
PROTOKÓŁ III / 10 
z obrad III Sesji Rady Gminy Kruklanki, która odbył a się w dniu 30 grudnia 2010r. w Urz ędzie 

Gminy w Kruklankach.  
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Gąsior o godz. 1000 otworzył III Sesję Rady 
Gminy Kruklanki i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w 
posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób 
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.  
 
Porządek Obrad:  

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przedstawienie informacji z działalności Wójta za okres od 15 grudnia do 29 grudnia 2010r. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Kruklanki. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych  wydatków 

mieszkaniowych dla potrzeb ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Mazurskiego Związku 

Miedzygminnego – Gospodarka Odpadami. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Lokalnej Grupy Rybackiej. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków 

oraz dopłaty do ceny za ich odprowadzenie. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany uchwały Nr XXIII/202/09 Rady Gminy Kruklanki z dnia 

29.12.2009r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na 2010 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na 2011 rok. 

13. Plan Potrzeb w zakresie realizacji zadań zleconych i zadań własnych z zakresu pomocy 
społecznej na 2011 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi P. Rakowskiego Zbigniewa. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach 

budżetowych, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych. 
19. Interpelacje i wnioski radnych oraz sołtysów. 
20. Sprawy różne. 

 
Wójt – poprosił o wprowadzenie do programu dodatkowych dwóch punktów: 
- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kruklanki na lata  
  2011 – 2020, 
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/275/10 Rady Gminy Kruklanki z dnia 
  10.11.2020r. 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.   
 
Rada Gminy w obecno ści 12 radnych – 12 głosami „za” – przyj ęła proponowany porz ądek 
obrad, z wprowadzeniem dodatkowych 2 punktów. 
 

Pkt. 3 
 

Wójt – przedstawił informację ze swojej działalności. 



Wójt – ostatnia sesja odbyła się w dniu 14 grudnia, w tym krótkim okresie : 
- zawarliśmy dwa akty notarialne: na sprzedaż użytkowania wieczystego we wsi Żywki i Boćwinka 
  na   kwotę 25.000zł, 
- zakończono wyjście ze współwłasności we wsi Żywki, 
- złożyliśmy wstępną dokumentację na budowę boiska „Orlik” – do tego obligował nas termin do 22 
  grudnia, aby realizacja mogła nastąpić w 2011 roku, 
- z powodu obfitych opadów śniegu przez dwa tygodnie walczyliśmy z odśnieżaniem dróg,  
  przejezdność dróg była ciągle utrzymana. Koszty jakie ponieśliśmy do tej pory to ok. 17.000zł, 
- w okresie tym, komisje stałe spotykały się kilkakrotnie w sprawie ustalenia budżetu na 2011 rok, 
- podpisaliśmy umowę na audyt zużycia energii elektrycznej, możemy na tym zaoszczędzić ok.  
  13.000zł. 
 
Rada Gminy przyjęła informację. 
 
Przybyło 2 radnych – obecno ść 14 radnych. 
 

Pkt. 4 
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Nr 
II / 10 z dnia 14 grudnia 2010r. (Protokół wyłożony był na pół godziny przed rozpoczęciem obrad). 
  

Rada Gminy w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przyj ęła protokół Nr II / 10 z dnia 14 
grudnia 2010r. 
 

Pkt. 5 
Przedstawienie planów pracy na 2011 rok stałych Komisji Rady Gminy. 
Plany pracy komisji na 2011 rok przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Małyj Mirosław, 
- Przewodniczący Komisji zdrowia, spraw socjalnych, kultury, oświaty, bezpieczeństwa publicznego 
  i ochrony p.poż. – Żygałło Tomasz, 
- Przewodniczący Komisji planowania budżetu, rolnictwa i usług - - Piniaha Jerzy, 
- Przewodniczący Komisji rozwoju gospodarczego, turystyki i ochrony środowiska – Nowokolska  
   Anna. 
 
Rada Gminy przyjęła plany pracy komisji na 2011 rok. 
 

Pkt. 6 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta. 
- dodał, że uchwała ta była omawiana na komisjach i komisje zdecydowały żeby wynagrodzenie 
pozostawić w niezmienionej formie. 
 

