
PROTOKÓŁ  XXV / 10
z obrad XXV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 31 marca  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 17 lutego do  marca 2010r.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej użytnikowi wieczystemu (obręb
      Możdżany dz. nr 64/2).
7.   Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (obręb Żabinka dz. nr 89).
8.   Podjecie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (obręb Kruklanki dz. nr 262/8 – część
      drogi na ul. Spacerowej).
9.   Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (obręb Kruklanki dz. Nr 410/5 i 395/7 –
      droga na ul. Dworcowej).
10. Sprawy różne.
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Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady 
Gminy nr XXIV / 10  z dnia  17 lutego 2010r.( Protokół wyłożony był na pół godziny przed  
rozpoczęciem obrad).
Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11głosami „za”,  przyjęła protokół Nr XXIV/10 z dnia 
17 lutego  2010r.
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Sekretarz przedstawiła informację z  działalności Wójta  w okresie między sesjami. 
Sekretarz – Wójt  upoważnił  mnie do złożenia informacji,   ponieważ nie mógł uczestniczyć w  

dzisiejszej  sesji  z  powodu  trzech   rozpraw,  które  się  dzisiaj  odbywaj   przez  Pana  
Rakowskiego. 
W okresie międzysesyjnym:
– w końcu lutego złożono wnioski do PROW na remont chodnika Jeziorowskie i  plac 

przed GOK ,
– w związku z koniecznością  anulowania  naborów wniosków o przyznanie pomocy w 

ramach  działania  „Odnowa  i  rozwój  wsi”  objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013, Wojewoda zwraca się z prośbą do Wnioskodawców, 
którzy  złożyli  wnioski  w   ww.  naborze,  o  wstrzymanie  czynności  związanych  z 
wszczęciem  postępowań  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  do  czasu  podjęcia 
decyzji przez Zarząd Województwa Warm – Maz.,

– 8  marca  2010r.  podano  do  publicznej  wiadomości  ogłoszenie  o  wyłożeniu  wglądu 
projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  części  wsi 
Brożówka.  W  dniu  12  kwietnia  o  godz.  1000 odbędzie  się  dyskusja  publiczna, 
zainteresowani mogą wnosić pisemne uwagi do dnia 12 maja 2010r.,

– ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, w obrębie Kruklanek - 
5 działek, cena wywoławcza od 52.100zł.  do 98.690zl., wadium wynosi 6 tys. zł.,

– w przygotowaniu jest wniosek do LGD – 9 na modernizacje sali gimnastycznej, wartość 
kosztorysowa 1,5 mln.zł., możemy pozyskać 500 tys. zł.,

– dziś jeszcze planujemy złożyć wniosek na dofinansowanie remontów bieżących w sali 
gimnastycznej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

– ogłoszono przetarg na bieżące utrzymanie dróg gminnych,  rozstrzygnięcie nastąpi 2 
kwietnia i jeżeli warunki pozwolą to po świętach ruszymy z pracami,

– sporządzono  jeden  akt  notarialny  na  sprzedaż  działki  na  poprawienie  warunków 
zagospodarowania działki, za przystankiem autobusowym, na kwotę 3.700zł.



Dyskusja:

Przewodniczący – 1,5 mln. zł.  to jest na na nową salę gimnastyczną?
Sekretarz – tak, na remont będą oddzielnie pieniądze.
Przewodniczący – na remont mieliśmy dostać z LGD-9?
Sekretarz – tak.
Przewodniczący – na starą salę był kosztorys na 300 tys. zł., czy moglibyśmy zobaczyć 

dokumentację na nową salę?
Sekretarz – zaraz postaram się przynieść państwu.
Przewodniczący – za 1,5 mln. ma być wybudowana nowa sala?
Sekretarz – nie, to jest ogólny koszt remontu starej sali gimnastycznej.
Skarbnik – my mówimy cały czas o starej sali, projekt remontu został zrobiony w ubiegłym roku a w 

budżecie mamy zapisane 250 tys. zł.
Sekretarz – dokumentacja została zrobiona w ubiegłym roku w maju na kwotę 1,6 mln. zł., teraz 

została zmodyfikowana na kwotę 1.506.000 zł.
Przewodniczący – szkoda, że ten kosztorys był w ogóle robiony, jeżeli obrys sali się nie zmienia a 

ma to kosztować 1,5 mln. zł., to za tą kwotę można było wybudować nową. Koszt 
wykonania kosztorysu wyniósł 25 tys. zł, mogliśmy tylko wyremontować stara salę małymi 
kosztami a nie za taką sumę albo wcale nie robić.

