
PROTOKÓŁ  XXIV / 10
z obrad XXIV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 17 lutego  2010r.

 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.    Przedstawienie  informacji z działalności Wójta Gminy za okres od 28 grudnia 2009  do 16
       lutego 2010r.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok..
6.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia w
      jednostce budżetowej Zespołu Szkół w Kruklankach.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia w
      jednostce budżetowej Szkoły Podstawowej w Boćwince
8.   Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011r.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Sołtmany.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
      Kruklankach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/81/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29
      lutego 2008r. W sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
      najmu na okres dłuższy niż 3 lata..
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą
      Warmińsko – Mazurskim na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących
      utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie miny Kruklanki.
14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji rewizyjnej za 2009 rok.
15. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
      poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę
      Kruklanki. 
16. 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 XXIII / 09  z dnia  29 grudnia 2009r.( Protokół wyłożony był na pół godziny przed  
rozpoczęciem obrad).
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”,  przyjęła protokół Nr XXIII/09 z dnia 
29 grudnia  2009r.

Pkt  4
 
Wójt  przedstawił informację ze swojej działalności  w okresie między sesjami. 

Wójt – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Zaproszeni Goście - ostatnia sesja odbyła się 29
grudnia 2009r., w okresie tym głównie zajmowaliśmy się utrzymaniem przejezdności dróg 
gminnych. W mojej ocenie drogi były i są utrzymane w dobrym stanie, przeraża mnie 
jednak wiosna, kiedy zacznie się to wszystko topić , ale na pewno poradzimy sobie. Nie 
stwierdzono dłuższych zakłóceń w odśnieżaniu, praktycznie drogi były odśnieżane w 
przeciągu doby. Przygotowaliśmy dwa wnioski o dotację w ramach programu „Odnowa wsi” 
Do realizacji wyznaczono: przebudowę chodników we wsi Jeziorowskie, o długości ok. 
500m i przebudowę chodników i placu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach.



Przygotowaliśmy wniosek do Sądu o wyjście ze współwłasności na nieruchomości we wsi 
Żywki. Zostały już wykorzystane pieniądze z funduszu sołeckiego we wsi Żywki i Jasieniec. 
Żywki na remont pomostu, Jasieniec – wykonanie kominka grzewczego w świetlicy, zakup 
komputerów i wyposażenia.   Pozostałe sołectwa rozpoczną wykorzystanie funduszu na 
wiosnę. Wykonaliśmy również remont sali ślubów, teraz całe USC znajduje się na parterze 
budynku. Usprawni to na pewno pracę USC zgodnie z resztą z zaleceniami pokontrolnymi 
z Województwa.

Pytań nie Było.

Rada Gminy przyjęła informację.
Pkt. 5

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Dyskusja:

Przewodniczący – przetarg na remont GOK spadł o 80 tys. zł.?
Mikuła – radny – co obejmuje remont GOK?
Wójt – głównie wymiana chodników koło budynku GOK.
Mikuła – a scena letnia będzie robiona?
Wójt – nie, teraz Dyrektor będzie ja zamykać na zimę takimi drzwiami ale na pewno nie będzie 

robiona w tym roku.
Przewodniczący – my płacimy duże pieniądze na przedszkole i myślę, że powinno im zostawać

trochę pieniędzy na drobne remonty.
Mikuła – i radny – i co będzie miał ze swoich środków finansować?
Przewodniczący  - może nie wszystko, ale po części, budynek GOK został ocieplony i naprawdę 

czuć różnicę, ja tam bylem i muszę powiedzieć, że teraz jest naprawdę ciepło.

Więcej dyskusji nie było więc przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXIV / 214 / 
10, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Pkt. 6

Skarbnik  przedstawił  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  źródeł  dochodów  własnych   oraz  ich 
przeznaczenia w jednostce budżetowej Zespołu Szkół w Kruklankach.

– taka  uchwała  była  już  podejmowana  ale  wtedy  jeszcze  była  Szkoła  Podstawowa  i 
Gimnazjum, ale w międzyczasie powstał Zespół Szkól więc taką uchwałę musimy podjąć 
na nowo.