Rada Gminy w obecno ści 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wst rzymuj ącym” – 
podj ęła Uchwał ę Nr III / 5 / 10, która stanowi zał ącznik nr 5 do protokołu. 

Przybył 1 radny – obecno ść 15 radnych. 

Pkt. 7 
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych  
wydatków mieszkaniowych dla potrzeb ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych. 
 

Rada Gminy w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr III / 6 / 10, 
która stanowi zał ącznik nr 6 do protokołu. 
 

Pkt. 8 

 
Wójt przedstawił uchwałę w sprawie wyboru przedstawiciela do Mazurskiego Związku 
Miedzygminnego – Gospodarka Odpadami. 



Wójt – dodał, że do tej pory przedstawicielem był Pan Zajączkowski Zenon  i nasza propozycja jest 

        aby był dalej tym przedstawicielem. 
 

Rada Gminy w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr III / 7 / 10, 
która stanowi zał ącznik nr 7 do protokołu. 
 

Pkt. 9 
 
Wójt przedstawił uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/200/09 Rady Gminy Kruklanki z dnia 
29.12.2009r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie 
Mazurskie Jeziora” i wyznaczenia przedstawiciela do prac stowarzyszenia. 
 
Wójt -  przedstawicielem musi być mieszkaniec gminy Kruklanki, do tej pory był Pan Szydłowski  
 Krzysztof ale on jest zameldowany w Giżycku, teraz proponujemy Pana Pawlika Andrzeja. 
Dyskusja:  
Małyj – jakie mieliśmy korzyści z tego stowarzyszenia? 
Wójt – ta grupa zawiązała się w 2009 roku, mogą oni uzyskać 28 mln. zł na wszystkie gminy. 
Szyszko – ile składka wynosi do tego stowarzyszenia? 
Wójt – 4 tys. zł. na rok. 
Małyj – a czego to dotyczy? 
Wójt – to jest przeznaczone na infrastrukturę, np. na drogi, tylko że te drogi muszą być położone w 

okolicach jezior. 
Rada zgłosiła kandydaturę radnego  Pana Mirosława Małyja. 
Pan Małyj – wyraził zgodę.  
 
Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą Pana Andrzeja Pawlika. 
Pan Pawlik – otrzymał 0 głosów „za”. 
 
Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą Pana Mirosława Małyja: 
Pan Małyj Mirosław w obecności 15 radnych – otrzymał 14 głosów „za”, przy jednym głosie 
wstrzymującym. 
 

Rada Gminy w obecno ści 15 radnych –  15 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr III / 8 / 10, 
która stanowi zał ącznik nr 8 do protokołu. 
 

Pkt. 10 
Wójt przedstawił uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków 
oraz dopłaty do ceny za ich odprowadzenie. 
 
Wójt – szukając oszczędności w budżecie, na posiedzeniach komisji zdecydowano aby dopłatę do 

 1 m3 ścieków, którą Gmina płaci dla Aglomeracji Giżycko scedować na mieszkańców,  
dlatego przygotowaliśmy na dzisiejszą sesję w/w uchwałę. 

Mikuła – ile budżet gminy zyska? 
Wójt – dopłacaliśmy 180 tys. zł., po podwyższeniu mieszkańcom ceny ścieków o 2 zł, 
będziemy dopłacać ok. 78 tys. zł., zyskujemy ok. 100 tys. zł. 

Szyszko – jak stoimy z cenami w stosunku do innych gmin? 
Wójt – nasze ceny nie są najwyższe. 

Rada Gminy w obecno ści 15 radnych –  15 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr III / 9 / 10, 
która stanowi zał ącznik nr 9 do protokołu. 

 

Pkt. 11 
Sekretarz przestawiła uchwały w sprawie zamiany uchwały Nr XXIII/202/09 Rady Gminy Kruklanki 
z dnia 29.12.2009r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na 2010 rok. 



Rada Gminy w obecno ści 15 radnych –  15 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr III / 10 / 10, 
która stanowi zał ącznik nr 10 do protokołu. 

 

Pkt. 12 

 
Sekretarz przedstawiła  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na 2011 rok. 