Skarbnik – ale my musimy wyremontować tą salę bo Sanepid nam ją zamknie.
Mikuła – dla mnie są to ogromne pieniądze, ja się zajmuję budową i ja w takiej kwocie trzy budynki 

mieszkalne sprzedaję. Nigdy nie mówiliśmy o takich pieniądzach, mówiliśmy o 300 tys. zł.  
a nie o takiej wielkiej kwocie.

Przewodniczący – jest nie w porządku, że ta dokumentacja jest od tamtego roku, leżała cały rok a 
my nie słyszeliśmy nigdy o takiej kwocie remontu.

Mikuła – ja jestem za remontem tej sali ale za jakąś przyzwoitą cenę a nie wydawać 1,5 mln. zł.
Karbowski – my w tamtym roku oglądaliśmy ten kosztorys i wtedy nie było mowy o takiej kwocie.
Skarbnik – może Wójt będzie później to państwu wyjaśni.
Przewodniczący – dobrze, na razie zostawimy do wyjaśnienia.

Więcej pytań nie Było.

Rada Gminy przyjęła informację.
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Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Skarbnik – zmniejszenie dochodów wynika z tego, że zmniejszono nam subwencję oświatową.

Dyskusja:

Mikuła – dlaczego?
Skarbnik – na etapie tworzenia projektu budżetu dostajemy wstępnie, na piśmie ile dostaniemy 

subwencji,  później  na  przełomie  lutego  i  marca  jest  uchwalana  ustawa  budżetowa  i  
wówczas są weryfikowane  w gminach dotacje i subwencje. O subwencji oświatowej w  
znacznym  stopniu  decyduje  ilość  uczniów  niepełnosprawnych  oraz  ilość  dzieci  z  
mniejszości  narodowej,  głównie  dotyczy  tu  nauki  języka  ukraińskiego.  Subwencja  
przyznawana  jest  w  oparciu  o  System  Informacji  Oświatowej,  którą  Dyrektor  szkoły  
sporządza  3  razy  do  roku.  W  naszym  przypadku  zmniejszyła  się  ilość  uczniów  
niepełnosprawnych o 8 uczniów oraz rząd obciął dotację dla mniejszości narodowej.

Sekretarz – jak dyrektor  wypełnia ten System Informacji  Oświatowej  nie może się pomylić,  w  
naszym  przypadku  nie  wskazaliśmy  w  ubiegłym  roku,  że  u  nas  jest   nauka  języka  
ukraińskiego i dlatego nie przyznano nam dotacji dla mniejszości.

Mikuła – do poprzedniego roku jaka to jest różnica?
Skarbnik – subwencję zmniejszono o około 230 tys.zl.
Skarbnik – natomiast w wydatkach mamy zaplanowane następujące inwestycje:

– budowa sali gimnastycznej,
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brożówka-Jeziorowskie-Jasieniec,
– uzbrojenie działek budowlanych,
– termomodernizacja budynku  Urzędu Gminy,
– rozbudowa budynku GOK,



– rozbudowa i modernizacja budynku GOZ,
– budowa chodnika przy ul. Boreckiej, Lipowej i Wodnej,
– przebudowa drogi  ul. Borecka, Lipowa i Wodna,
– przebudowa drogi Lipowo, 
– wykup gruntów,
– budowa oświetlenia.

Mikuła – o jakim budynku Ośrodka Zdrowia mówimy starym czy nowym?
Skarbnik – o nowym, tam trzeba zrobić windę i jeszcze trochę innych przeróbek. Powiem państwu, 

że na utrzymanie dróg w zimę wydano ok. 150 tys. zł.  i trzeba będzie tu dołożyć z 70 tys., 
w Urzędzie  wykonaliśmy trochę remontów, związane to było z przeniesieniem GOPS-u do 
innego budynku i trzeba było wyremontować im tamten budynek a później wyremontować 
w obecnym budynku po  nich. W trakcie tego remontu okazało się, że trzeba wymienić c.o., 
później okazało się ze instalacja elektryczna jest bardzo stara i trzeba też było ją wymienić.

