
PROTOKÓŁ
z obrad XI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 lutego  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 12 
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  28.12.2007r. do 28.02.2008r.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkół. 

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kruklanki.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  nabycia,  zbycia  i  obciążania  nieruchomości  oraz  ich 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nabycia  na  mienie  komunalne  nieruchomości  położonej  w 

miejscowości Kruklanki oznaczonej nr geodez. 269/1

10. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

w sprawie Obszru Chronionego Krajobrazu Puszczy Boreckiej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

12.Sprawy różne.

Przewodniczący  –  poiformował  radnych,  że  na  sesji  obecny  jest  kierownik  Agencji 
Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  i  poprosił  go  o  zabranie  głosu  w  pierwszej 
kolejności.

Kierownik   – w roku 2008 zostały zmienione zasady deklarowania działek rolnych, zmienia się  
nazewnictwo upraw i jeżeli będą źle wypełnione załączniki graficzne to nie wypełnicie państwo 
dobrze wniosku. Ja wytłumaczę po krótce co zrobić aby nie mieć błędów.

 Otóż w pierwszym rzędzie jeżeli państwo zapomnicie wstawić JPO (obszary użytkowane 
rolniczo)  nie  uzyskacie  dopłaty.  Najważniejsze  w tym roku jest  podanie  JPO i  rozpisanie  
kolejno działek a następnie działki B1  UPO – żyto; B2   UPO – pszenica, i  żyto.  Proponuję  
najpierw sobie wyrysować. Jak kilka osób się zbierze to przed wypełnieniem wniosku proszę 
mnie powiadomić i ja przyjadę i przeszkolę jak wypełnić.. Wnioski składacie państwo do 15  
marca a później można wszystko zmienić.
W zeszłym roku wypełnialiśmy wnioski ale w trakcie zostało zmienione rozporządzenie i przez 
to wielu rolników nie otrzymało dotacji. Nowością w tym roku jest, że owoce miękkie (truskawki, 
maliny),  są oznaczone symbolem ON, istotna zmianą jest również przenoszenie własności  
gruntów, właścicielami musimy być do 31 maja tego roku a po 31 maja z gruntami możemy 
robić co chcemy.



Onyszkanycz – sołtys – dobrze by było, jak kilku rolników wypełni  wnioski żeby ktoś od was 
przyjechał i sprawdził czy są dobrze wypełnione.

Kierownik – my nie możemy pomagać wypełniać, są od tego Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
Przewodniczący – Panie Wójcie czy u nas w tym roku będzie ktoś zatrudniony  do pomocy przy 

wypełnianiu tych wniosków.
Wójt – o to właśnie chciałem się też zapytać Pana kierownika.
Kierownik  - na pewno będzie. Proszę jeszcze i uczulam  zgłaszajcie państwo wszelkie zmiany do 

nas.
Szyszko – czy można składać wnioski na grunty zalesione.
Kierownik – można.
P. Dwórznik – pracownik ODR – główny ciężar wypełniania wniosków spada na nas, ja mam  

prośbę aby nie zwlekać z wypełnianiem wniosków, przychodzić już od 15 marca a nie jak to 
było w poprzednich latach, później są kolejki i powstają nerwowe sytuacje.

Kierownik – im szybciej się państwo zgłosicie tym doradca może więcej czasu poświęcić kazdemu 
składającemu. 

Dwórznik – od 3 marca będą przyjmowane wnioski od młodych rolników, będą mogli uzyskać  
nawet  i  50  tys.  zł.,  ku  wyjasnieniu  -  młody  rolnik  to  taki,  który  pierwszy  raz  prowadzi  
gospodarstwo.

Gąsior – Panie Wójcie proszę zająć się tym aby kogoś zatrudnić do pomocy przy wypełnianiu  
wniosków.

Wójt – na pewno dostaniemy z Biura Pracy.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Kierownikowi ARiMR.

Pkt  3

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady 
Gminy nr XI / 07  z dnia 29 lutego  2008r.( Protokół wyłożony był na pół godziny przed 
rozpoczęciem obrad).

Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami „za”,  przyjęła protokół z poprzedniej 
sesji.

