
PROTOKÓŁ
z obrad XIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 25 czerwca  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 10 
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 jej prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Przedstawienie informacji z działalności Wójta w okresie od  18.04.2008r. do 24.06.2008r.
5.    Przedstawienie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy powiatowi Giżyckiemu na zakup tomografu.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji  Rady Gminy Kruklanki.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
       zagospodarowania przestrzennego części wsi Kruklanki pomiędzy ul. Wodną a ul. Dworcową.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
       Alkoholowych na 2008 rok.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (ul. Polna).
11.  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego
      (Pan Maśnik).
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego
      (Pan Biłyk).
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości ( przy ul. Wodnej przy cerkwi).
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości  (obręb wsi Jurkowo).
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (obręb wsi Boćwinka).
16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne (obręb wsi Żywy).
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu Nr 31/1 obręb wsi Lipowo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu Nr 21/1, 21/3 obręb wsi Lipowo.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Kruklanki do Gminnej Spółki Wodnej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Kruklanki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Brożówka.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Żywki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie  przepisów porządkowych przy przewozie  osób i bagaży
      taksówkami osobowymi Gminy Kruklanki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami oraz
      określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków
      taksówkami na terenie Gminy Kruklanki.
25. 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.
26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
27. Sprawy różne.

Przewodniczący – poprosił radnych o wprowadzenie dodatkowego punktu:
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.(obręb wsi   

Żywki i Borki).



Pkt  3

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady 
Gminy nr XII / 08  z dnia 18 kwietnia  2008r.( Protokół wyłożony był na pół godziny przed 
rozpoczęciem obrad).

Rada Gminy w obecności 10 radnych - 10 głosami „za”,  przyjęła protokół z poprzedniej 
sesji.

Pkt  4

Wójt przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami:
Wójt – ostatnia sesja odbyła się 18 kwietnia, w okresie tym wykonano:
– remonty dróg gminnych,
– prace porządkowe: posadzono kwiaty, skoszono trawniki, cmentarze wojenne,
– wykonano zejście do jeziora w Jeziorowskich i Brożówce,
– ul. Polna jest już na ukończeniu,
– na przełomie maja i czerwca przygotowaliśmy 3 plany odnowy wsi: Kruklanki, Brożówka, 

Żywki, w tym celu zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami,
– ogłoszono przetarg na wykonanie planu zagospodarowania wsi Brożówka,
– w maju rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Zespołu Szkół -  dyrektorem został Pan Buć 

Zenon,
– na ukończeniu jest dokumentacja na kanalizację wsi Jeziorowskie, Brożówki, Jasieniec,  
– w niedzielę odbyły się zawody strażackie i nasza straż z Kruklanek zajęła pierwsze miejsce, 

Jeziorowskie zajęły czwarte miejsce zaś żeńska straż  pożarna z Jeziorowskich zajęła trzecie 
miejsce, 

– Zarząd Dróg zgłosił wykonanie nalewki asfaltu w m. Sołtmany, w lipcu wykonają również 
chodnik w Sołtmanach. 

Rada Gminy  przyjęła informację.

Pkt  5

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

Rada Gminy w obecności 10 radnych - 10 głosami „za” -   podjęła uchwałę Nr XIII / 95 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Pkt. 6

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie udzielenia pomocy powiatowi giżyckiemu na zakup tomografu.

Rada Gminy w obecności 10 radnych - 10 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XIII / 96 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

Pkt. 7

Przewodniczący przedstawił uchwałę w sprawie  powołania stałych komisji Rady Gminy Kruklanki.
Przewodniczący  –  dodał,  że  w  związku  z  tym  że  powstała  nowa  komisja-  Komisja  rozwoju  

gospodarczego,  turystyki  i  ochrony  środowiska,  musimy  podjąć  nową  uchwałę  w  sprawie 
składu osobowego komisji.
Sekretarz – jeżeli  ktoś chce się przenieść z jednej komisji  do drugiej to proszę się zgłaszać i  

poproszę o zgłaszanie się do nowej komisji.
Pan  Szyszko  wykreślił  się  z  komisji  zdrowia....  i  zapisał  się  do  nowej  komisji  ds.  turystyki, 
natomiast Pan Karbowski zapisał się do tej komisji.