Więcej dyskusji nie było więc przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXV / 223 / 10, 
która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 
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Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej użytnikowi 
wieczystemu.
 
Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXV / 224  / 10, 
która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
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Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”,-   podjęła uchwałę Nr XXV / 225 / 10, 
która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
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Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Sekretarz – ośmiu mieszkańców ul.  Spacerowej  wystąpiło  z  prośba o przejęcie  przez  gminę  

nieodpłatnie części drogi .
Przewodniczący –  jest  to  droga od Pana Papieża,  przechodzi  koło  mnie  i  do szkoły.  Kiedyś  

sprzedawano  działki  i  nie  było  tam  drogi,  to  wszystko  jakby  należy  do  wszystkich  
mieszkańców tej  ulicy.   My chcemy przekazać  nieodpłatnie  część  terenu  dla  gminy  z  
przeznaczeniem na drogę, żebyśmy mieli możliwość dojazdu do swoich posesji.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”,  - podjęła uchwałę Nr XXV / 226 / 
10, która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
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Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Sekretarz – dotyczy to gruntów należących do Pana Zawady, okazało się że chodnik był zrobiony 

na jego prywatnych gruntach.
Mikuła – ale tam jest droga powiatowa, czy to nie oni powinni przejąć?
Skarbnik – tak ale to jest taki nietypowy chodnik, że nie wiem czy oni zechcą to przejąć.

Rada Gminy w  obecności 11 radnych -  11 głosami „za”, - podjęła uchwałę Nr XXV / 227 / 10, 
która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Wyszli: Rapita Nadzieja i Żygałło Tomasz.
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O godz. 1130 Wójt przybył na sesję. 

Sprawy różne:

Bekisz – Wójt jest już obecny może wyjaśni nam co z tą salą gimnastyczną?
Zajączkowski – Prezes „AGRO-MAZURY” - chciałbym państwu powiedzieć, że wczoraj byłem na 

walnym zebraniu LGD – 9, ja jestem członkiem, Pan Sulej Andrzej i Wójt. Powiem Wam taką 
rzecz, że my opiniujemy wnioski, które gminy składają i kryteria tak są skonstruowane, że te 
środki są właściwie nie do osiągnięcia. Z 8 złożonych wniosków pozytywnie zaopiniowaliśmy 
tylko 4,  jeden jeszcze jest  rozpatrywany.  Harsz zrezygnował już z tego. Jest  bardzo dużo  
papierów do wypełnienia i bardzo drobiazgowo trzeba opisywać zadanie.

Bolsewicz – sołtys – ale kto to wymyśla?
Sekretarz – chyba nasi urzędnicy w Polsce.
Wójt – my jako wójtowie 9 gmin, podzieliliśmy środki i ja chciałbym tą salę gimnastyczną zrobić, 

skorzystać z tych środków.
Żygałło – radny – ale to będzie na to przetarg?
Wójt – to jest tylko kosztorys na 1,5 mln., przetarg zejdzie  gdzieś do ok. 900 tys.zł.
Mikuła – ja uważam, że wydawać tyle pieniędzy na starą salę to jest bez sensu.
Wójt – ja nie wiem skąd oni taką kwotę wzięli.
Mikuła – potem wybiera się najtańszych wykonawców i być może niezbyt dobrych.
Wójt – niestety nie możemy inaczej, naszym kryterium jest właśnie najniższa cena.
Karbowski – radny – ja byłem przeciwny budowie nowej sali, no ale skoro mamy taką kwotę na 

remont starej to ja już nie wiem, musimy coś tutaj zdecydować, bo to zupełnie inaczej 
wyglądało na początku rozmowy.

Przewodniczący – myślę, że trzeba wystąpić o nową salę, może też wystąpić o środki do 
totalizatora oni też dają.

