
PROTOKÓŁ  XXVIII / 10
z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 16 lipca  2010r.

 w Urzędzie Gminy  w Kruklankach

Zastępca  Przewodniczącego  Mieczysław Bekisz  o  godz.  1000  oświadczył,  że  przesuwa 
obrady na godz. 1100 ponieważ  w  posiedzeniu  uczestniczy  7  radnych,  co  wobec  ustawowego 
składu  Rady  wynoszącego  15  osób  nie  stanowi  guorum  pozwalającego  na  podejmowanie 
prawomocnych decyzji.

O godz. 1055 przybył radny Mikuła Jerzy.

Zastępca Przewodniczącego Mieczysław Bekisz  o godz. 1100  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 2 czerwca do 15 lipca 2010r.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie
      planowanego deficytu budżetu gminy na 2010 rok.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
      Kruklanki za pierwsze półrocze oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
8.   Podjecie uchwały w sprawie  procedury uchwalania budżetu Gminy Kruklanki oraz rodzaju i
      szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości ( od Skarbu Państwa, obręb Kruklanki, 1/3
      udziału w nieruchomości nr geodez. 159).
10. Sprawy różne.

Pkt  3

Z-ca Przewodniczącego poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji 
Rady Gminy nr XXVII / 10  z dnia  2 czerwca 2010r.( Protokół wyłożony był na pół godziny  
przed rozpoczęciem obrad).
Rada Gminy w obecności 8 radnych – 8 głosami „za”,  przyjęła protokół Nr XXVII/10 z dnia 
2 czerwca  2010r.

Pkt  4

Wójt przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami.

Wójt – ostatnia sesja odbyła się 2 czerwca, w okresie tym:
– 12 lipca komisja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie dokonała kontroli wykonania prac 

związanych z realizacją projektu pod nazwą „ Rozbudowa budynku GOK w Kruklankach”, 
zakwestionowano tylko 15m rynny i kilka zaworów, które nie były ujęte w kosztorysie, poza 
tym cała inwestycję przyjęto i w przeciągu 3 miesięcy nastąpi refundacja,

– 1 lipca rozpoczęto remont drogi na Osiedle Boreckie, zakończenie planowane jest na 15 
sierpnia,

– Starostwo  Powiatowe  rozpoczęło  również  remont  skrzyżowania  drogi  na  Węgorzewo  i 
Giżycko,

– rozpoczęły  się  działania  związane  z  przeprowadzeniem  Powszechnego  Spisu  Rolnego 
2010,  1  czerwca  zostało  utworzone  Gminne  Biuro  Spisowe  w  skład  którego  wchodzą 
następujący pracownicy Urzędu Gminy: Krzysztof Żyndul – zastępca Gminnego Komisarza 
Spisowego,  pełniący  jednocześnie  funkcję  Lidera  Gminnego   oraz  Katarzyna  Maślij  – 
osoba dodatkowa, na czas aktualizacji wykazów gminnych. Na naszą gminę przypada 2 
rachmistrzów,  są  nimi:  Jolanta  Kalinowska  z  Kruklanek  i  Szymon  Radzewicz  z 
Jeziorowskich. Spis rozpoczyna się 1 września i potrwa do 31 października,



– sprzedano grunt rolny w Boćwince dla P. Rećki na kwotę – 1.520,00zł,
– sprzedano prawo użytkowania wieczystego w Możdżanach dla P. Niedźwieckiej,
– w lipcu zawarto umowę dzierżawy na czas nieokreślony z Panem  Sebastianem Kaleta, na 

teren koło przystanku PKS,
–  zawarto umowę dzierżawy na 2 miesiące z Panem Michałem Bizoń na plażę nad jeziorem 

Gołdapiwo,
– sprzedano lokal w Lipowie dla Pani Suchockiej,
– ze względu na znaczne zniszczenia materialne w obiektach oświatowych, spowodowane 

przez  powódź  i  podtopienia  tymczasowo  wstrzymano   rozpatrywanie  wniosków  o 
dofinansowania na sale gimnastyczne, w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski 
dotyczące dofinansowania likwidacji szkód wywołanych przez żywioły,

– 12 lipca, zgodnie z jego wolą przesiedlono Pana Horsta Mroczka z Osiedla Boreckiego do 
Możdżan,  nad  rodziną  czuwa  GOPS,  pomaga  w  załatwieniu  spraw  związanych  z 
przyznaniem renty socjalnej dla jego syna oraz wspiera finansowo. Pokoje po nich zostały 
zaplombowane i rada zdecyduje  co z nimi zrobić,

– 12 września odbędą się dożynki gminne i chciałbym sołtysów zmobilizować do robienie 
wieńców,

A teraz poproszę Panią Sekretarz aby powiedziała na temat funduszy sołeckich.
Sekretarz – w lipcu sołtysi otrzymali od Wójta informację o wysokości funduszu sołeckiego 

przyznanego na poszczególne sołectwa w 2011 roku i tak:
– Boćwinka -  10.633,23 zł,
– Brożówka -    9.396,20 zł,
– Jasieniec -    7.895,97 zł,
– Jeziorowskie -  10.554,27 zł,
– Jurkowo -    9.554,12 zł,
– Kruklanki -  26.319,88 zł,
– Lipowo -    9.001,40 zł,
– Możdżany -  10.685,87 zł,
– Sołtmany -  13.396,82 zł,
– Żabinka -    8.422,36 zł
– Żywki -   10.422,67zł,
– Żywy -    8.501,32 zł,
– razem - 134.784,12zł.

