
PROTOKÓŁ  XXXI / 10
z obrad XXXI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 10 listopada  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 11 
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 20 października do 9 listopada
       2010r.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia miejscowości spełniających umożliwienie pobierania
      opłaty miejscowej.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie Sprzedaży nieruchomości ( obręb Możdżany dz. nr 188/1; 188/3;
     188/4 nieruchomość niezabudowana).
8.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
      zajęć nauczycieli, dla których  dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
       okresach roku szkolnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego
      obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
      oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w
      ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
      obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów i logopedów.
13. Przedstawienie informacji z gospodarowania mieniem komunalnym w latach 2006-2010.
14. Przedstawienie informacji z inwestycji realizowanych w latach 2006 – 2010.
15. przedstawienie informacji z działalności Komisji Rewizyjnej w latach 2006 – 2010r.
16. Przedstawienie informacji z działalności Rady Gminy w okresie 2006 – 2010.
17. Sprawy różne.

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 
XXX / 10  z dnia  20 października 2010r.( Protokół wyłożony był na pół godziny przed 
rozpoczęciem obrad).

Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”,  przyjęła protokół Nr XXX/10 z dnia 
20 października 2010r.

Pkt  4

Wójt przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami.

Wójt – ostatnia sesja odbyła się 20 października, w okresie tym została zakończenia kontrola
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, nie mamy 
jeszcze wyników ale prawdopodobnie wypadła dobrze. Zakończony został spis rolny, spis 
przeszedł sprawnie. Zakupiliśmy do gminy samochód ciężarowy, kosztował on 25 tys. zł.,  
ale  jest  on  nam  naprawdę  niezbędny.  Rozpoczęły  się  przygotowania  do  wyborów  
samorządowych, powołano już Gminną Komisję Wyborczą

Dyskusji nie było.

Rada Gminy przyjęła informację.



Pkt. 5

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

Skarbnik – dodał, że w dochodach planowaliśmy pozyskanie środków na inwestycje, z tego udało
nam się  zdobyć 200 tys.  na GOK i  to  jest  wszystko,  dodatkowe środki  wpływają   na  
akcyzę,  planowaliśmy  też  zdobyć  8  tys.  zł  na  Jeziorowskie  na  tzw.  „kaczy  dołek”,  
otrzymaliśmy 7 tys. zł.
Jeżeli chodzi o wydatki to do Aglomeracji Giżycko mieliśmy odprowadzić 1.4 mln. zł., ale w 
tym  roku  jeszcze  nie  będziemy  ich  przekazywać  ponieważ  nie  będzie  ona  jeszcze  
ukończona. Ponadto musimy zapisać 12.500 zł dla GOK – u na świetlice wiejskie oraz dla 
biblioteki 20 tys. zł.

Przewodniczący – jaki jest przewidywany deficyt w tym roku?
Skarbnik – ok. 2 mln.zł. 

Więcej dyskusji nie było. 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”-   podjęła uchwałę Nr XXXI / 270 / 10, 
która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Pkt. 6

Skarbnik  przedstawił  uchwałę  w  sprawie  określenia  miejscowości  spełniających  umożliwienie 
pobierania opłaty miejscowej.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”-   podjęła uchwałę Nr XXXI  / 271  /  
10, która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Pkt. 7

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Wójt – o sprzedaż tych działek zwrócił się do na Pan Pieńkosz Robert, ponieważ te działki znajdują

się w bezpośrednim sąsiedztwie, sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.

Dyskusji nie było.

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXXI / 272 / 10, 
która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Pkt. 8

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie  zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Dyskusji nie było.
Przystąpiono do głosowania.

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXXI / 273 / 10, 
która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Pkt. 9 

Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których  dla których ustalony plan zajęć jest różny w 
poszczególnych  okresach roku szkolnego.

Sekretarz – uchwala ta na poprzedniej sesji została odłożona do wyjaśnienia, dzisiaj są obecni
dyrektorzy szkół więc państwu wytłumaczą dokładnie o co chodzi w tej uchwale.



Buć – Dyrektor Zespołu Szkół – chodzi tu o to, że każda godzina dodatkowa przyznana
 nauczycielowi musi być zapisana w arkuszu organizacyjnym, na przykład świetlicowy ma 
26 godzin pracy w tygodniu a nauczyciel np. fizyki 18 godzin, więc ma niewypracowane 
godziny i można mu dodać godziny pracy w świetlicy. Za to trzeba mu zapłacić ale jakąś 
mniejszą średnią kwotę. Do tej pory musieliśmy to regulować aneksami do umowy a jak 
będzie uchwała to będzie łatwiej.

Dyskusji nie było.
Przystąpiono do głosowania.