 
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXIV / 215  / 
10, która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Pkt. 7

Skarbnik  przedstawił  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  źródeł  dochodów  własnych   oraz  ich 
przeznaczenia w jednostce budżetowej w Szkole Podstawowej w Boćwince.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXIV / 216 / 
10, która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Pkt. 8

Sekretarz  przedstawiła  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  funduszu 
sołeckiego w 2011 roku.



Sekretarz – uchwałę taką podejmuje się do 30 marca, rada  wyraża zgodę lub nie o wyodrębnieniu 
takiego funduszu. Fundusz sołecki przewidziany na 2010 wynosi 123.832,89zł natomiast  
kwotę na 2011 rok można będzie wyliczyć dopiero po 30 czerwca, ponieważ jako wskaźnik 
przyjmuję się liczbę mieszkańców z ostatniego dnia czerwca. Ale tak szacunkowo, gdyby 
wyliczyć fundusz wg wskaźnika ludności w poszczególnych sołectwach na koniec grudnia 
2009, łączna kwota funduszu wyniosłaby 130.555,96 zł a więc o 6.723 zł więcej. Muszę  
państwu  powiedzieć,  że  złą  stroną  tych  funduszy  jest  to,  że  duże  środki  gminy  są  
zamrożone, ponieważ większość inwestycji rozpocznie się dopiero wiosną, gdyż  zgodnie z 
wnioskami  poszczególne  sołectwa  zaplanowały  wykonanie  różnego  rodzaju  miejsc  do  
rekreacji tj. boisk, placów, plaż itp.. Jedynie mieszkańcy Jasieńca wydatkowali już środki  
przekazane  do  dyspozycji  sołectwa  na  zadanie  określone  we  wniosku,  zakupili  i  
zamontowali kominek do ogrzewania pomieszczenia jak również nabyli inne urządzenia do 
świetlicy. Niedobrym jest też to, że środki te dostają Rady Sołeckie a odpowiada za to  
gmina, chodzi tu o właściwe wykorzystanie tych środków.
Dobrą stroną jest zwiększenie aktywności mieszkańców wsi.
Na początku 2011 roku będziemy występować o przyznanie środków na realizację zadań z 
funduszu soleckiego i należy się zastanowić aby przy pisaniu wniosków dokładnej opisywać 
zadanie aby się zmieścić w przyznanych środkach.

Dyskusja:
Mikuła – czy jak sołectwa składają wnioski to ktoś w Urzędzie je sprawdza?
Sekretarz  –  tak  u  nas  jest  pracownik  i  on  jest  za  to  odpowiedzialny,  ale  w  większości  to  

pomagaliśmy  przy opracowaniu tych wniosków.
Garbowski – jaki jest podział tych środków? 
Sekretarz – większe są dla miejscowości gdzie jest większa liczba mieszkańców, sołectwo albo je 

wykorzysta albo nie, środki niewykorzystane nie przechodzą na drugi rok.
Szyszko – ale jak zabraknie dla sołectwa na zaplanowane zadania to myślę, że my jako gmina 

powinniśmy dołożyć.
Przewodniczący – też tak myślę,  i myślę też że dobrze się stało, że powstały takie możliwości dla 

wiosek, bo zawsze coś robiliśmy dla Kruklanek a wioski czuły się poszkodowane,   a teraz
będą mogły coś zrobić dla swojej wsi.

Wójt – przyjęliśmy taka zasadę, że my dajemy materiały a mieszkańcy wykonują zadanie.

Rada Gminy w  obecności 13 radnych -  13 głosami „za”,  - podjęła uchwałę Nr XXIV / 217 / 
10, która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Pkt. 9 

Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Sołtmany.

