
PROTOKÓŁ  XXII / 09
z obrad XXII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 16 listopada 

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 11 
radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające 
na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Przewodniczący poinformował wszystkich obecnych, że z powodu choroby Wójt nie będzie obecny 
na dzisiejszym posiedzeniu Rady Gminy. 

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 28 września  do 15
       listopada 2009r.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów  wymiaru podatku
      rolnego.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie opłat lokalnych.
8.   Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  podniesienia kapitału zakładowego Wodociągi i Kanalizacja –
      Aglomeracja Giżycko sp. z o.o.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym punktom i
      zespołom wychowania  przedszkolnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
14. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych za 2008 rok.
15. Sprawy różne.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem porządku obrad .
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami „za” przyjęła porządek obrad.

Pkt  3

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy nr 
XXI / 09  z dnia  29 września 2009r.( Protokół wyłożony był na pół godziny przed rozpoczęciem 
obrad).
Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”,  przyjęła protokół Nr XXI/09 z dnia  29 
września  2009r.
Pkt  4
 
Sekretarz w zastępstwie Wójta  przedstawiła informację z działalności Wójta w okresie między 
sesjami. 
Sekretarz – w okresie między sesjami wydano zarządzenia w następujących sprawach:

– ustalenia wysokości pomocy  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Kruklanki.
I tak – miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 73 zł na miesiąc i nie 
może  być wyższa niż 182 zł. Określono kryteria przyznanego stypendium  w zależności od 



dochodu:
dochód 100zł – można otrzymać od 73 zł do 182 zł.,
dochód od 100 do 200 zł - można otrzymać od 73 zł do 154 zł.,
dochód od 201 do 351 zł - można otrzymać od 73 zł do 126 zł. 

– ustalenia szczegółowych warunków rozliczania, zwrotu wydatków z tytułu pomocy 
rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

– ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w III przetargu – przetarg 
przewidziany jest na 3 grudnia,

– informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2009r.,
– w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

      -     w  dniu 9 listopada Wójt wraz ze Skarbnikiem udali się do Urzędu Wojewódzkiego celem
   zawiezienia wniosku o środki finansowe na remont GOK . Kosztorysowy koszt tego 

zadania wynosi 399.596,40zł , po rozstrzygnięciu przetargu (było 6 oferentów)  kwota 
zmalała do 327.538,04zł. Urząd Marszałkowski zwróci nam 75% kosztów tj. ok. 245 tys. zł 
resztę kosztów poniesie  gmina. W ramach remontu projektowana jest rozbudowa budynku 
GOK  o węzeł sanitarny oraz pracownię plastyczną. Rozbudowa jest piętrowa, 
niepodpiwniczona z dachem drewnianym krytym blachą dachówkopodobną w kolorze 
czerwieni. Na parterze zaplanowano toalety damskie i męskie natomiast na piętrze 
pracownię plastyczną,

       -    sprzedano 6 działek pod zabudowę mieszkaniową na ul. Polnej w drodze przetargu na 
sumę 201.234 zł oraz nieruchomość zabudowaną w Lipowie  na kwotę 5.564zł dla Pana 
Roberta Migun  z zastosowanie 60% ulgi zgodnie z uchwałą,

       -   z działalności GOPS – w 2009 roku wydano 753 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, 
69 decyzji w sprawach świadczeń  z funduszu alimentacyjnego, w tym 22 decyzje 
ustalające zadłużenia dłużnika alimentacyjnego w oparciu o świadczenia wypłacone z 
funduszu alimentacyjnego  osobie uprawnionej. Skierowano 7 wniosków  do prokuratury  o 
ściąganie dłużników alimentacyjnych.  Na nowy okres zasiłkowy złożono 248 wniosków o 
świadczenia rodzinne  i 18 wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Do 
30.10.2009r. Wypłacono świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 847.616 zł.,

– ponadto GOPS prowadzi cykl szkoleń dla bezrobotnych w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, programem tym objętych jest 18 uczestników w 
wieku od 20 do 50 lat. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty 4 instrumentami 
aktywnej integracji: aktywizacja społeczna, aktywizacja zdrowotna, zawodowa i 
edukacyjna. W lipcu rozpoczęły się spotkania z trzema specjalistami: socjoterapeuta, 
psycholog i doradca zawodowy. Od połowy listopada rozpoczynają się dwa kursy 
zawodowe: obsługa kasy fiskalnej z podstawą obsługi komputera, Opiekun osób. 17 
listopada zaplanowany jest wyjazd integracyjny do Olsztyna, podczas którego 
uczestnicy projektu obejrzą w nowoczesnym kinie „HELIOS”film „Nigdy nie mów 
nigdy”, po emisji filmu przewidziany jest obiad. W grudniu zaplanowane jest 
zakończenie szkoleń.