Sekretarz przedstawiła również: 

- sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- sprawozdanie z prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacji i Poradnictwa w Zakresie Uzależnień 

  w Kruklankach w roku 2010r, 

- sprawozdanie z działalności Punktu Konsultacyjno – informacyjnego przeciwdziałania Przemocy  

  w Rodzinie. 

Dyskusja:  

Sulej - Pani Makałus ile godzin pracuje? 

Sekretarz – 3 godziny tygodniowo. 

Szyszko – ale ona cały czas siedzi czy tylko w zależności od potrzeb? 

Sekretarz – siedzi cały czas, ponieważ ona ma wyznaczone godziny pracy, uzupełniają się z  

 Panem Kowalczykiem.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie 

  musiała się zmienić, ponieważ Pani Pawlik, która prowadzi tą komisję nie będzie mogła już  

 pełnić tej funkcji a poza tym część członków zrezygnowała z pracy w tej komisji. 

Wójt – tak i prosiłbym , aby ktoś z państwa może zgłosił się do pracy w tej komisji. 

Jurach – a na czym polega ta praca? 

Wójt – polega na odbywaniu spotkań z osobami zgłoszonymi do leczenia, przeprowadzaniu  

           wywiadów środowiskowych itp. 

Mikuła – z ilu osób składa się ta komisja? 

Wójt – do tej pory składała się z 7 osób, ale tam w tej komisji musi być przedstawiciel policji, 

pedagog szkolny, pracownik GOPS, przedstawiciel służby zdrowia. 

Jurach Aleksandra zgłosiła chęć do pracy w tej komisji. 

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą. 

Rada Gminy w obecno ści 15 radnych –  15 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr III / 11 / 10, 
która stanowi zał ącznik nr 11 do protokołu. 

Pkt. 13 

Kierownik GOPS Pani Pochranowicz Iwona przedstawiła plan potrzeb w zakresie realizacji zadań 
zleconych i zadań własnych z zakresu pomocy społecznej na 2011 rok. 

Dyskusja: 

Sulej – czy istnieje możliwość, żeby do tych osób które przebywają w zakładach opieki dopłacała  

 rodzina? 

Pochranowicz – rzadko gdzie w rodzinie wyjdzie taki dochód, żeby mogli opłacać taki pobyt. 

Sulej – tak, ale np. Pan Baran ma rodzinę i mogliby chociaż część dopłacali.  

Onyszkanycz – sołtys – tak on ma siostrę w Olsztynie, która tez ledwo wiąże koniec z końcem. 

Mikuła – czy gmina ma obowiązek dopłacać? 



Pochranowicz - tak. 

Jurach – taką kwotę 2,5 tyś. zł., to ja nie mam tyle na osobę w swojej rodzinie. 

Mikuła – a kto umieścił te osoby w zakładach? 

Pochranowicz – my umieściliśmy, mamy 3 takie osoby. Jeżeli ktoś ma emeryturę więc zabierają  

     70 % a resztę opłaca GOPS, taki obowiązek powstał od 2003 roku, poprzednio państwo  

 dopłacało. 

Przewodniczący – to może warto, żeby taki dom opieki powstał w naszej gminie. 

Więcej dyskusji nie było 

Rada Gminy przyjęła informację. 

Pkt. 14 

Przewodniczący przestawił uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Rakowskiego Zbigniewa. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał stanowisko komisji w tej sprawie. 

Wójt – wczoraj wpłynęło następne pismo od P. Rakowskiego do Rady Gminy w którym wyraża  

  chęć kupna tego domu i prosi o dostarczenie uzgodnień. Ja bym prosił P. Żyndula żeby  

 żeby państwu przedstawił możliwości sprzedaży tego domu. 

Jurach – czy on pracuje? 

Wójt – nie, żona pracuje, ale ja nie wiem czy on to i tak kupi. 

