
PROTOKÓŁ IV / 11 
z obrad IV Sesji Rady Gminy Kruklanki, która odbyła  się w dniu 04 lutego 2011r. w Urz ędzie 

Gminy w Kruklankach.  
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Gąsior o godz. 1000 otworzył IV Sesję Rady 
Gminy Kruklanki i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności w 
posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób 
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.  
 
Porządek Obrad:  
 

1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2.  Przedstawienie porządku obrad. 

3.  Przedstawienie informacji z działalności Wójta za okres od 30 grudnia 2010r do 03 lutego 

     2011r. 

4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

5.  Przedstawienie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa. 

6.  Przedstawienie uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie regulaminu przyznawania  
     nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposoby 
     obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw,  
     przyznawanie zagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 
7.  Podjęcie uchwały uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego 
     dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
     Gminę. 
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska na temat planowanej likwidacji Wydziału 
     Pracy w Sądzie Rejonowym w Giżycku. 
9.  Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
     Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w       
     Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2012. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Petscha. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 

13.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
     awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kruklanki. 
14.Interpelacje i wnioski radnych oraz sołtysów. 

15.Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o wprowadzenie do programu dodatkowego punktu na 
wniosek Skarbnika Gminy: 
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata  2011 – 
2020, 
 
Rada Gminy w obecno ści 13 radnych – 13 głosami „za” – przyj ęła proponowany porz ądek 
obrad, z wprowadzeniem dodatkowego punktu 
 

Pkt. 3 
Sekretarz – przedstawiła informację z działalności Wójta  

−ostatnia sesja odbyła się w dniu 30 grudnia 2010r. 
−wybrano nowych sołtysów 

Sekretarz powitała i pogratulowała nowo wybranym sołtysom: 
 - P. Adamczyk J. z miejscowości Jurkowo 
 - P. Kalinowską K. z miejscowości Jasieniec 



- P. Kowalewskiego D. z miejscowości Żabinka, który jest dziś nieobecny 
- oraz wybranych P. Gizę A. z miejscowości Boćwinka i Bogdanowicza K. z miejscowości 
Możdżany- wybrani po raz kolejny 
Pozostały jeszcze wybory sołtysów w miejscowości Sołtmany i Żywki,  wybory odbędą się dziś 
po  południu a w miejscowości Brożówka, Jeziorowskie – 07 lutego, Lipowo – 09 lutego, Żywy 
– 14 lutego oraz Kruklanki -15 lutego 

−  w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi i dość duże opady śniegu do dnia 
03.02.2011 r. koszty usuwania skutków zimy tzw. odśnieżanie wyniosły około 50 tys.zł 

− dnia 17.01.2011r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji powołanej do rozpatrzenia i 
zaopiniowania problematyki związanej z likwidacją Szkoły Podstawowej w Boćwince i 
utworzenia Szkoły Filialnej. Na umówione zebranie nieoczekiwanie zjawili się rodzice uczniów 
SP w Boćwince, jak również lokalne media. Został wniesiony protest. 

− dnia 27.01. 2011r. odbyło się drugie posiedzenie w/w komisji wraz z komisją oświatową Rady 
Gminy. Komisje dysponowały już stosownymi analizami, danymi, i szacunkami kosztów 
likwidacji. Analizy demograficzne na lata 2012 – 2015 wskazują, iż ilość uczniów w szkole 
będzie nieznacznie wzrastać. Ponadto, Zespół Szkół w Kruklankach, nie jest jeszcze 
ostatecznie przystosowany do przyjęcia części uczniów likwidowanej szkoły. Ostatecznie 
postanowiono o odstąpieniu od zamiaru likwidacji. Z nowym rokiem szkolnym zmieni się jednak 
organizacja szkoły w Boćwince. Zamknięty zostanie budynek szkoły w Jurkowie, zajęcia dla 
wszystkich klas będą odbywały się w budynku w Boćwince. Działania te spowodują obniżenie 
kosztów. Na wczorajszym zebraniu sołeckim w Jurkowie (03.02.2011r.) mieszkańcy Jurkowa 
wyszli z propozycją aby Rada Gminy zrobiła sesję wyjazdową i obejrzała oba budynki szkoły. 
Mieszkańcy chcą się spotkać z radnymi i Wójtem, wyrażają zaniepokojenie, że zamknięcie 
budynku w Jurkowie wiąże się z  budową Orlika 