Pkt  4

Wójt przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami:

- przeprowadzono przetarg na działki w Sołtmanach, wylicytowano kwotę 47 tys. zł,
- zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjnej w Brożówce- wygrała firma z Olsztyna,
- przeprowadzono konkurs na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego, 

ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych, ale o tym dokładnie opowie Pani 
Sekretarz w sprawach różnych

- zgodnie z podpisaną umową z „PEFRON” na dożywianie dzieci otrzymaliśmy 40 tys. zł. i 
zrealizowaliśmy już na kwotę 12 tys. zł.,

- jeżeli chodzi o naprawę chodników, porozumieliśmy się z Rejonem Dróg i mamy wspólnie 
naprawiać i zaczniemy od ulicy Polnej,

- dużo dyskutowaliśmy na temat dróg w całej gminie , ale przez ten okres zimowy nic nie 
mogliśmy  zrobić, ponieważ prawie cały czas padają deszcze

- jak państwo wiecie w tym roku zima była łagodna i bez śniegu więc trochę się środków 
zaoszczędziło, mamy zamiar to wykorzystać do naprawy dróg ale  będziemy robić  po 
kawałku ale dobrze,

- mamy zgodę z biura pracy na zatrudnienie 10 osób i myślę że ich do tego wykorzystamy 

Rada Gminy  przyjęła informację.



Pkt  5

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2007r. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami „za” -   podjęła uchwałę Nr XI / 78 / 08, która 
stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Pkt. 6

Sekretarz  przedstawiła uchwałę w sprawie utworzenia zespołu szkół.

Sekretarz  –  dodała,  że  w sprawie  utworzenia  zespołu  szkół  uzyskaliśmy  pozytywną  opinię  
Kuratora Oświaty oraz Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej  w Kruklankach oraz  
Gimnazjum  w  Kruklankach.   Propozycja  połączenia  w  zespół   szkoły  podstawowej  i  
gimnazjum   jest  podyktowana  względami  lokalowymi  oraz  ekonomicznymi..  Szkoła  
Podstawowa  i  Gimnazjum  w  kruklankach  mieszczą  się  obecnie  w  jednym  bydynku,  
korzystają  ze  wspólnej  sali  gimnastycznej,  biblioteki  i  świetlicy.  Ponadto  bydynek  
wyposażony jest   w jedną  instalację  centralnego  ogrzewania ,  wodną i  elektryczną.  
Utworzenie zespołu szkół stworzy lepsze warunki do racjonalnego zarzadzania obiektem 
oraz spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek edukacyjnych.  Zatrudnienie 
obecnych pracowników szkół w zespole, kierowanym przez jednego dyrektora, pozwoli w 
pełni wykorzystać ich kwalifikacje, doświadczenie i potencjał. Zespół szkół będzie miał też 
większą możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, łatwiej będzie można planować 
program rozwoju szkoły i  rozwój zawodowy nauczycieli.  Biorąc powyższe pod, a także  
przyszłościową  politykę  oświatową  gminy,  zasadne  jest  utworzenie  jednego  obiektu  
edukacyjnego, zarządzanego przez jednego dyrektora zespołu.

Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XI / 79 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

Pkt. 7

Sekretarz  przedstawiła  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kruklanki.

Sekretarz – potrzeba nowej regulacji jest konsekwencją utraty mocy Uchwały Nr VI / 30 / 07 Rady 
Gminy  Kruklanki  z  dnia  29.05.2007r.  W  sprawie  regulaminu  określającego  wysokość  
poszczególnych  dodatków  i  innych  składników  wynagrodzenia  nauczycieli.  Wysokość  
składników wynagrodzenia warunkują w głównej mierze przepisy ustawy – Karta Nauczyciela, 
rozporządzenia  MENiS  z  dnia31  stycznia  2005  roku  w  sprawie  minimalnych  stawek  
wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli,  ogólnych  warunków przyznawania  dodatków do  
wynagropdzenia zasdniczego oraz za pracę w dniu wolnym od pracy oraz z roporzadzeniem w 
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,  ogólnych  
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia oraz 
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnycm od pracy. Natomiast przy tworzeniu projektu Uchwały 
oparto  się  na  odpowiednich  przepisach  i  propozycjach  przedstawionych  przez  Związek  
Nauczycielstwa  Polskiego  w  Węgorzewie.  Biorąc  powyższe  pod  uwagę  proponuje  się  
uchwalenie nowego regulaminu na 2008 rok. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, -  podjęła uchwałę Nr XI / 80 / 08 , 
która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Pkt. 8