Obecnie trwają prace związane z realizacją tegorocznego wykorzystania środków na ten cel:
Sołtmany – pomost,
Żywki – pomost – już zakończona,
Jeziorowskie – zakupiono atestowany sprzęt na plac zabaw, kosiarkę, obkaszarkę,
Jasieniec – wyposażenie świetlicy – zakończono,
Boćwinka – równanie placu , wycinka drzew,
Jurkowo – scena,
Możdżany – wycinka drzew, równanie placu,
Żywy – plaża – wykonano na ok. 4.5 tys.zł.
Kruklanki – nie możemy się doczekać na projekt przystanku PKS ale myślę, że w tym roku będzie 

jeszcze zrobiony.

Pytań nie Było.

Rada Gminy przyjęła informację.
Pkt. 5

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy na 2010 rok.

Skarbnik – z kredytu tego chcemy pokryć środki na:
– remont drogi na Osiedle Boreckie,
– remont skrzyżowana dróg na Węgorzewo i Giżycko,
– dopłatę do wysypiska śmieci ,
– dofinansowanie dla Aglomeracji Giżycka do kanalizacji Brożówka.

Uchwałę  taką  później  musi  zaopiniować  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  a  następnie 
będziemy musieli znaleźć bank żeby wziąć kredy na jak najmniejszy procent.



Dyskusja:

Szyszko – teraz bierzemy kredyt na pokrycie kosztów Kanalizacji w Brożówce, później
  Aglomeracja nam zwróci część ale i tak nas to dużo wyniesie.
Wójt – nie więcej jednak niż teraz robimy ze środków własnych.
Przyłucki – radny sejmiku – moim zdaniem ta Brożówka trochę została przesunięta w czasie,
    pamiętam że już kiedyś miała być robiona, była nawet zrobiona dokumentacja i nic z tego 

nie wyszło.
Wójt – my mamy jeszcze otrzymać środki z Agencji Nieruchomości Rolnej ok 300 tys. zł, po

przejęciu szamba. 
Przyłucki – z tym szambem chyba nie będzie łatwo, tam część ludzi wykupiło na własność. Dwa

miliony kredytu to jest ogromna kwota i jeszcze na 6 lat, później będą zablokowane  drobne 
inwestycje przez te lata.

Mikuła – radny – a z czego mamy zrobić? Tylko z kredytu.
Szyszko – no właśnie jak już zaczęliśmy to musimy to zrobić.
Mikuła – ale jak nie będziemy brać kredytów to żadnej inwestycji nie zrobimy. Jesteśmy jedyną

gminą która nie ma boiska „ORLIK”.
Mikuła – to są poważne inwestycje i trzeba brać kredyt żeby je zrobić.
Przyłucki – deficyt nie może przekroczyć 60% budżetu, więc jak tego nie przekroczymy to śmiało 

możemy brać kredyt.
Skarbnik – ja myślę, że ten kredyt możemy wziąć i robić to co zaplanowaliśmy tylko trzeba mieć tą 

świadomość, że trzeba go będzie spłacać. U nas nigdy nie było takiego problemu, nie  
musieliśmy zaciągać kredytu.

Sulej – i właśnie dlatego nic nie zrobiliśmy.

Więcej dyskusji nie było.

Zastępca Przewodniczącego zarządził głosowanie nad uchwałą.

Rada Gminy w obecności 8 radnych - 8 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXVIII / 239 / 10, 
która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Pkt. 6

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 
Rada Gminy w obecności 8 radnych - 8 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXVIII / 240  / 10, 
która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Pkt. 7

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
gminy Kruklanki za pierwsze półrocze oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Dyskusji nie było.

Rada Gminy w obecności 8 radnych - 8 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXVIII / 241 / 10, 
która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Pkt. 8

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie  procedury uchwalania budżetu Gminy Kruklanki oraz 
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Dyskusji nie było.

Rada Gminy w obecności 8 radnych - 8 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXVIII / 242 / 10, 
która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Pkt. 9 



Wójt przedstawił uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.

Wójt – w celu uporządkowania pewnych spraw Starostwo zwróciło się z prośbą o przejęcie na
własność gminy 1/3 udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 
159 a następnie sprzedania jej.

Dyskusji nie było.

Rada Gminy w  obecności  9 radnych -  9 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXVIII / 243 / 
10, która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Pkt. 10
Sprawy różne:

Szyszko – chciałbym zapytać czy tą kanalizacje w Brożówce to zaczniemy w tym roku?
Wójt - dokładnie nie wiem ale obiecane mamy, że do końca października ma być skończona
Bekisz – prosiłbym  Pana Wójta aby ponaglić Pana Kadylaka, żeby jak najszybciej skończył ten 

pomost na plaży gminnej.
Mikuła – ja w sprawie naśmieci, po imprezie „Noc na Iwana Kupały” zostały nie wywiezione żeby je 

posprzątać.
Wójt – zajmę się tym.
Mikuła – mówiliśmy kiedyś o założeniu klimatyzacji w domu pogrzebowym.
Wójt – ja już się tym zająłem, znalazłem nawet  2 oferty i są one bardzo drogie, wstrzymałem się 

więc  z  tym,  ponieważ byłem miesiąc  czasu na zwolnieniu lekarskim,  teraz się  tą sprawą  
zajmę.

Więcej dyskusji nie było.

 Wobec zrealizowania porządku obrad  Przewodniczący o godz. 1137   zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Gminy
  
       Stanisław Gąsior


