczące wypłacania dodatku funkcyjnego do którego uprawnieni są  
nauczyciele, którym powierzono wychowawstwo klasy i funkcję opiekuna stażu oraz zmiany 
dotyczące nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Proponuje się aby wysokość dodatku 
funkcyjnego za wychowawstwo była uzależniona od liczby uczniów. Przewiduje się dwie skale 
dodatku;   w  klasie  do  15  uczniów  -   5%  minimalnej  stawki  aktualnego  miesięcznego  
wynagrodzenia  zasadniczego  stażysty  z  tytułem zawodowym  magistra  z  przygotowaniem  



pedagogicznym;  powyżej  15  uczniów w klasie  –  6%.   Dla  opiekuna  stażu  proponuje  się  
dodatek w wysokości 5% wyżej określonej stawki.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy proponujemy w wysokości:

–5% minimalnego wynagrodzenia   - przy 1 osobie w rodzinie,
–6%  minimalnego wynagrodzenia  - przy  2 osobach w rodzinie,
–7%  minimalnego wynagrodzenia  - przy  3 osobach w rodzinie,
–8%   minimalnego wynagrodzenia – przy 4 i więcej osobach w rodzinie.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji zdrowia, kultury, oświaty ….,  został 
również pozytywnie zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. 

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” - podjęła uchwałę Nr XVII/ 163 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Pkt. 15

Kierownik GOPS przedstawiła informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 
2008 rok. 

Rada Gminy przyjęła informację.

Pkt. 16
Przewodniczący komisji stałych rady gminy przedstawili informację z działalności poszczególnych 
komisji w 2008 roku.

Rada Gminy przyjęła informacje.

Pkt. 16
Sprawy różne:

Sekretarz – chciałabym się odnieść do wcześniejszej rozmowy w sprawie rezygnacji z koszy na 
śmieci, podam tu ile rodzin w poszczególnych miejscowościach posiada kosze na śmieci:

–Kruklanki - 236 co daje 86%,
–Boćwinka -   32              77%
–Brożówka -   36 87%
–Jasieniec -   21 79%
–Jeziorowskie -   49 75%
–Jurkowo -   29 72%
–Lipowo -   26 81%
–Możdżany -   30 68%
–Sołtmany -   62 85%
–Żabinka -   18 83%
–Żywy -   22 78%
–Żywki -   44 77%

Nie jest to może takie drastyczne, nie mniej jednak będziemy tą resztę osób mobilizować             

Mikuła – radny - ale co robią ze śmieciami?
Zajączkowski – rada gminy powinna się przejść do tych którzy nie mają.
Wójt – postawimy kosze bez pytania i obciążymy.
Mikuła – trzeba zrobić przegląd  na wiosnę bo jest dużo śmieci w rowach, lasach.
Wójt – trzeba będzie.
Mikuła – ludzie na Osiedlu Słonecznym kupili sobie działki i chcą budować domy mieszkalne, ale 

nie mogą bo są one przeznaczone na pensjonaty.
Wójt – tam trzeba robić zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.
Garbowski – ma być remontowana ul. Wczasowa i ludzie nie wiedzą że to ma robić powiat, myślą 

ze to gmina  ma robić.  Mieszkańcy innych ulic mają pretensje, że im się ulic czy dróg nie 
robi, może trzeba by to jakoś wyjaśnić



Sulej – i pamiętać też o tych drogach lokalnych.
Przewodniczący – kiedy zostanie rozstrzygnięty przetarg na remont dróg.
Sulej – ale niech nie puszczają równiarki, bo to tylko psuje drogi.
Zajączkowski – Pani nie ma pojęcia jak wygląda remont drogi.
Sulej – kiedyś tam były rowy, a równiarka jak jedzie to je zasypuje. Jak ktoś puszcza równiarkę to 

nie patrzy co robi a nie puści i niech jedzie.
Wójt – wina jest także pogody.
Sulej – czy planuje się u nas uruchomienie jakichś funduszy.
Sekretarz – wybieram się na szkolenie więc dowiem się więcej, do 30 czerwca trzeba podjąć  

uchwałę żeby uzyskać w przyszłym roku pieniądze.
Sulej – w związku ze świetlicami wiejskimi , czy nie dobrze by było kogoś zatrudnić  do tych  

świetlic, słyszałam że zatrudniamy stażystów. 
Wójt – świetlice przechodzą pod GOK, w tej chwili stażystów już nie ma, ponieważ w Biurze Pracy 

środki na stażystów są wyczerpane. Ale czy naprawdę są chętni, stażysta musi pracować 8 
godzin i on będzie robił tyle czasu w świetlicy i o jakich godzinach.

Zajączkowski – ale stażysta musi mieć też  opiekuna.
Bolsewicz – sołtys – dyrektor GOK może być opiekunem.
Sekretarz  –  tylko  żeby  nie  otwierać  wszystkich  świetlic  naraz,  tylko  te  świetlice  które  są  i  

najbardziej  działają np. w  Żywkach, Żabince, tam na razie zatrudnić kogoś. Może na  
początku po 2 godziny dziennie.

Mikuła – jak zrobią ładnie ulicę Wczasową to obejście koło GOK-u będzie brzydko wyglądać

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

Przewodniczący Rady Gminy
  
       Stanisław Gąsior