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 



Wójt – przy zmianie tej uchwały głównie chodzi nam o to by zmienić zasady udzielania bonifikaty, 
w dotychczasowej  uchwale jest zapis, że budynki wybudowane przed 45  i po 45 roku  
mają 80% bonifikaty. Chcemy to zmienić i rozgraniczyć trochę  i tak proproponujemy  przy 
bydynkach i lokalach wybudowanych przed 50 rokiem zastosować  bonifikatę, tak jak jest to 
zapisane w uchwale natomiast bydynki i lokale wybudowane po 50 roku nie będą podlegać 
bonifikacie.

Garbowski – Radny – czy dużo jest mieszkań należących do zasobów gminy.
Wójt – 2 lokale na Osiedlu Boreckim i dwa lokale w terenie, mamy przyjąć od Nadleśnictwa 3 

lokale  ale z zadłużeniami, jest to ok. 25 tys. zł., i my nie chcemy tego przyjąć.

Rada Gminy w  obecności 12 radnych -  12 głosami „za” - podjęła uchwałę Nr XI / 81 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Pkt.  9

Wójt  przedstawił  uchwałę w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonej w 
miejscowości Kruklanki oznaczonej nr geodez. 269 / 1.

Wójt – w związku z tym, że użytkownik tej działki Pan J. Mikuła złożył wniosek o wykup 
wieczystego użytkowania, a działka ta należy do Skarbu Państwa więc musimy przejąć ją 
na mienie gminy by móć ją sprzedać na własność użytkownikowi wieczystemu.

 
Rada Gminy w  obecności 12 radnych -  12 głosami „za”, -  podjęła uchwałę Nr XI/ 82 / 08, 
która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Pkt. 10

Wójt  przedstawił  uchwałę  w  sprawie  uzgodnienia  rozporządzenia  Wojewody  Warmińsko-
Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Boreckiej.
 
Rada Gminy w  obecności 12 radnych -  12 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XI / 83 / 07, 
która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Pkt. 11

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie  utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wójt – w związku z tym, że jesteśmy daleko zaawansowani w przygotowaniach do budowy 
kanalizacji Brożówka – Jeziorowskie – Jasieniec, a gmina nie może być beneficjentem tego 
przedsięwzięcia, musi powstać spółka. W pierwszej wersji miało to mieć miasto Giżycko, ale 
wtedy  gminy by na tym straciły, a w przypadku powstania spółki gminy będą miały w tym swoje 
udziały.
Porozumienie to ma trwać 7 lat. Po zawiązaniu spólki od razu możemy składać  wniosek o  
dofinansowanie kanalizacji i myślę, że w tym roku zaczniemy.

Mikuła – ile ma trwać ta inwestycja?
Wójt – cała aglomeracja łącznie będzie trwać 2 lata.
Garbowski – a co będzie z akcjami jak spółka padnie?
Wójt – w tej chwili nie bardzo umiem odpowiedzieć, w środę mamy spotkanie z Wójtami tych gmin,

 które w to wchodzą i będziemy rozmawiać.
Gąsior – tak może być że spółka padnie, część pieniędzy sprzeniewierzy, no ale tak już musi być 

żeby coś zyskać  trzeba ryzykować.

Rada Gminy w  obecności 12 radnych -  11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”  - 
podjęła uchwałę Nr XI / 84 / 08, która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 



Pkt. 19
Sprawy różne:

Przwodniczący – odczytał skargę Pana Darisza Pietrewicz z Jeziorowski w sprawie naprawy drogi 
gminnej, zniszczonej przez sąsiada..