− dnia 31.01.2011r. Wójt i P. Zajączkowski uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym z Wojewodą 
Warmińsko-Mazurskim w Rynie na zaproszenie Zarządu Mazurskiego Związku 
Międzygminnego Gospodarka Odpadami oraz Zarządu Spółki Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów komunalnych w Spytkowie w związku z uroczystym podpisaniem umowy na roboty 
budowlane. Budowa ZUOK W Spytkowie pochłonie ok.62 mln.z czego połowa ma pochodzić ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 3 mln dołoży budżet państwa. 
Harmonogram przewiduje ukończenie budowy w grudniu 2012. 

− ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011r. Rodzaj zadania - z zakresu 
sportu i kultury fizycznej, piłka nożna dla dzieci i młodzieży, tenis sportowy dzieci, młodzieży i 
dorosłych, organizacja innych form aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców gminy 
Kruklanki. Oferty należy składać do 08.02.2011 r. 

− sprawy związane z działalnością gospodarczą – w okresie sprawozdawczym wydano 4 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 7 zaświadczeń o zmianach we 
wpisie i 4 o zawieszeniu działalności 

− obecnie w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przebywają 3 osoby z naszej 
gminy i koszt utrzymania tych osób wynosi łącznie 5 052 zł miesięcznie (najdroższym 
ośrodkiem jest ośrodek w Ełku) 

− dnia 31.12.2010 r. odeszła P.Pawlik na emeryturę- z 40-letnim stażem pracy. Na to stanowisko 
wójt nie przeprowadził naboru tylko dokonano wewnętrznego przesunięcia, zlikwidowano 
stanowisko oświaty 

− od dnia 04.01.2011 r. rozpoczęła się aktualizacja budynków na mapie cyfrowej w związku z 
przeprowadzeniem Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań , który odbędzie się w okresie od 
kwietnia do końca czerwca b.r. Obecnie trwają szkolenia rachmistrzów. 

− 6 skazańców odpracowuje godziny - zostało przydzielonych do odśnieżania terenu gminy  w m. 
Jasieniec, Żabinka, Lipowo, Kruklanki 

− w dniu 03.02.2011 r. została przeprowadzona konserwacja oświetlenia ulicznego objęła ulicę 
Wodną i Borecką w części, pozostałe ulice zostaną skontrolowane i usterki usunięte w dniach 
08-09.02.2011r. Zamontowano dodatkowo czujniki na latarniach, który pozwoli gasić oświetlenie 
uliczne w m. Kruklanki w godz. 23.00 - 3.00 . Jeśli system ten się sprawdzi zostaną nim objęte 
kolejne miejscowości, łączy się to z wymianą sterowników- koszt jednego sterownika oscyluje w 
kwocie ok.700 zł. 

 
 



Rada Gminy przyjęła informację. 
Pkt. 4 

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Nr  
III/10 z dnia 30 grudnia 2010r. (Protokół wyłożony był na pół godziny przed rozpoczęciem obrad). 

  

Rada Gminy w obecno ści 13 radnych – 13 głosami „za”, przyj ęła protokół Nr III/10 z dnia 30 
grudnia 2010r. 
 

Pkt. 5 
Przedstawienie przez Sekretarz uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – drogi od Skarbu 
Państwa w miejscowości Jeziorowskie 
 
Sekretarz  - droga ta położona jest za byłą szkołą w Jeziorowskich i przebiega koło zabudowań  
                   Pana Gorbacza i kończy się przy Puszczy Boreckiej, w związku z tym, że prowadzono 
                   tam wcześniej prace na koszt gminy byłoby wskazane przejąć ją, jest to sprawa 
                   porządkowa, drogę będzie można ujawnić w Księdze Wieczystej 
 

Rada Gminy w obecno ści 13 radnych – 13 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr IV/19/11,  
która stanowi zał ącznik nr 1 do protokołu. 
 