Do składu Komisji  rozwoju gospodarczego, turystyki i ochrony środowiska zgłosili się:
1. Pan Mikuła Jerzy
2. Bekisz Mieczysław
3. Gorbacz Łukasz
4. Szyszko Zdzisław
Wobec powyższego przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Rada Gminy w obecności 10 radnych – 10 głosami „za”, -  podjęła uchwałę Nr XIII / 97 / 08 , 
która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Pkt. 8

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Kruklanki pomiędzy ul. Wodną a ul. Dworcową.. 
Dyskusja:

Mikuła  –  ja  uważam,  że  tam powinno  się  zrobić   całą  działkę  pod  zabudowę  usługowo  –   
rzemieślniczą, ponieważ w tej chwili jest tam już Hydramet, który hałasuje i nie wiem czy 
ktoś będzie chciał się tam budować.

Wójt – może nie całą, bo w niektórych miejscach można postawić domy mieszkalne, a nawet już 
są postawione i ludzie nie narzekają, poza tym w uchwale mamy wszystko zawarte.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za” - podjęła uchwałę Nr XIII / 98 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Pkt.  9

Sekretarz przedstawiła  uchwałę  w  sprawie  zmiany  Gminnego  Programu  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Sekretarz – dodała, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła z  
wnioskiem  o powołanie pełnomocnika do prowadzenia działań związanych  z profilaktyką i 
rozwiązywaniem  problemów  alkoholowych.  Proponujemy  w  uchwale  aby  takim  
Pełnomocnikiem została Pani Monika Stręt oraz proponujemy miesięczne wynagrodzenie w 
wysokości  200zł.  Ponadto  GKRPA podjęła   decyzję  o  utworzeniu  Gminnego  Punktu  
Konsultacyjno- Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  Obsługą  tego  
punktu zajęłaby się Pani Katarzyna Makałus- członek Komisji, kurator sądowy, która nabyła 
w  tym  roku  stosowne  uprawnienia  aby  móc  taki  punkt  prowadzić.  Punkt  zostałby  
uruchomiony już w sierpniu ale konsultacje trwałyby w tym miesiącu od 4 do 8 godz. W 
pełni działalność ruszyłaby od września – 2 razy w tygodniu po 2 godz., wtorek i czwartek 
razem z terapeutą Panem Kowalczykiem. Koszt 1 godz. wynosi 40zł. Do Końca roku byłaby 
to kwota 2.720zł. 
O  wymienione  kwoty-  czyli  wynagrodzenie  pełnomocnika  i  koszty  obsługi  punktu  
Konsultacyjno -Informatycznego zmienia zapis w  Preliminarzu kosztów na 2008r.

Dyskusja:
Karbowski – cz w tej komisji jest ktoś z  opieki społecznej?
Sekretarz – nie ma nikogo.
Karbowski – dobrze by było aby ktoś z opieki tam był, ponieważ lepiej znają sytuację  ludzi.
Sulej – skąd się wzięło 40 zł za godzinę.
Sekretarz – to jest propozycja Komisji.
Rada – zdecydowała aby ten punkt konsultacyjny  działał tylko raz w tygodniu.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, -  podjęła uchwałę Nr XIII / 99 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 



Pkt. 10

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości (ul. Polna).
 
Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIII / 100 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Pkt. 11

Wójt   przedstawił  uchwałę  w  sprawie  sprzedaży  prawa  własności  na  rzecz  użytkownika  
wieczystego.

Wójt  –  dodał,  że  Pan  Maśnik  zwrócił  się  z  wnioskiem  o  przekształcenie  działek  z  prawa  
użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIII / 101 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

Pkt. 12

Wójt  przedstawił  uchwałę  w  sprawie  sprzedaży  prawa  własności  na  rzecz  użytkownika  
wieczystego.