Pytań nie Było.

Rada Gminy przyjęła informację.
Pkt. 5

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Dyskusja:
Mikuła – radny – jakie to są pieniądze z tego podatku?
Skarbnik – ok. 10 tys. rocznie, nie są to duże pieniądze ale taka uchwala musi być.

Więcej pytań nie było

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXII / 191 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 



Pkt. 6

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów wymiaru podatku 
rolnego. 
Skarbnik – dodał, że do wymiaru podatku rolnego  brana jest średnia cena skupu żyta z

pierwszych trzech kwartałów 2009 roku, ogłaszana jest przez Prezesa GUS. W ubiegłym
         roku wynosiła  55,80 zł za hektar,  natomiast w tym roku wynosi 34,10 zł za hektar – my 

proponujemy 34 zł/ha.

Dyskusji nie było.

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXII / 192  / 09, 
która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

Pkt. 7

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie opłat lokalnych.

Skarbnik – mamy dwie takie opłaty, opłata targowa  i opłata miejscowa tzw. klimatyczna. Opłatę 
targową pozostawiamy taką jak w tym roku, natomiast opłatę klimatyczną chcemy podnieść 
z kwoty 1,83 zł na 1,90zł. 

Burzyński – sołtys – ja bym proponował opłatę targową podnieść do stawki maksymalnej na
 2010r., wtedy nie będą do nas przyjeżdżać, ja mam tylko problem z pobieraniem tej opłaty. 

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXII / 193 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Pkt. 8

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dyskusji nie było.
Przystąpiono do głosowania

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”,  - podjęła uchwałę Nr XXII / 194 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Pkt. 9 

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

Wyszedł radny Gorbacz Łukasz.

Więcej pytań nie było,  przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXII / 195 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Pkt. 10

Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Wodociągi i 
Kanalizacja – Aglomeracja Giżycko sp. z o.o.



Sekretarz – poinformowała radnych, że gościem na dzisiejszej sesji jest Prezes Spółki 
Aglomeracja Giżycko – Pani Lidia Należyty, która dokładniej wyjaśni sprawę podjęcia tej 
uchwały.

Lidia Należyty – spółka powstała za Waszą zgodą w 2008 roku, należą do niej: Gmina Giżycko, 
Miasto Giżycko, Gmina Miłki, Gmina Kruklanki oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o.. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000,00zł. Największym
udziałowcem jest  Gmina Giżycko, posiada 2383 udziałów, później Miasto Giżycko ma – 
1334 udziałów, Przedsiębiorstwo Wodociągów ma – 1098, Miłki mają - 891 i Kruklanki 
mają  – 294. Chcemy podwyższyć kapitał zakładowy poprzez  ustanowienie nowych 
udziałów  o wartości nominalnej 100 zł i objęcie przez Gminę Kruklanki 1286 nowych 
udziałów po 100 zł. każdy o łącznej wartości 128.600zł. Chodzi tu o przekazanie 
dokumentacji technicznej inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Projektu 
„Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie WJM – 
Aglomeracja Giżycko” dotyczących: kanalizacji sanitarna Brożówka-Jeziorowskie 

Jasieniec, sieć kanalizacji na ul. Szkolnej i sieć wodociągowa przy ul. Szkolnej i Kolonii Kruklanki.
Poprzez przejęcie dokumentacji technicznej podwyższymy kapitał zakładowy do 
kwoty 1.700.800,00 zł  i Gmina Kruklanki zwiększy swoje udziały do -  1.580. 
   Mijają dwa lata od kiedy  spółka działa i myślicie  pewnie dlaczego w tym czasie nie 
zwracaliśmy się o przekazanie  tego kapitału, otóż do tej pory  żadna gmina nie miała 
ukończonej dokumentacji na te inwestycje. Otrzymanie tej dokumentacji technicznej daje 
nam to, że będziemy mogli ubiegać się o środki i jak je uzyskamy będziemy mogli 
zainwestować w nowe inwestycje. 
Mamy zaplanowane 34 zadania, między innymi:
– rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bystrym,
– budowa kanalizacji  sanitarnej (12km) i  sieci wodociągowej (4km) na terenie gminy 

Kruklanki,
– remont stacji uzdatniania wody w Giżycku itp.