Rada Gminy w  obecności 13 radnych -  13 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXIV / 218 / 
10, która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Pkt. 10

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

Rada Gminy w  obecności 13 radnych -  13 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXIV / 219 / 
10, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Pkt. 11

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.
- w tej uchwale chodzi o sprostowanie numeru lokalu z 21/5 na nr 21/1, która była podejmowana 
na poprzedniej sesji.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXIV / 220 / 
10, która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 



Pkt. 12

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XI/81/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29
      lutego 2008r. W sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
      najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Wójt – ta uchwała też już była podejmowana ale brakowało nam zapisu więc zmieniamy § 13 ust.1 

pkt. c, który ma brzmienie: „ przeznaczonych na działalność charytatywną, opiekuńczą, 
wychowawczą, ochrony zdrowia, oświatową, naukową, wychowawczą, kulturalna, sportową 
i rekreacyjną prowadzoną przez osoby prawne w celach niezarobkowych”.  

Rada Gminy w  obecności 13 radnych -  13 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXIV / 221/ 
10, która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

Pkt. 13

Wójt  przedstawił uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą
      Warmińsko – Mazurskim na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących
      utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie miny Kruklanki.

Rada Gminy w  obecności 13 radnych -  13 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXIV / 222 / 
10, która stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

Pkt. 14

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła  sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 
za 2009 rok. (Sprawozdanie dołączone jest do protokołu).

Pkt. 15

Sekretarz przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Kruklanki.

Pkt. 16
Sprawy różne:

 Przewodniczący – wpłynął do mnie wniosek od Pana Adama Całki o unieważnienie naboru na 
wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska, inwestycji i
zamówień publicznych. Wniosek taki wpłynął również do Wójta. 

Sekretarz – my się nie zgadzamy z treścią pisma tego Pana, nabór przeprowadziliśmy zgodnie z 
przepisami.  Ogłosiliśmy nabór  gdzie wymogiem było  posiadanie   wykształcenia wyższego  
magisterskiego lub  zawodowego,  preferowane w kierunku ochrony środowiska,  inżynierii  i  
kształtowania  środowiska,  budownictwo,  architektura  lub  inne  techniczne  w  kierunkach  
pokrewnych.  Na  nasze  ogłoszenie  odpowiedziało  7  kandydatów.  Komisja  przeprowadziła  
wstępną selekcję i wyłoniła 4 kandydatów spełniających powyższe warunki, 2 oferty zostały  
odrzucone w tym oferta Pana Całki, ponieważ tylko w części spełniała nasze oczekiwania. Na 
tym stanowisku  pracował  pracownik  ,  który  niestety  zrezygnował.  Pracował  na  ½ etatu  ,  
zaproponowaliśmy mu cały etat ale się nie zgodził. Po ogłoszeniu naboru żaden z kandydatów 
nie  miał  doświadczenia  w takiej  pracy.  Komisja  rozpatrywała  te  kandydatury,  które  miały  
wykształcenie techniczne i do dalszego etapu wybraliśmy  właśnie takich kandydatów. Pan  
Całka twierdzi, że to powinno być opublikowane. My nie mieliśmy obowiązku zamieszczania, 
jest to wszystko opisane w protokole i można się z nim zapoznać. Nie zgadzamy się również z 
tym, że komisja działała stronniczo, do komisji weszły osoby nie spokrewnione z kandydatami.

Całka – taka lista powinna była być zamieszczona w Biuletynie informacji Publicznej mówi o tym 
ustawa  o  pracownikach  samorządowych,  art.13  ust.4  „  Informacje  o  kandydatach,  którzy  
zgłosili  się  do  naboru,  stanowią  informację  publiczną  w  zakresie  objętym  wymaganiami  
związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze”.  Poza tym w ustawie –  
Dostęp do informacji publicznej art. 6 ust. 1 lit. g mówi, że „ Udostępnieniu podlega informacja 
publiczna, w szczególności o: naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w 
zakresie określonym w przepisach odrębnych”. W pierwszym piśmie od Państwa nie dostałem 
odpowiedzi dlaczego zostałem odrzucony i  w tym momencie nie moglem sprawdzić dlaczego.



   Co do Komisji, Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy mówi o powiązaniach rodzinnych.  
Wśród  aplikacji  złożonych  do  konkursu  znalazła  się  oferta  członka  najbliższej  rodziny  
urzędnika zajmującego  wysokie stanowisko w Urzędzie Gminy  tj.  Z-cy Kierownika USC i  
Pełnomocnika do ochrony informacji niejawnych, czy Pan Żyndul nie miał z tym związku jeżeli 
jest Kierownikiem Kancelarii Tajnej.