Wójt – podobnie jak poprzednia uchwała, tutaj z kolei z wnioskiem wystąpił Pan Biłtyk Łukasz.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”   - podjęła uchwałę Nr XIII / 102 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

Pkt. 13

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości (przy ul. Wodnej przy cerkwi).

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIII / 103 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

Pkt. 14

Wójt  przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości (obręb wsi Jurkowo).

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIII / 104 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

Pkt. 15
Wójt przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości  (obręb wsi Boćwinka).

Wójt -  jest to działka koło zlewni, Pan Sokołowski złożył wniosek o wykup

Dyskusja:
Giza – sołtys – czy są jeszcze jakieś działki do sprzedania w Boćwince?
Wójt – już raczej nie, jest to działka Agencji Nieruchomości Rolnej, którą kiedyś chcieliśmy przejąć 

na mieszkania socjalne.
Szyszko – radny – może właśnie trzeba wrócić do tego.
Przewodniczący – o tych mieszkaniach socjalnych trzeba myśleć, może gdzieś w Kruklankach, 

może na działce przy dworcu.
 Wójt – najlepsza lokalizacja jest w Boćwince, jest to duża działka, jest woda, prąd.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIII / 105 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 



Pkt. 16
Wójt – przedstawił uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne (obręb wsi 
Żywy).

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIII / 106 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 

Pkt. 17

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu Nr 31/1 obręb wsi Lipowo.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIII / 107 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 

Pkt. 18
Wójt – przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu Nr 21/1; 21/3 obręb wsi Lipowo.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIII / 108 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 

Pkt. 19 

Wójt – przedstawił uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Kruklanki do Gminnej Spółki Wodnej.
Wójt – w uchwale, którą podejmowaliśmy na poprzedniej sesji wkradł się błąd, nie powinien się 

znaleźć  zapis, że uchwała podlega publikacji w Woj. Dzienniku Urzędowym  i Wojewoda 
uchylił uchwałę.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIII / 109 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 

Pkt. 20
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Kruklanki.

Sekretarz – opracowanie Planów Odnowy Miejscowości jest niezbędnym warunkiem przy 
aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2008-20015” działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
 Projekt wprowadzonych do Planów zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego 
i konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone w ostatnich 2 tygodniach. Ostatecznie 
Plany Odnowy Miejscowości Brożówka, Kruklanki i Żywki zostały przyjęte uchwałą Zebrania 
Wiejskiego. 

Plany zawierają wszelkie elementy określone w Rozporządzeniu Ministra i Rozwoju Wsi z 
dnia 14 lutego 2008r. r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zawierają więc:

- charakterystykę miejscowości
- inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości
- ocenę mocnych i słabych stron miejscowości w której będzie realizowana operacja
- opis planowanych zadań inwestycyjnych na co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu 

Nadmienia  się,  że  wysokość  pomocy nie  może być  wyższa niż  500.000 zł  dla  jednej  
miejscowości  z tym, że maksymalnie pomoc może być przyznana na 3 operacje w każdej 
gminie .
Kwotę 500 tys. można dzielić proporcjonalnie do kosztów realizacji  w więcej niż jednej  
miejscowości, jednak wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może 
być niższa niż 25.000 zł.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIII / 110 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 



Pkt. 21

Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Brożówka.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIII / 111 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 

Pkt. 22

Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie planu odnowy miejscowości  Żywki.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIII / 112 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 

Pkt. 23
Wójt przedstawił uchwałę w sprawie przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagaży 
taksówkami osobowymi Gminy Kruklanki.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIII / 113 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 19 do protokołu. 

Pkt. 24
Wójt przedstawił uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami oraz 
określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków 
taksówkami na terenie Gminy Kruklanki.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIII / 114 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 20 do protokołu. 

Pkt. 25

Sekretarz  przedstawiła  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  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.