 

Pkt. 6 
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie zmian do uchwały regulaminu przyznawania 
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, przyznawanie 
zagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 
 
Małyj – czy ta uchwała była analizowana przez komisje? 
Sekretarz – projekt uchwały był przedstawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy  
         zwołanych w celu między innymi omówienia budżetu, jednak nie zapadły w tej sprawie  
         żadne wnioski 
Szyszko – trzeba tą uchwałę przekazać komisjom do ponownego rozpatrzenia 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą 
 
Rada Gminy w obecno ści 13 radnych – 4 głosami „za”, 3 głosami „przeciw”  i przy 6 głosach 
„wstrzymuj ących”  – nie podj ęła Uchwały  

 
Pkt. 7 

Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę. 
 - dodała, że uchwała ta jest ściśle powiązana z poprzednią uchwałą 

 
W związku z tym, że poprzednia uchwała nie została podjęta, Rada Gminy zdecydowała wycofać 
tą uchwałę z programu obrad i również przekazać do rozpatrzenia komisjom 
 
Gąsior – głosujemy o wycofanie z programu obrad i przesunięcie na następną sesję 
 
Rada Gminy w obecno ści 13 radnych – 13 głosami „za” wycofała uchwał ę 
 

Pkt. 8 
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska na temat planowanej likwidacji 
Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Giżycku 
 
Sekretarz – dodała, że uchwałę tą podejmujemy na wniosek prezesa Sądu Rejonowego w Giżycku 



 
Mikuła  – jaki powód likwidacji? 
Sekretarz – w piśmie prezesa Sądu Rejonowego nie wyjaśniono przyczyn likwidacji 
Szyszko  – ja myślę, że szukają oszczędności 
Gąsior  – czy to ma jakieś znaczenie czy podejmiemy uchwałę czy też nie? 
Sekretarz – to jest nasza opinia, stanowisko Rady Gminy i liczymy na to, że to będzie miało jakiś  
                   wpływ na powstrzymanie decyzji o likwidacji. 
Jurach  – mieszkańcy będą mieli utrudniony dojazd do proponowanej siedziby Sądu w Kętrzynie. 
 
Stanowisko Rady Gminy jest negatywne w tej sprawie (uzasadnienie dołączone jest do uchwały) 
 

Rada Gminy w obecno ści 13 radnych – 12 głosami „za” i 1 głosem „przeciw ” – podj ęła 
Uchwał ę Nr IV/20/2011 , która stanowi zał ącznik nr  2 do protokołu. 
 

Pkt. 9 
Kierownik GOPS przedstawiła uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego  
 
Małyj – jeszcze raz proszę skład tej grupy 
Kierownik GOPS Pochranowicz – w skład zespołu wchodzą przedstawiciele gminnej komisji
 rozw. problemów alkoholowych, przedstawiciele policji, jednostek organizacyjnych pomocy  

społecznej, oświaty i ochrony zdrowia oraz kuratorzy sądowi, dodatkowo mogą wejść 
prokuratorzy 

Gąsior – czy są jeszcze pytania?  
Więcej pytań nie było 
 
Rada Gminy w obecno ści 13 radnych – 10 głosami „za”, 2 głosami „przeciw ” i 1 głosem 
„wstrzymuj ącym” – podj ęła Uchwał ę Nr IV/21/2011 , która stanowi zał ącznik nr 3 do 
protokołu. 
 

Pkt.10 
Kierownik GOPS przedstawiła uchwałę w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-
2012 
 
Jurach – gdzie ten punkt się mieści? 
Kierownik GOPS Pochranowicz – wcześniej był w GOK-u a teraz u nas w GOPS-ie i prowadzi go  