Dyskusja:

Przewodniczący – dziwię się, że spółka działa już dwa lata i ma tak mały kapitał. My jesteśmy 
poddenerwowani i chcielibyśmy aby Pani nam zagwarantowała, że kanalizacja Brożówka... 
będzie robiona.

Należyty – gwarantuję, że jak  21 grudnia zakończy się ocena formalna wniosku I stopnia  i 15 
stycznia 2010 roku zostanie ogłoszona lista  rankingowa i będziemy na tej liście to na 
pewno otrzymamy pieniądze i będziemy robić kanalizację w Brożówce. Jeżeli natomiast nie 
dostaniemy, będziemy mogli jeszcze złożyć wnioski do PROM-u.

Szyszko – radny – już raz nasz wniosek na tą kanalizację odpadł więc jaką mamy gwarancję że 
teraz przejdzie?

Należyty – tam przewidują jeszcze zrobienie listy rezerwowej więc jak byśmy nie otrzymali to 
może później z listy rezerwowej. Poza tym my mamy pozwolenia na budowę ważne do 2012 

roku, tak że jak tu nie dostaniemy to możemy jeszcze składać wnioski gdzie indziej. 

Wrócił Gorbacz Łukasz.

Należyty – muszę państwu powiedzieć , że jest dużo środków do zbycia z Unii ale nie na 
inwestycje tylko na jakieś drobne rzeczy.

Zajączkowski – Prezes Spółdzielni „AGRO-MAZURY” - mam pytanie do Pani – został 
wybudowany wodociąg na ul. Szkolnej, ja nic o tym nie wiem i nie mam prawa wejść  i obciążać 
ludzi za wodę. Czy to będzie przekazane dla Spółdzielni, ponieważ jest to dla nas sytuacja 

niejasna?
Należyty – dużo rozmawialiśmy na ten temat w województwie, u Was nie ma zakładu 

komunalnego, wodą zajmuje się Spółdzielnia „AGRO-MAZURY” a ściekami gmina. 
Doszliśmy do wniosku, że ten wodociąg przekażemy dla gminy a gmina przekaże dla Was.

Przewodniczący – a w PROM-ie to można składać wnioski tylko na wodę i kanalizację?
Należyty- nie, w tym programie można składać też na drogi i na inne rzeczy.
Sekretarz – z tego właśnie programu robimy  remont GOK-u.



Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXII / 196 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Pkt. 11

Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu.
Sekretarz – tak jak na poprzedniej sesji podejmowaliśmy podobną uchwałę dotyczącą 

dofinansowania remontu ul. Wczasowej i ul. 22 Lipca tak teraz musimy podjąć taką samą 
uchwałę ale dotyczącą remontu drogi Żywki – Sołtmany, ponieważ też  mamy już konkretną 
kwotę dofinansowania czyli 214 tys. zł.

Dyskusja:

Burzyński – sołtys – skoro to robił powiat to czemu gmina musi dopłacać. 
Sekretarz – bo myśmy tam partycypowali w kosztach 15%.
Przewodniczący – gdyby gminy tam nie dołożyły te 15% to myślę, że oni by nie zrobili nam tych 

dróg.
Burzyński – sołtys – jak sołtys prosi o jedną lampę to gmina nie chce zrobić.
Przewodniczący – no nie wiem, sprawa tej lampy toczy się ze 2 lata. Ja bym prosił Panią Sekretarz 

aby Wójtowi przypomnieć o tej lampie.
Burzyński – sołtys – Wójt sam obiecał, że zrobi alejkę na drodze do zwalonego mostu i nic się nie 

dzieje.
Bekisz – może to zrobić z funduszu sołeckiego?
Mikuła – radny – z funduszu sołeckiego ma być robiony przystanek autobusowy, bo tam 

przesiadują osoby nadużywające alkoholu.
Rapita – radna - ten przystanek będzie już rozebrany.
Burzyński – sołtys – jak wy rozbierzecie ten przystanek  i postawicie nowy, to nie raz on będzie się 

znajdował w kanale albo będzie rozbity, bo teraz to on jest z kamienia i jest solidny, że nie 
da się go zniszczyć .