Przewodniczący – my nie mamy takiej wiedzy kto ma rację, czy Urząd czy Pan.
Sekretarz – rada gminy nie decyduje o naborze pracowników w urzędzie, Pan Całka zapoznał radę 

o problemie, ale o tym decyduje pracodawca z kim chce pracować i  wcale nie twierdzimy, że 
Pan Całka ma złe wykształcenie.

Wójt – kiedyś miałem zarzuty  od tego Pana, że go nie przyjąłem do pracy, okłamał mnie wtedy , 
że ma licencjat. Teraz mieliśmy 4 kandydatów, 3 z Giżycka i 1 z Kruklanek, troje z nich miało 
odpowiednie wykształceni natomiast zero stażu. Wybrałem Pana Pawlika Andrzeja ponieważ 
ma odpowiednie wykształcenie i jest z terenu naszej Gminy.

Całka – Pan też ostatnio mi powiedział, że chętnie by mnie Pan przyjął ale nie mam wykształcenia 
a ja mam dyplom administracji, mogę nawet pokazać.

Przewodniczący – Pan Całka zwrócił się z tym do mnie ale rada nie może nic tu zrobić, Wójt o tym 
decyduje i to jest wasz spór,  Wójta z Panem.

Całka – dla mnie chodzi o to, że tu nie było żadnej jawności, nie wiedzieliśmy jak idą sprawy. I nikt 
mi nie odpowiedział czy Pan Żyndul nie powinien być odsunięty z komisji.

Przewodniczący – ja rozumiem, chodzi o to że Pana nie powiadomiono, że został odrzucony?
Całka - właśnie, nie zostałem powiadomiony o odrzuceniu i nie mogłem się bronić.
Przewodniczący – ja na razie Panu podziękuję.
Mikuła – radny - czy pozostali kandydaci też wnoszą takie oskarżenia.
Wójt – nikt inny nie miał pretensji, wszyscy czterej kandydaci mieli jednakowe wykształcenie ale po 

rozmowie kwalifikacyjnej wybraliśmy Pana Pawlika.
Przewodniczący – na przyszłość chciałbym prosić aby Urząd dokładnie przeprowadzał takie 

konkursy.

Przewodniczący – mam drugie pismo z Jurkowa, mieszkańcy zwracają się z prośbą o przyznanie 
placu i pomoc finansową na wybudowanie na tym placu Świetlicy Wiejskiej.

Wójt – Gmina dysponuje odpowiednim terenem w Jurkowie, Wy chcecie koło szkoły, ale tam nie 
możemy budować świetlicy, ponieważ teren szkoły powinien być oddalony od takich miejsc, 
szkoła powinna być ogrodzona i zamknięta.

Przewodniczący – może jednak dać im ten teren koło szkoły, jeżeli dyrektor wyrazi zgodę i jeżeliby 
było oddzielne wejście.

Sulej – radna – w budynku szkoły?.Tam nie ma możliwości, chyba że w budynku po starej szkole, 
na dole bo reszta budynku należy do prywatnych osób.
Przyłucki – radny sejmiku – a ile dzieci jest w Jurkowie?
Sulej – około 50.
Mikuła – radny - a ile jest pomieszczeń w tej szkole?
Sulej - 4 lub 5 klas, pokój nauczycielski oraz mała biblioteka.
Przewodniczący – może dobudować do szkoły, tylko nie wiem czy jest to dobre rozwiązanie.
Sulej – z tego co się orientuję, to jak się coś dobuduje to wtedy na pewno centralne ogrzewanie 

będzie do wymiany. 
Gąsior – może 1 klasę przenieść do Boćwinki?
Mikuła – radny - jeżeli bierzemy pod uwagę budowę nowego budynku to na pewno taniej wyniesie 

dobudówka.
Sulej – być może kiedyś wszystkie dzieci zostaną przeniesione do Boćwinki.
Mikuła – a czemu stary budynek został sprzedany?
Wójt – to był stary budynek, który wymagał remontu ale znalazła się chętna osoba, która tam 