Makałus Katarzyna 
Ekstowicz – czy taki zespół musi istnieć? 
Kierownik GOPS Pochranowicz – tak, obliguje nas do tego ustawa 
Ekstowicz – czy będą jakieś koszty ponoszone w związku z utrzymaniem takiej instytucji? 
Kierownik GOPS Pochranowicz – to będzie prowadzone w ramach obowiązków służbowych,  

zawodowych 
Gąsior – statystyki mówią, że w 2010 było najwięcej ofiar przemocy, czy to były zgłoszenia  
               pochodzące z policji? 
Kierownik GOPS Pochranowicz – nie, to są osoby które korzystały u nas, z naszego punktu 
Mikuła – ofiarami są kobiety czy mężczyźni? bo czytałem, że teraz mężczyźni są w 55% ofiarami  
              przemocy,  no i  nastolatki są teraz bardziej agresywne 
Jurach – czyli zespół interdyscyplinarny jest potrzebny 
Kierownik GOPS Pochranowicz – będziemy występować na piśmie do instytucji, podmiotów o  
    wytypowanie przedstawicieli do takiego zespołu 
Burzyński- czy pedagog będzie chciał za darmo być w tej komisji? 
Kierownik GOPS Pochranowicz – to w gestii dyrektora szkoły, on musi się zgodzić i wytypować 
Sekretarz – sołtys ma rację, jak można kogoś zmusić, ale tak mówią przepisy 
 
 



Rada Gminy w obecno ści 13 radnych – 13 głosami „za”- podj ęła Uchwał ę Nr IV/22/2011 , 
która stanowi zał ącznik nr 4 do protokołu. 
 

Pkt. 11 
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Petscha 
 
Sekretarz odczytała skargę, którą Pan Petsch złożył do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w dniu 
28.12.2010 r. w sprawie złego stanu drogi Boćwinka kol. Sołtmany, a Wojewoda przekazał ją 
naszej Radzie Gminy w celu rozpatrzenia i zajęcia stanowiska. W skardze tej porusza również 
problem rajdu - nie chce dopuścić do następnego, ponieważ twierdzi że droga po rajdzie nie jest 
naprawiana w sposób właściwy. Poza tym skarżący skierował do Wojewody Wam – Maz. kopię 
prośby o pomoc z podpisami mieszkańców, która stanowiła załącznik do sprawy z dnia 26 marca 
2009 r., która była już rozpatrywana przez Radę.  
 
Gąsior – urząd dużo ma problemów z tym Panem 
Sokalski – znam tą drogę, jest dobra 
Giza – a ile ludzi na wsi czeka na rajd, to atrakcja dla wsi 
Sekretarz odczytała  notatkę Sieradzkiego - w jednym miejscu stan drogi jest trochę w gorszym 

 stanie i wymaga naprawy 
Gąsior – stan drogi jest taki jak gruntowej, raz lepszy raz gorszy 
 
Rada Gminy uznała skargę za niezasadną (uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały) 
 

Rada Gminy w obecno ści 13 radnych –  13 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr IV/23/2011, 
która stanowi zał ącznik nr 5 do protokołu. 
 

Pkt. 12 
Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok  
 
Zwiększa plan dochodów o kwotę 235 258,54 zł oraz zwiększa plan wydatków o kwotę 664 145,07 
zł. Deficyt budżetu gminy wyniesie 1 293 119,76 zł, pokryty zostanie kredytem w kwocie 950 
702,53 zł oraz nadwyżką z lat poprzednich w kwocie 342 417,23 zł 
Zmiany dotyczą inwestycji: 
− przebudowa dróg gminnych - w m. Lipowo, nakłady na tę inwestycję wyniosą 116 046,54 zł: z 

tego 59 000 zł to środki własne oraz 57 046,54 – środki planowane z dotacji 
− wodociąg w m. Boćwinka – Brożówka, planowane koszty inwestycji to 238 148,53 zł: z tego 92 

936,53 to wkład własny i 145 212 zł – środki pozyskane 
− budowa ORLIKA, planowane było 1 mln zł i tu plan ulega zmianie na 1 309 950 zł: z czego 476 

950 to środki własne gminy i 833 000 zł – planowane ze środków zewnętrznych 
Skarbnik – dodał, że jeśli koszty przekroczą 833 tys. zł  to będziemy musieli je pokryć ze 
środków własnych 