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXII / 197 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

Pkt. 12
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 
punktom i zespołom wychowania przedszkolnego.

Sekretarz – znalazł się podmiot, który zarejestrował punkt przedszkolny a jest nim Gminny 
Ośrodek Kultury w Kruklankach  i w związku z tym musimy ustalić zasady finansowania 
tego punktu. Na Gminie spoczywa obowiązek dofinansowania pobytu każdego z   
wychowanków tego punktu. Na koniec każdego roku dyrektor będzie składał sprawozdanie 
radzie gminy z wykorzystania tych środków i jak przekroczy to będzie musiał zwrócić. 
Rocznie będzie nas to kosztowało ok 100 tys. zł. Jeżeli jeszcze ktoś zwróci się do nas o 
wpis takiego punku i będzie spełniał warunki też nie będziemy mogli odmówić. My 
będziemy płacić ok. 250 zł na jedno dziecko i dodatkowo GOK będzie pobierał opłatę od 
rodziców ok 80zł  miesięcznie za jedno dziecko.

Dyskusja:

Karbowski – radny – ta suma będzie przekazana do budżetu GOK-u?
Skarbnik – tak.
Karbowski – radny – w tych 100 tys. zł.  Ujęte też są wynagrodzenia pracowników?
Sekretarz – my płacimy  40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu 

publicznym prowadzonym przez gminę i nie mamy prawa mówić  na co one będą wydane. 
Dofinansowanie dotyczy 12 miesięcy, niektóre gminy nie uwzględniają wakacji ale my  



uważamy, że nauczyciel jest w zatrudnieniu i musi w tym czasie wykorzystać urlop.
Przewodniczący – my te pieniądze przekazujemy do GOK-u i myślę, że jak wypadną jakieś 

remonty związane z punktem przedszkolnym to my już nie będziemy musieli dokładać.
Szyszko – radny -  a jaka liczba dzieci uczęszcza do tego punktu przedszkolnego?
Sekretarz – my bazowaliśmy na 35 dzieciach.
Przewodniczący – może i dobrze, że powstało to przedszkole bo jak by wozili do Giżycka do 

przedszkola , ludzie płaciliby więcej. A czy teraz jak będzie ten punkt przedszkolny a ktoś 
będzie woził do Giżycka  czy możemy odmówić zapłaty?

Sekretarz – nie możemy odmówić ponieważ rodzic ma prawo wyboru przedszkola.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXII / 198/ 09, 
która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

Pkt. 13

Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Sekretarz – na podstawie przedstawionego  wniosku Spółdzielnia PHU „AGRO-MAZURY” 
określiła nową stawkę taryfową na dostarczanie wody w wysokości 3,71zł/m3  w tym 
mieszkańcy będą płacić – 3,03 zł/m3 a 0,68 zł będzie dopłacać gmina.
Dyskusja:

Zajączkowski – Prezes Spółdzielni „AGRO-MAZURY” w tej taryfie nie ma ujętych kosztów prac, 
które już wykonaliśmy np. zepsuła się sprężarka do pompowania wody w Brożówce i 
musieliśmy ją naprawić. Musimy też badać raz w roku jakość wody i  bierzemy do tego celu 
firmę za którą musimy zapłacić no inne drobne naprawy. 

Mikuła – radny – trochę za wysoka jest cena tej wody ludzie zaczną bardziej oszczędzać i pobór 
będzie spadać. 

Zajączkowski – pobór wody już spada.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXII / 199 / 09, 
która stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

Pkt. 14
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych 
radnych za 2008 rok (informacja dołączona jest do protokołu).

Pkt. 15
Sprawy różne:

Przewodniczący – mieszkańcy wsi Jeziorowskie proszą w świetlicy tam gdzie są komputery aby 
urząd pomyślał jak ta świetlica ma funkcjonować.

Sekretarz – oni tam już chyba wiedzą jak by to miało wyglądać, Pan Lichacz trudno żeby miał 
chodzić  tam otwierać i pilnować żeby coś nie zepsuto czy nie zginęło. Z kolei niedobrze 

żeby te komputery były zamknięte.
Sulej – radna – to jeszcze nikt tam nie korzysta.
Oryńczak – sołtys – żeby to działało to za każdym razem musi przyjeżdżać Pan  i coś włączyć aby 

te komputery mogły działać, a jakby kogoś zatrudnić to by to  kosztowało 1,5 tys. zł 
miesięcznie.