mieszkała i sprzedaliśmy jej.
Przewodniczący – a jak tam jest z dachem, czy został naprawiony?
Siudy – sołtys – nie, tam jest dach drewniany pokryty papą.
Karbowski – radny – trzeba to przedyskutować z dyrektorem.
Wójt – pomysł dyrektora był taki, żeby dobudować do szkoły w boćwince i wszystkie dzieci wziąć 

razem.
Przewodniczący – trzeba rozmawiać z rodzicami dzieci, z mieszkańcami wsi, bo jak my to ruszymy 

to się zaczną protesty.
Przyłucki – radny sejmiku – tak naprawdę w Jurkowie dużo więcej potrzeba niż tylko świetlicę, 

postawicie świetlicę, potrzebne będzie wyposażenie, zatrudnić świetlicową. Będzie to duży 
koszt, może za te pieniądze coś innego zrobić, drogę naprawić czy zrobić chodniki.



Sulej – nie możemy tego tak zostawić, jeżeli mieszkańcy chcą właśnie to robić, to trzeba im 
pomóc.

Mikuła – tak, może myśleć o szkole w Boćwince a w Jurkowie zrobić świetlicę.
Przyłucki – dzieci z Jurkowa niedługo pójdą w świat i trzeba im zapewnić właściwe wykształcenie.
Przewodniczący – jeżeli to ma być świetlica, to musi być takie pomieszczenie żeby można tam 

było zrobić czasami imprezę, potrzebne do tego będą stoły, krzesła itp. 
Żygałło – radny – my wczoraj na komisji omawialiśmy sprawę zatrudnienia świetlicowych.
Bolsewicz – sołtys – w naszej gminie brakuje takiej osoby jak jest w Jeziorowskich Pani Ania, miał 

być pracownik w Urzędzie, który miał ściągać środki unijne, a my nic nie wiemy.
Sekretarz – jest taki pracownik ale on się dopiero wdraża, dajmy mu szansę. My nie potrzebnie się 

tym zajmujemy, my musimy znaleźć środki i przekazać je dla GOK – u a dyrektor będzie 
wiedział co ma robić. 

Dyrektor GOK – przekazaliście pod moją opiekę świetlice wiejskie i ja mówiłem, że na to będą 
potrzebne pieniądze. Ja bym chciał od państwa się dowiedzieć jak ma to działać?. Ile mają być 
otwarte te świetlice, czy zatrudniamy osobę do każdej świetlicy?.

Mikuła – ta jak mają być otwarte te świetlice decydują chyba mieszkańcy.
Dyrektor GOK – może byście mi państwo wskazali w jakich pieniądzach ja się muszę zmieścić, z 

moich obliczeń wynika, że koszt jednej świetlicy wyniesie około 15 tys. zł na rok.
Mikuła – świetlice w każdej wsi oczywiście ale musi być osoba, która tym się zajmie.
Przewodniczący – jeżeli każda świetlica ma kosztować 15 tysięcy, to będzie nas to dużo 

kosztowało. 
Przyłucki – czy w tych świetlicach naprawdę będzie się coś  dziać, kiedyś ludzie spotykali się a 

teraz jest telewizja, komputery w domach i mało kto przyjdzie.  Ile takich dzieci będzie w takim 
np. Jurkowie?.

Dyrektor GOK – nie możemy powiedzieć, że nikt nie przyjdzie, bo może być odwrotnie.
Sulej – nie mówcie, że świetlice są niepotrzebne, nie zawsze jest ona czynna ale czasami się tam 

spotykamy i dzieci przychodzą. Ja w Żywkach zajmowałam się świetlicą społecznie ale lepiej 
żeby był ktoś zatrudniony. Z Gminy jest bardzo mało pomocy. 

Wójt – czy jak któraś z Pań przyszła, odmówiono jej pomocy? Na przykład w Możdżanach chcieli w 
świetlicy komputery ale okazało się, że nikt nie będzie przychodził, zmienili na plac aby mieli 
gdzie robić np. dożynki. Może jedną osobę zatrudnić na 2 świetlice a wieś niech rozstrzygnie 
co do działania tych świetlic.