Lenkiewicz – będzie mniej 
Mikuła – na pewno, to też ważne jak się zawiera umowę, wszelkie dodatkowe prace powinny być  
              ujęte w umowie, żeby dodatkowo nie płacić za nie,  tak jest np. w Gawlikach 
 
Giza – w którym miejscu jest ten wodociąg w Boćwince? 
Sekretarz  - jest to odcinek o długości 1,2 km zapewniający dostęp do wody pitnej dla  
                   mieszkańców kolonii wsi Boćwinka i Brożówka (Chmielewo), zacznie się od końca 

       wodociągu przy P.Kuczyńskim, przebiegać będzie wzdłuż drogi Boćwinki do  
       skrzyżowania i do budynku gminnego, którego najemcą jest P. Rakowski Zbigniew oraz  
       do budynku wielorodzinnego zamieszkanego przez P. Rybickich, Galickich, i 
       Mroczkowskich. Wodociąg obejmuje 29 rodzin 

Giza – ale mieszkańcy nie będą dokładać? 
Sekretarz – nie 
Giza – to niesprawiedliwe, my musieliśmy tyle płacić, będziemy żądać zwrotu 
Sekretarz – to już przedawnione 
Sokalski – a co z funduszami sołeckimi, bo nie ma tu mowy o nich 



Sekretarz - na ten rok jest już uchwała podjęta, tylko nie ma pieniędzy 

 

Rada Gminy w obecno ści 13 radnych –  13 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr IV/24/2011 , 
która stanowi zał ącznik nr 6 do protokołu. 

 

Pkt. 13 
Sekretarz przedstawiła sprawozdanie z wysokości  średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kruklanki 
zgodnie z art. 30a ustęp 4ustawy – karta nauczyciela. Przypomniała, że obowiązek wypłaty przez 
gminę dodatków uzupełniających w przypadku nieosiągnięcia w danym roku budżetowym 
wysokości średnich wynagrodzeń wypłaca się w terminie do 31 stycznia następnego roku. Łączna 
kwota wydatków z tyt. dodatków uzupełniających wyniosła 17 146,35 zł i wypłacono je dla 
następujących stopni awansu zawodowego nauczycieli: 
− nauczyciel -stażysta 
− nauczyciel - kontraktowy 
Łączna kwota dla nauczycieli – stażystów wyniosła 11 530,29 zł , a dla nauczycieli- kontraktowych 
5 616,06 zł 
Powiem dla przykładu  -   zdarzyło się, że dwóch nauczycieli- stażystów otrzymało dosyć wysoki 
dodatek tj. w wysokości  4 959 zł i  3 020 zł, pozostali w granicach normy 
Dodatek ten jest proporcjonalny do wymiaru etatu. 
  
Sprawozdanie dołączone jest do protokołu i stanowi załącznik nr 7 

 

Pkt. 14 
Odpowiedź na wniosek radnej Mirosławy Lenkiewicz z poprzedniej sesji 
Sekretarz – zamówiono znak „droga bez przejazdu”, który zostanie ustawiony w miejscowości  
         Lipowo droga na tzw. Żeglonki, dokonano też oględzin  pęknięcia na przystanku w  
         Lipowie, które zostanie w jak najszybszym czasie usunięte 
 
Odpowiedź na wniosek radnego Jerzego Piniahy z poprzedniej sesji 
Sekretarz – w odpowiedzi na Pana wniosek P. Szydłowski przygotował informację, w której  
         przedstawił, że za stronę internetową płacimy 800 zł za rok,  nie jest to drogo, od  
         półrocza 2008r. została zaktualizowana i jest na bieżąco prowadzona. Są na niej  
                    zamieszczane wszystkie niezbędne informacje, aktualności i artykuły prasowe. Jeśli  
                    chodzi o zakładkę agroturystyki to gmina nie jest upoważniona do aktualizowania  
                    danych. Aktualizacja ta dokonywana jest przez głównego moderatora witryny Tomasza  

                    Styna odpłatnie. 

Piniaha – ale na stronie jest mało informacji o gminie, prośba był o więcej. 