Sekretarz - w związku z tym, że od 1 września br. tworzy się  Zespół Szkół, należało zmienić  
uchwałę nr XVII/104/00  Rady  Gminy  Kruklanki  z  dnia  2  czerwca  2000r.  w  sprawie  
udzielenia nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach zniżek 
od obowiązkowego wymiaru godzin. Powstały  Zespół  Szkół  będzie  liczył  13  
oddziałów w związku z czym odpowiedzialność  Dyrektora placówki będzie znacznie 
większa, przybędzie mu także więcej obowiązków. Proponuje się obniżenie  tygodniowego  
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko  
kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę. Dla Dyrektora Zespołu do 3 godzin  
przeznaczonych na realizację  zajęć z informatyki. 
Dla Dyrektora szkoły liczącej do 7 oddziałów  (Boćwinka) pozostawia się zapis zgodny z 
poprzednią uchwałą, czyli obniża się do 8 godz. - Dyrektor będzie realizował 8 godz.  
matematyki. Zmiany, które zostają wprowadzone do organizacji pracy szkoły poddawane 
są analizie, mając na względzie zapewnienie uczniom zajęć edukacyjnych oraz brane  
są pod uwagę możliwości finansowe placówki.  Wydaje  się,  że  są  one  konieczne,  
zasadne i zgodne z wymogami. 
Projekt  tej  uchwały  pozytywnie  zaopiniowało  Kuratorium  Oświaty,  ponieważ  organ  
prowadzący szkoły powinien zwrócić się do organu pełniącego nadzór pedagogiczny o  
wydanie opinii w tej sprawie. 

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIII / 115 / 08, 



która stanowi załącznik Nr 21 do protokołu. 

Pkt. 26

Przewodniczący przedstawił uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta.

Przewodniczący – dodał, że od 2 lat nie podwyższaliśmy Wójtowi wynagrodzenia a w dniu 29 
kwietnia  2008r.  weszło  w  życie  rozporządzenie  zmieniające  w  sprawie  zasad  
wynagradzania  pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  urzędach  gmin,  
starostwach powiatowych i  urzędach marszałkowskich (Rozporządzenie  R.M.  z  
dnia 22 kwietnia 2008r. Dz.U. Nr 73 poz. 431 ), w związku z tym, że dotychczasowe 
wynagrodzenie Wójta nie jest zgodne  z nowymi tabelami proponuje się zmianę  
wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Wójta Gminy Kruklanki przed zmianą wynosi:
- zasadnicze 3.550 zł
- dodatek funkcyjny w wysokości 1.110 zł,
- dodatek  specjalny  w  wysokości  20%   wynagrodzenia  zasadniczego  i  dodatku 

funkcyjnego w kwocie 932 zł
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. 710 zł.

Powinno być wg tabeli:
- zasadnicze – 4.200zł,
- dodatek funkcyjny w wysokości  - 1.500zł,
- dodatek  specjalny  w  wysokości  20%   wynagrodzenia  zasadniczego  i  dodatku 

funkcyjnego w kwocie - 1100zł
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. 840 zł.
W projekcie uchwały proponuje się wzrost wynagrodzenia brutto przynajmniej do najniższych 

kwot określonych rozporządzeniem. 

Rapita – może zasadnicze podwyższyć do 4.500zł?
Mikuła -  też myślę że podwyższyć do 4.500zł.

 Ponieważ nie było innych propozycji przystąpiono do głosowania na uchwałą z kwotą 4.500zł zł. 
wynagrodzenia zasadniczego oraz pozostałymi składnikami wynagrodzenia wg nowej tabeli.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIII / 117 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 23 do protokołu. 

Pkt. 27
Wójt przedstawił uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Rada Gminy w  obecności 10 radnych -  10 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XIII / 115 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 21 do protokołu. 

 Pkt. 24
Sprawy różne:

Przewodniczący – Pan Jabłoński zwrócił się z prośba o przywrócenie drogi dojazdowej pomiędzy 
nim a Panem Gawłem.

Wójt – jest to sprawa z 1990 roku, znalazłem akt notarialny z tego roku i w akcie tym zapisane jest, 
że ta droga jest  do wspólnego użytku.