Przewodniczący – ja bym był przeciwny komputerom w świetlicach, dzieci mają komputery  w 
domach, lepiej żeby się coś działo na powietrzu.
Byłoby dobrze aby Skarbnik na następną sesję przygotował, ile mamy wolnych środków. 

Przyłucki – my tu 2 godziny debatujemy jak zrobić świetlice a trzeba myśleć o tym żeby tu ściągać 
więcej inwestorów aby powstały miejsca pracy, więcej wpłynęłoby podatków, bo przecież 
wszystko robimy z podatków.

Dyrektor GOK – ale ja dalej nie wiem co mam robić? Czy mam pojechać do Sołtman i zapytać 
mieszkańców co tam chcą robić?

Mikuła – młodzieży jest coraz mniej, nawet w Kruklankach w GOK-u nic się nie dzieje, kiedyś 
dzieci były dowożone z wiosek do GOK na różne zajęcia, teraz tego nie ma.

Przewodniczący – jak dyrektor pojedzie do Sołtman, to trzeba się dowiedzieć czy znajdzie się tam 
taka osoba, która zechce otwierać i zamykać tą świetlicę. Prosiłbym aby Dyrektor  się 
zorientował jakie są potrzeby i ile to będzie kosztować.

Sekretarz – wysyłanie Dyrektora nic nie da, my byliśmy na zebraniu w Sołtmanach i wiem, że tam  
na razie świetlica nie zda egzaminu. Najprościej na następną sesję przedstawić realną 
kalkulację na każdą świetlicę i wtedy Dyrektor będzie wiedział jakimi środkami dysponuje.

Sulej – Pan Żygałło dalej nie wie czy może zatrudnić osobę do świetlicy?
Żygałło – może chociaż na 3 miesiące zatrudnić kogoś i zobaczyć jak to będzie wyglądało.

Rada Gminy – przyzwoliła na zatrudnienie osoby w Żabince.
Karbowski – czy by nie można jeszcze w obecnym budżecie GOK zapisać środki na zatrudnienie 

tych świetlicowych, ponieważ budżet jest podobny do poprzedniego roku?
Dyrektor GOK – budżet na 2010 rok jest nawet mniejszy w porównaniu do poprzedniego roku, my 

musimy się z tych pieniędzy utrzymać, musimy zrobić kuchnię dla przedszkola. Ja nie widzę 
możliwości zaoszczędzenia na przedszkolu aby dać na świetlice.

Mikuła -  a jak ten GOK jest czynny? Bo czasami widzę jak młodzież stoi z 1,5 godziny koło sklepu 
a jak spytam czemu tu stoją i czemu nie pójdą do GOK-u, to mówią że GOK jest zamknięty.



 
Dyrektor GOK – GOK jest czynny codziennie od 700 do 1800, czy ktoś przyjdzie w tym czasie to ja 

nie wiem, np. od nas osoba pojechała do świetlicy w Jeziorowskich robić rzeczy ze sznurka to 
tam przyszło chyba z 30 osób, a w Kruklankach jedna. .

Przewodniczący – ja jeszcze chciałbym wrócić do sali gimnastycznej przy szkole, rozmawiałem z 
Dyrektorem Buciem i mówił mi, że koszty utrzymania będą znikome. Ta sala jest potrzebna, ja 
tam niedaleko mieszkam i widzę że tam naprawdę przychodzą, nawet w niedzielę.

Przyłucki – po co budować małą salę plus do tego utrzymywać starą, to lepiej wybudować jedna 
większą.

Karbowski – najpierw wyremontujmy starą salę, bo ja już od kilkunastu lat słyszę o budowie nowej 
sali i dalej nic z tego.

Przyłycki – przecież taką salę można wybudować prawie w całości ze środków unijnych, totalizator 
też daje środki na takie cele.

 Wobec zrealizowania porządku obrad  Przewodniczący o godz. 1320   zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Gminy
  
       Stanisław Gąsior