 

Pkt. 15 

Skarbnik dodatkowo wprowadził punkt - podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy na lata  2011 – 2020, 

Planowana kwota długu wynosi 3 223 707,53 zł 

Sulej – a jak będzie procentowo wyglądało zadłużenie gminy? 

Skarbnik – trochę mniej jak 40% 

Rada Gminy w obecno ści 13 radnych –  13 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr IV/25/11, 
która stanowi zał ącznik nr 8  do protokołu. 

 

 

Pkt. 16 



Sprawy ró żne: 
  
Gąsior – jeśli chodzi o spotkanie z mieszkańcami Jurkowa w sprawie likwidacji szkoły  myślę, że  
               nie ma pośpiechu, ponieważ nie będziemy teraz likwidowali żadnej szkoły, musimy się do  
    tego dobrze przygotować, myślę że dopiero w miesiącu kwietniu można zaaranżować  
    takie spotkanie, proszę P. sołtys o powiadomienie mieszkańców o spotkaniu, nie ma teraz  
    co się spieszyć, nie wiem czy to dobry pomysł czy zły, ale jest czas żeby rozmawiać  
Mikuła – czy przy likwidacji budynku w Jurkowie w tym przypadku nie trzeba powiadamiać  
    kuratorium? 
Sekretarz – nie 
Ekstowicz – ale słyszałam, że jest możliwość utworzenia filii. 
Sekretarz – cały czas jest taka możliwość, ale do 28 lutego trzeba podjąć uchwałę o zamiarze 

likwidacji. Uchwała o zamiarze nie jest równoznaczna z uchwała o likwidacji – tę można 
podjąć najpóźniej w maju. Likwidacja szkoły jest potrzebna również aby następnie podjąć 
uchwałę o utworzeniu filii. Aby podjąć ostateczną decyzję trzeba rozmawiać z ludźmi, bo to 
wszystko ich przeraża. 

Mikuła – kuratorium nie może zabronić nam tworzenia filli, to samorząd decyduje, kiedyś tak było  
              że kuratorium miało coś do powiedzenia w tej sprawie, dziś jest inaczej 
Dyrektor Zespołu Szkół Buć – liczba uczniów jest tu ważna, to ona decyduje  
Giza – jeszcze trochę to i sołtys będzie mógł decydować 
Gąsior – trzeba uspokoić nastroje z orlikiem, to nie tak że zamknięcie szkół się wiąże z jego  
               budową 
Giza – dlaczego orlika nie wybudować w Boćwince? 
Gąsior -  i tak dzieci z Boćwinki i Jurkowa trafiają do Kruklanki, dzieci i młodzież mają  4 godz. w-f  
              tygodniowo to  będą na pewno korzystać, koszt utrzymania to około 60 tys. , ale  
              utrzymanie szkoły, remont stadionu to też kosztuje, jeśli byśmy wybudowali halę to też  
              będą koszty, wszytko trzeba utrzymywać, spokoju tu trzeba, lokalizacja też budzi  
   zastrzeżenia – przy szkole chyba najlepiej, dodatkowym plusem jest że osoba, która  
   będzie się zajmowała orlikiem, będzie miała też oko na pozostałe place, boiska, nie trzeba  
    będzie zamykać popołudniami placu szkoły i wszystkie dzieci będą miały dostęp. 

 Myślałem,  że te orliki nie działają zimą, ale tam tętni życie, może jak spadnie dużo śniegu  
 nie  będziemy z niego korzystać, ale nie bójmy się to nie będzie tylko boisko do piłki, ale i  
 też  do innych sportów, szatnie, które będą połączone ze stadionem to na pewno będzie na  

  plus. Dla gmin, które jeszcze nie miały żadnego dofinansowania szanse na pozyskanie  
  pieniędzy są duże. 
Mikuła – ale utrzymanie orlika nie będzie wiązało się z dużym kosztem, przecież to jest sztuczna  
    murawa, nie trzeba podlewać i pielęgnować, kosztem może być odśnieżanie. W  
    Kowalach Oleckich wybudowano 2 orliki, p. wójt powiedziała, że tylko głupiec nie korzysta  
    z okazji gdzie 80% to są dotacje.  
Piniaha – np. w Giżycku jest tak duże zapotrzebowanie, że jest problem z zapisami na korzystanie  
     z tego boiska 
Nowokolska – ale w Pozezdrzu nie ma takiego problemu 
 