Burzyński - sołtys – P. Gaweł nie ma prawa zagrodzić drogi a on postawił bramę.

Wójt   – Pan Jabłoński  może sądownie dochodzić prawdy, ponieważ jest to sprawa prywatna,  
natomiast z tego co wiem Pan Gaweł nie zabrania przejazdu i bramy nie zamyka na klucz.



Przewodniczący – odczytał pismo Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie w sprawie  
przeprowadzonego  postępowania  kontrolnego  w  stosunku  do  P.  M.  Wojciechowskiej  
odnośnie rzetelności  złożonego oświadczenia o stanie majątkowym wg stanu na dzień  
28.08.2006r.   -  gdzie  stwierdzono  że  Pani  Wojciechowska  podała  prawdę  w  swoim  
oświadczeniu. 

Przewodniczący – panie Wójcie czy można by zrobić lampę na ul. 22 Lipca koło P. Sarżyńskiego?.

Wójt – zawieramy umowę z Zakładem Energetycznym i wszystkie lampy uliczne będą należały do 
Gminy i wtedy będziemy robić. .

Sekretarz – chciałabym poddać pod dyskusję sprawę przyznawania stypendiów   naukowych, są 
przyznawane stypendia socjalne, które otrzymują dzieci z biednych rodzin, a może trzeba 
by też wynagrodzić dzieci dobrze uczące się. Byłoby to 17 dzieci ze szkoły w Kruklankach i 
8 dzieci z Boćwinki.

Przewodniczący  – przy boisku szkolnym jest taki niewykorzystany trójkąt, tamtędy chodzą ludzie, 
trzeba go utrzymywać, kosić, może byśmy go sprzedali i mielibyśmy spokój.

Buć – może zrobić parking na samochody..

Wójt – jest to niezły pomysł, zorientuję się jaka to jest powierzchnia i jaki to będzie koszt..

Onyszkanycz-  sołtys  –  Panie  Wójcie  mówił  Pan,  że  Dyrektor  Rejonu  Dróg   powiedział  że  
droga z Żywek do Kruklina została zrobiona ale ona została źle zrobiona.

Wójt – trzeba napisać do nich, ale to muszą zrobić mieszkańcy wsi.

Mikuła – sezon już się zaczął a plaże gminne  są zaniedbane, nie ma tam koszy na śmieci ani  
WC,  Pan Kadylak ma zamknięte a przecież on miał się tym opiekować. 

Wójt – no właśnie i nie wiem co teraz z tym robić.

Przewodniczący – jeżeli oni nie dają rady niech odsprzedadzą to dla nas, może ktoś inny będzie 
chciał się tym zająć.

Szyszko – radny – chciałem zgłosić, że przy tej dzikiej plaży koło Koszela znowu leżą śmieci i że w 
Brożówce mamy kawałek plaży gminnej koło Pana Przyłuckiego i nie mamy tam dojścia.

Przewodniczący – robiliśmy tam plan zagospodarowania i zrobiliśmy w nim zapis, że plaża ma być 
ogólnodostępna, później sprzedaliśmy dla Pana Przyłuckiego i też miało być dojście do  
plaży. Trzeba Panie Wójcie sprawdzić jak to jest.

Mikuła – radny – jeszcze sprawa naszej rzeki Sapiny, trzeba ja oczyścić i może trochę cementem 
tam zrobić.

Wójt – Wy z Kadylakiem dajecie cement a ja ludzi i zrobimy.
Mikuła – koniecznie trzeba zrobić klimatyzację w kaplicy, ponieważ jak jest gorąco to tam nie  

można wytrzymać. I wracając do plaży dzikiej k. Koszela trzeba koniecznie zrobić coś z  
tymi  śmieciami,  tam nawet  ludzie  z  Giżycka  wyrzucają  śmieci,  a  poza tym trzeba by  
przywieźć piasku na plażę żeby dzieci mogły się bawić.

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

Przewodniczący Rady Gminy
  
       Stanisław Gąsior