Rada Gminy w  obecności  11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXXI / 274 / 
10, która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Pkt. 10

Sekretarz  przedstawiła uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono 
stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów i 
logopedów. .

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Rada Gminy w  obecności  11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXXI / 275 / 
10, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Pkt. 11
Wójt przedstawił informację z gospodarowania mieniem komunalnym w latach 2006 – 2010. 
(Informacja dołączona jet do protokołu).

Dyskusji nie było.

Rada Gminy przyjęła informację.

Pkt. 12
Wójt przedstawił informację z inwestycji realizowanych w latach 2006 – 2010r.
(Informacja dołączona jest do protokołu).

Rada Gminy przyjęła informację.

Pkt. 13
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła informację z działalności Komisji w latach 2006 – 
2010. (Informacja dołączona jest do protokołu).

Rada Gminy przyjęła informację.

Pkt. 14
Na obrady przybył radny Mikuła Jerzy.
Obecność – 12 osób

Przewodniczący -  Rada Gminy Kruklanki w czasie trwania kadencji 2006 – 2010:

- odbyła 31 posiedzeń ( z dzisiejszym)
- podjęła 275 uchwał. 
- 4 razy udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy,
- 4 razy uchwaliła budżet gminy,

W trakcie trwania kadencji  nie nastąpiły zmiany w składzie rady.  Posiedzenia rady przebiegały 
dość sprawnie, następna rada uważam będzie miała duże problemy z budżetem niż my mieliśmy. 



Jeżeli  chodzi  o  stan  naszego  zadłużenia  to  obecnie  mamy zaciągnięty  kredyt.  Budżet  został 
nadszarpnięty z każdej strony, straciliśmy podatek od lasów państwowych, który stanowił znaczną 
część naszego budżetu. Zbliżają się wybory, tak jak przed tą kadencją dzielimy się na komitety do 
kandydowania,  część z radnych kandyduje ponownie,  część niestety zrezygnowała.  Chciałbym 
podziękować Sołtysom, byli  oni obecni prawie na każdej sesji i radnym za pracę przez tą całą 
kadencję.

Pkt. 15

Sprawy różne:

Zieliński  –  Dyrektor  GOK  -  ja  w  imieniu  swoim  jak  również  pracowników  GOK  chciałbym  
podziękować za współpracę z radą i wójtem, za pomoc w rozbudowie GOK-u. Poza tym 
powstał punkt przedszkolny, który cieszy się dużym uznaniem, powstały świetlice wiejskie, 
na  początku  było  ich  trzy  teraz  jest  ich  dużo  więcej.  Pierwsza  świetlica  powstała  w  
Żywkach, którą opiekowała się Pani Dorota Sulej. Za to chciałbym państwu podziękować, 
myślę że nowa rada będzie również przychylna dla naszego domu kultury. Dziękuję.

Przyłucki – radny sejmiku woj. Warm-Maz – ja jako radny sejmiku też chciałbym podziękować  
radnym, sołtysom za to że mogłem być dwie kadencje radnym sejmiku. Trochę pomagałem 
zdobywać środki z województwa.  Byłem radnym w sejmiku z trzech najmniejszych gmin, a 
gmina Kruklanki była w ogóle najmniejszą gmina którą ja reprezentowałem. Dziękuję za to.

Wójt – ja też chciałbym podziękować radnym i sołtysom za współpracę przez te cztery lata i życzę 
tym którzy kandydują ponownie aby zostali wybrani.

Przewodniczący  –  ja  chciałbym  jeszcze  podziękować  pracownikom  Urzędu,  bo  przecież  oni  
przygotowywali wszystkie materiały na sesję i organizowali ją.

Karbowski  –  mieszkańcy  ulicy  Spacerowej  prosili  mnie  abym  w  ich  imieniu  podziękował  za  
zrobienie oświetlenia i zapraszają na spacer.

Przewodniczący – nie udało nam się zrobić „ORLIKA” ale myślę że przyszła rada nie zaniecha 
tego.

Mikuła – ja nie dawno rozmawiałem z Gminą Wydminy, oni właśnie zrobili takie boisko i dołożyli do 
tego tylko 300 tys. zł.

Przyłucki – ja z początku tez tak sceptycznie podchodziłem do takiego boiska, ale byłem na 
otwarciu 3 takich boisk i zmieniłem zdanie. Jest oświetlone, jest tam sztuczna trawa, nie ma 
problemu z deszczem, tam jest zawsze sucho

Wójt – ale do PROM-u nie możemy składać wniosków.
Przyłucki – wcale nie musimy tam składać wniosków, Urząd Marszałkowski daje gminom wiejskim 

ok. 330 tys. zł. 
 
Więcej dyskusji nie było.

 Wobec zrealizowania porządku obrad  Przewodniczący o godz. 1205   zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Gminy
  
       Stanisław Gąsior