Giza – a GOK organizował coś na ferie dla dzieci?  
Sekretarz – tak 
Giza – nic nie wiemy na ten temat 
Nowokolska – m.in.turniej stołowy, ale dzieci pytały, myślę że nie mamy dobrej informacji  
Sulej – w tym roku nic nie było, wcześniej był nawet podstawiony autobus, jednak w zeszłym roku  
 jeździł pusty, nie było chętnych  
Giza – informacja powinna trafić do szkół 
Piniaha – na stronie urzędu powinna być 
Giza – w internecie nie bardzo, bo u nas słabo, nie zawsze odbiera 
Gąsior – słusznie powinna być wywieszona w szkole 
Sekretarz – jest tu uwaga aby  informacje na temat organizacji zajęć w czasie ferii trafiły do szkół 
Nowokolska – w pierwszym tygodniu było sporo atrakcyjnych zajęć i było też wiele osób  
             zainteresowanych, w drugim już mniej 
Dyrektor Zespołu Szkół Buć – do Zespołu Szkół w Kruklankach trafiła taka informacja, mieliśmy 4  



             wyjazdy zorganizowane dla dzieci, kto chciał miał możliwość skorzystania 
Nowokolska - dzieci nie czytają, nie zapamiętają wszystkiego, trzeba informację wywiesić w  
            miejscowościach na tablicy ogłoszeń 
Giza – nawet i rodzic wtedy przeczyta 
Sekretarz – jest też strona internetowa GOK-u 
Nowokolska – na stronie tego nie było 
Gąsior – dzieci z Kruklanek też korzystały z lodowiska w Giżycku 
Sokalski – jest tam bardzo dużo osób, ale jest fajnie 
Gąsior – 8 zł za godz. ( wejście i wypożyczenie łyżew), tylko narzekają że trzeba jeździć w koło  
    bandy. My wydajemy na sport  0,5% wydatków, a powinniśmy minimum 1%. 
Giza – właśnie na oświetleniu trzeba oszczędzać 
Mikuła –  wracając do oświetlenia, to trzeba co drugą latarnię wyłączyć i będzie więcej  
     oszczędności, nie może być ciemno od 23 do 3 rano 
Lenkiewicz - w Lipowie 1 latarnia świeci 
Onyszkanycz – trzeba opóźnić włączanie latarni 
Mikuła – trzeba to przeliczyć czy co druga latarnia czy wszystkie mają nie świecić 
Giza – a u nas nie świecą 
Mikuła – przyjdzie sezon to trzeba będzie włączyć, bo turystom nie zafundujemy ciemności 
Sekretarz – myślę, że wójt po rozmowach z państwem zdecydował o tych czujnikach 
Piniaha – nie było mowy, że co drugą 
Burzyński – nie rozumiem najpierw mówicie robić słupy, elektryczność, a teraz się wyłącza,  
 przecież na to też wydaliście pieniądze 
Mikuła - a masz lepszy pomysł na oszczędzanie 
 
Piniaha –  jakie są koszty kamer? 
Skarbnik – miesięcznie 100 zł w tym konserwacja, ochrona obiektów 
Mikuła – ludzie jak przyjeżdżają z zewnątrz czują się bezpieczniej, bo jest monitoring 
 
Sekretarz – poinformowała Radnych, że zostało wysłane pismo do P. Rakowskiego Zbigniewa z  
         propozycją sprzedaży budynku i niestety nie wyraża on chęci wykupu, ponieważ  
         według niego ta propozycja jest niezgodna z ustaleniami komisji rewizyjnej 
Sekretarz – na prośbę mieszkańców  Możdżan o usunięcie zwisających z drzew gałęzi przy   
          drodze  wydano decyzję o ich usunięciu  

 

 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący  o godz. 1300  zamknął IV posiedzenie 
Rady Gminy w Kruklankach. 
 
        Przewodniczący Rady Gminy 
 
                   Stanisław Gąsior 

 
 
 