Wójt – powiem państwu, my tam  gminnej drogi mamy ok. 250m, Pan Pietrewicz  od dawna kłóci 
się z sąsiadem Panem Stankiewiczem, który przeprowadza w tym miejscu krowy.  Pan  
Stankiewicz zrobił tam w tym celu  ogrodzenie i za zajęcie pasa drogowoego zgodnie z  
naszą  uchwałą  płaci  ok.  300  zł.  miesięcznie.  Drogę  tą  naprawialiśmy,  jeździła  tam  
równiarka, dowoziliśmy żwir ale w tej chwili  nic właściwie nie możemy zrobić ponieważ  
ciągle pada deszcz, poza tym większość drogi  jest prywatną własnością Pana Pietrewicza.

Przewodniczący – rada może się tylko zobowiązać, że jeszcze raz drogę naprawi.

Wójt – ale na wiosnę.

Sekretarz – na następną sesję chcemy przedstawić uchwałę w sprawie Statutu Gminy,  padła  
właśnie  propozycja  utworzenia  nowej  komisji  ds.  turystyki,  może  należałoby  
przeanalizować czy ta komisja jest potrzebna i jakie zadania miałaby ona wykonywać, czy 
może dołączyć sprawy turystyki do już istniejących komisji.

Przewodniczący  –  tu  jest  sprawa bardzo prosta,  ta  komisja  spotykałaby  się  2  razy do roku,  
dotyczyłaby spraw turystyki, czystości i porzadku.

Sekretarz – chciałabym państwu powiedzieć, że 14 stycznia ogłosiliśmy nabór na stanowisko
Inspektora ds.  planowania  przestrzennego,  ochrony środowiska,  inwestycji  i  zamówień  
publicznych, niestety musieliśmy unieważnić nabór, ponieważ złożone oferty nie  spełniały  
wymagań zawartych w ogłoszonym naborze. W związku z tym ogłosiliśmy drugi nabór.
W drugim naborze oferty złożyło 5 osób w tym 2 osoby z Kruklanek, Pan Adam Całka i  
Roman Skrypoczka oraz 3 osoby z Giżycka. Chcieliśmy  tutaj  wyłonić  najlepszego  
kandydata i w tym celu przeprowadziliśmy test sprawdzający  w  wniku  którego  
najlepszymi okazali się dwaj panowie z Giżycka.

Mikuła – czy można poznać nazwiska?

Sekretarz – Pan Mariusz Madej i Pan Krzysztof Szydłowski.

Mikuła – a wszystkich nazwiska oraz wykształcenie?

Wójt – Pan Madej posiada wykształcenie wyższe techniczne – preferowane w ogłoszeniu, kierunek
geodezja i kartografia o specjalności – geodezja  i  szacowanie nieruchomości oraz studia 
podyplomowe  –  geodezja  i  gospodarka  przestrzenna  z  zakresu  zarządzania  i  obrotu  
nieruchomościami. Staż- ok 3 lat, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – geodezyjne oraz Zespół 
Zarzadców Nieruchomości WAM w Gizycku.

– Pan Szydłowski posiada wykształcenie wyższe techniczne  o kierunku ochrony środowiska. 
Staż – praktyki studenckie.

– Pan Karbownik – wykształcenie wyższe prawnicze. Staż – 4 lata w bankowości.
– Pan Skrypoczka – posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Staż pracy – 12 lat na 

stanowiskach nie związanych z administracją publiczną.
– Pan  Całka  –  wykształcenie   średnie,  aktualnie  ostatni  rok  studiów   licencjackich  – 

administracja publiczna.

Przewodniczący – z tego co ja się orientuję  to praca Pana Dąbrowskiego była bardzo trudna ,  
skomplikowana i ciężka,  wygajająca dużego doświadczenia.



Mikuła – szkoda, że wcześniej kogoś nie zatrudniliście aby się przyuczał.

Wójt  –  nie  można  nikogo  zatrudnić  przed  ogłoszeniem konkursu  albo  w trakcie  pracy  Pana  
Dąbrowskiego.  Chciałem  tu  jeszcze  powiedzieć,  że  Panowie  z  Giżycka  oczekują
wynagrodzenia 2,5 tys. zł , zaś z Kruklanek 1,5 tys.zł.

Przewodniczący – na przyszłość może warto rozważyć aby przy osobach, które  wiadomo, że mają 
odejść żeby kogoś wcześniej przyuczać.