Wójt – totalizator nie daje na małe sale tylko na większe.
Przewodniczący – czy są jakieś inne środki do zdobycia może z PROMU?
Wójt – raczej nie.
Przewodniczący – z tą salą to faktycznie musimy dobrze przemyśleć.
Wójt – środki z LEADER+ nam nie przepadną, ważne są przez trzy lata.
Skarbnik – myślę, że budowa nowej sali i tak nas nie ominie.
Przewodniczący – może projekt ten na razie zostawić a wystąpić o te 300 tys.  do LEADER+?
Sekretarz – ale to nie przejdzie.
Wójt – może jakoś podzielić na etapy a może wziąć te 150 tys. z rezerwy oświatowej?
Przewodniczący – może to jest dobry pomysł.
Sekretarz – kosztorys może opiewać na 150 tys. zł, a zwracają połowę.
Karbowski – rezerwa jest tylko na renowację
Przewodniczący – właśnie to jest dobra myśl, ten kosztorys na 1,5 mln.  zostawić a tu 

wyremontować za te 150 tys., tam przecież nie trzeba dużo.
Przewodniczący – czyli tak, musimy mieć środki własne na: drogę na osiedle, na kanalizację w 

Brożówce i musimy zabezpieczyć na salę gimnastyczną.
Karbowski – trzeba robić teraz, bo za 2, 3 lata  może już nie być żadnych środków do zdobycia.
Przewodniczący – trzeba nawet od jutra walczyć o te 150 tys. i robić szybko remont.
Mikuła – po co wkładać 150 tys. w starą salę, budujmy nową a ta starą tylko troszkę 

wyremontować aby sanepid dopuścił ją do użytku do czasu ukończenia nowej a później starą
sprzedać, po co nam kolejny budynek do utrzymania.

Przewodniczący – stary obiekt będzie nam potrzebny, bo przy stadionie będą potrzebne szatnie 
dla zawodników.

Sulej – radna – a w tej nowej nie będzie można tego zrobić?.
Przewodniczący -  ale po co mają się tam plątać, ja tam niedaleko mieszkam i widzę, tam chodzą 

różni ludzie, biorą sobie klucz i coś tam robią i nikt ich nie pilnuje. Teraz jak będziemy mieli 
nową salę to niestety będziemy musieli kogoś zatrudnić żeby tego pilnował, bo może być 
szybko zniszczona.
Ja bym chciał żebyśmy przegłosowali czy remontujemy starą salę czy budujemy nową. Ja to 
bym dał te 75 tys. nawet żeby dzieci tylko jeden rok ćwiczyli w nowych warunkach.

Sulej – ja myślę, że jak wyremontujemy stara salę to wtedy budowa nowej się odwlecze i znowu jej 
nie zrobimy.

Przewodniczący – przegłosujmy więc:



Kto jest za budową nowej sali?
W obecności 9 radnych -  9 radnych było „za”.

Kto jest za remontem starej sali:
W obecności 9 radnych – 7 radnych było „za”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu.

Żygałło – chciałbym aby w świetlicy w Żabince zrobić łazienkę, bo dzieci nie mają gdzie pójść.
Wójt – to jest cała procedura, musimy mieć zgodę z nadzoru budowlanego na zrobienie łazienki.
Wójt – miałem dzisiaj trzy sprawy w sądzie założone przez Pana Rakowskiego i wszystkie zostały 

oddalone. Natomiast ja będę miał sprawę prokuratorską, za to że nie zgłosiłem remontu drogi 
do nadzoru budowlanego,  sprawę założył Pan Petsch. Teraz każdą rzecz trzeba zgłaszać, 
nawet jak się w domu coś robi.

         Wczoraj pękła drena w Lipowie i co ja mam zrobić, jak zgłoszę to miesiąc trzeba czekać na 
pozwolenie naprawy, ktoś w tym czasie uszkodzi samochód to z kolei będziemy płacić 
odszkodowanie.

Mikuła – na majowy wekend posprzątać nad jeziorem i wszędzie.
Szyszko – postawić pojemniki na śmieci.
Mikuła – a co z tym naszym przystankiem autobusowym.
Wójt – jest w trakcie wydania decyzja na jego remont.

 Wobec zrealizowania porządku obrad  Przewodniczący o godz. 1350   zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Gminy
  
       Stanisław Gąsior