Sekretarz – tak by to wyglądało gdyby to gmina podpisała z tą osobą  umowę.
Oryńczak – sołtys – tam też nie jest ogrzewana ta świetlica.
Mikuła – radny – jak byśmy za tą cenę zatrudnili pracownika plus ogrzanie świetlicy to nas to dużo 

wyniesie.
Sekretarz – o zatrudnieniu pracownika nie ma mowy.
Przyłucki - radny sejmiku – OSP podlega pod gminę i myślę, że jak te komputery dawali  to gmina 

powinna była je sprawdzić czy to się nadaje do czegoś, bo to może nic nie jest warte.
Przewodniczący – chciałbym wrócić do tego co mówiła Pani Należyty, że w tym „PROMIE” każda 



gmina ma 4 mln. zł., to może moglibyśmy tak złożyć tam wniosek na drogę na Osiedle 
Boreckie.

Przyłucki - radny sejmiku – wcale bym nie wierzył, że to jest prawda, co do tej drogi ja bym 
proponował zrobić tą część do osiedla z własnych środków.

Sekretarz – można by też to robić w ramach planu odnowy miejscowości, połączyć np. 2 zadania 
czyli Jeziorowskie z Kruklankami. Tam podobno można uzyskać sporo pieniędzy jeżeli się 
dobrze napisze program.

Mikuła – radny – jeżeli dokumentacja jest zrobiona to na co my czekamy.

Przyłucki - radny sejmiku – tam budżecie macie zapisane 250 tys. zł.  Na ośrodek zdrowia, myślę 
że ośrodek na razie jest i może to nie jest takie pilne. A w tym ośrodku pracują prywatne 

firmy, lekarz, pielęgniarki czy dentystka prowadzą prywatnie praktykę. 
Skarbnik – ale płacą czynsz.

Przyłucki - radny sejmiku – tak ale jak chcecie zrobić nowy ośrodek to ten czynsz nie wystarczy na 
pokrycie tego.

Przewodniczący – tak jest i będziemy musieli jeszcze ogrzewać.
Mikuła – jeżeli już mieliśmy przenosić ośrodek do budynku OSP to zróbmy to a budynek ośrodka  

sprzedajmy. 
Burzyński – sołtys – to sprzedajmy to dla lekarza i pielęgniarek i niech się martwią.
Skarbnik – na ośrodek zdrowia jest zapisane 200 tys. zł., z tego 160 tys. jest z programu 

„LEADER+” a my dokładamy 40 tys. zł.
Przyłucki - radny sejmiku – jest wiele ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą  i muszą 

mieć swój budynek.
Przewodniczący – musimy też myśleć o sali gimnastycznej, tam jest tragicznie.
Mikuła – może trzeba myśleć o tym ORLIKU?
Sekretarz – tym bardziej, że za niedługo Sanepid może nam zamknąć tą salę.
Przewodniczący – trzeba będzie w zimę się nad tym zastanowić.
Skarbnik – musimy poczekać  jak się ta kanalizacja w Brożówce rozwinie, a jak coś nie wyjdzie to 

będziemy musieli tam więcej dołożyć.
Mikuła – każdy Wójt, poprzedni i obecny boją się brać kredytów. I tak patrzeć to nie ma żadnych 

inwestycji u nas teraz, trochę w GOK-u teraz jest robione i nic poza tym, może właśnie z 
ośrodka zdrowia przesunąć te 200 tys.  na drogę na osiedle.

Skarbnik – nie wiem czy to można tak zrobić ponieważ jak mówiłem  160 tys. jest z programu 
LEADER+  i mogą być przeznaczone tylko na to.

Karbowski – radny – a tą salę w szkole to my robimy już 12 lat.
Przewodniczący – mam propozycję aby zorganizować spotkanie kilku radnych, jedno może około 

20 grudnia drugie w styczniu 2010 i dokładnie przemyśleć w jakim kierunku możemy pójść. 
Ja proponuję Panów:  Mikułę, Karbowskiego, Makałusa, Bucia Wójta i Przyłuckiego. 
Mikuła – ja miałbym prośbę aby zrobić ubikacje publiczne koło przystanku autobusowego, wszyscy 

ciągle chodzą do mojej restauracji i to jest bardzo uciążliwe dla mnie.

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

Przewodniczący Rady Gminy
  
       Stanisław Gąsior