Karbowski -  radny – źle jest, że osoby które nie miały styczności z pracą w samorządzie są od 
razu skreślane, a gdzie one mają się nauczyć? .

Mikuła - radny – jaka jest różnica między tymi dwoma najlepszymi kandydatami?

Sekretarz – Pan Madaj uzyskał 13,5 pkt., Pan Szydłowski – 10,5 pkt.

Szyszko – radny – chodzi mi o odnowę planu rozwoju wsi, jak długo by to trwało i chciałbym aby 
gmina do tego przystąpiła  ponieważ be tego wię  nie może uzyskać żadnych środków  
finansowych. Poza tym chciałbym poruszyć sprawę oświetlenia w Brożówce, nie działają 
niektóre lampy, zgłaszałe to 4 razy i bez efektu.

Rapita -  radna – dołączam się do Pana Szyszki, na Osiedlu Boreckim jest taka sama sytuacja, a 
jeszcze mamy problem z młodzieżą zaczynają się zbierać na klatkach schodowych i nie  
wiem co z tym robić.

Wójt – to widzicie państwo , że musiałem okratować przystanek autobusowy i jest zamykany po 
odjeździe  ostatniego  autobusu,  ponieważ  ciągle  się  tam zbierała  młodzież  i  śmieciła,  
rozbijała kosze itp.

Mikuła -  radny – no to teraz przenieśli się na osiedle.

Rećko – słyszałem, że są jakieś środki finansowe na internet we wsiach.

Wójt – są takie środki ale najpierw Gmina musi włożyc swoje srodki i to bardzo duże.

Szyszko – chciałbym aby zostały postawione kosze na śmieci przy ulicach w Brożówce.

Giza – sołtys – zabierają ostatni autobus z Giżycka do Węgorzewa  i będzie problem z powrotem  
z Giżycka to był ostatni autobus, którym można było wrócić ze szkoły.

Rapita – radna – mam pytanie do skarbnika odnośnie zadłużeń omawianych na komisjach?

Skarbnik  –  w  stosunku  do  „PREF  –  BUD”  podjęliśmy  pewne  środki,  natomiast  PTN  został  
sprzedany dla Pana Mikuły i nic już nic nie możemy zrobić.

Mikuła -  radny – jak kupowałem, nie było żanych zadłużeń na hipotece.

Garbowski – rozmawialiśmy na komisji, że radca prawny miał  się tym zająć.

Mikuła -  radny – radca prawny nic tu nie zrobi, jeżeli ktoś kupił i nie było zadłużeń na hipotece to 
już  nic  się  nie  zrobi,   tamtej  firmy  już  nie  ma  i  nie  ma  kogo  pociągnąć  do  do  
odpowiedzialności.

Karbowski -  radny – mieszkańcy Żabinki zgłaszali, że przystanek autobusowy już drugi raz się  
przewrócił, żeby coś z tym zrobić.

Rapita  –  radna  –  25  lutego  byłam  na  posiedzeniu  Rady  Społecznej  ZOZ  w  Giżycku  gdzie  



powiedziano nam,  że zepsuł  się  tomograf,  nowy będzie kosztował  ok.  1  mln.  400 zł..  
Stanęło  na  tym,  że  szpitał  będzie  wysyłał  pisma  do  księży,  zakładów pracy,  gmin  o  
wsparcie finansowe na zakup nowego tomografu. Szpitał jest zadłużony i nie ma pieniędzy, 
może Rada Gminy by o tym pomyślała i może byśmy  raz diety na to przeznaczyli.

Przewodniczący – jest to urządzenie bardzo potrzebne, tylko nie rozumiem jednego, chcą od nas 
pieniędzy a jeżeli idzie pacjent na badania to jest to opłacane przez NFOZ lub prywatnie. 
Wszystko spada na gminy, dzisiaj jest tomograf a jutro będzie co innego.

Rapita – radna – ludzie się skarżą, że te ogłoszenie zamieszczane w Gaziecie Giżyckiej  jest  
pisane za małym drukiem.

Wójt – przyjrzymy się temu, ale większy druk automatycznie więcej kosztuje.

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

Przewodniczący Rady Gminy
  
       Stanisław Gąsior