Żyndul – pracownik Urzędu – żeby sprzedać dla P. Rakowskiego, tak jak on to chce, trzeba 

 dokonać wyceny. Możemy mu przygotować sprzedaż w dwóch wariantach: 

I wariant – korzystniejszy dla nas: 

- sprzedaż lokalu 21A z piwnicą i przynależnymi częściami znajdującymi się w budynku  

oraz sprzedaż 552/1000 części udziału w gruncie i budowlach znajdujących się na gruntach 
tej działki. Koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży: wycena 600zł, przybliżona 
wartość nieruchomości 10.000zł, po udzieleniu bonifikaty 80% od kwoty 10.600zł wyniesie 
2.120zł. Spłata ratalna na 8 lat, pierwsza wpłata – 20% wartości 424zł, pozostałe raty przez 
8 lat po 212 zł. 

II wariant: 

- sprzedaż działki po podziale, koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży: prace 
geodezyjne – 1.500zł., wykonanie wejścia do budynku w innym miejscu wyniesie – 
2.000zł;, wycena nieruchomości – 600zł. Przybliżona wartość nieruchomości – 25.000zł, po 
udzieleniu bonifikaty 60% od 29.100zł wyniesie – 11.640zł. Spłata ratalna 8 lat, pierwsza 
wpłata – 20% wartości – 2.328zł, pozostałe raty roczne przez 8 lat po 1.164zł. 

Dyskusja: 

Szyszko – a ten brat nie chce kupić? 

Wójt – nie, ponieważ ten budynek jest postawiony nielegalnie, on tylko od nas dzierżawi działkę. 

Jak byśmy chcieli tam doprowadzić wodociąg, to jego  wartość kosztorysowa opiewa na ok. 
200 tys. zł., po ogłoszeniu przetargu na pewno by się zmniejszyło. 

Dąbrowska – a czemu oni nie robili sobie wody jak wszystkim robiono? 

Wójt – nie zgodzili się. 

Szyszko – ten drugi wariant jest najlepszy dla P. Rakowskiego, czemu on nie chciał się zgodzić. 

Mikuła – I wersja jest korzystniejsza dla gminy, więc zaproponujemy mu na tych warunkach. 

 

Rada Gminy w obecno ści 15 radnych –  15 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr III / 12 / 10, 
która stanowi zał ącznik nr 12 do protokołu. 



Radna Jurach Aleksandra – wyszła. 

Pkt. 15 

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości. 

Skarbnik – dodał, że uchwałę tą podejmowaliśmy 20 października, zmiana dotyczy  nazwy rodzaju
  podatku głownie z prowadzenia działalności, stawka podatku się nie zmienia. 

 

 Rada Gminy w obecno ści 14 radnych –  14 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr III / 13 / 10, 
która stanowi zał ącznik nr 13 do protokołu. 

Pkt. 16 

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

Radna Jurach Aleksandra – wróciła. 

 

Rada Gminy w obecno ści 15 radnych –  15 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr III / 14 / 10, 
która stanowi zał ącznik nr 14 do protokołu. 

Pkt. 17 

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok. 

Dyskusja: 

Jurach – czy chodnik na Osiedle Boreckie jest zaplanowany w tym budżecie? Tam chodzi  
 codziennie ok. 40 dzieci do szkoły. 

Skarbnika – mamy zapisane 350 tys. zł. na inwestycje drogowe więc może będzie zrobiony. 

Ekstowicz – czy stowarzyszenia jak będą składać wnioski o środki finansowe, czy będzie 
 możliwość uzyskania środków własnych w budżecie? 

 Radny Żygałło Tomasz – wyszedł. 

Skarbnik – myślę ze tak, ponieważ w trakcie roku będziemy mogli przesuwać środki. 

Mikuła – z tym boiskiem „ORLIK” nie wiadomo czy się nie spóźniliśmy, ponieważ słyszałem że 45 
 gmin złożyło na nie wnioski a dostanie tylko 15 gmin. 

Przewodniczący – ale w oświacie musimy trochę reform zrobić od września 2011 roku. 

Małyj – przy układaniu budżetu na 2011 rok uwzględniliśmy potrzeby szkół , ale wymagajmy od
 kierowników  jednostek jak również od Wójta aby przestrzegali dyscypliny finansowej. 

Przewodniczący – musze powiedzieć, że skarbnik stanął na wysokości zadania. 

Piniaha – szkoda, że zabrakło na fundusze sołeckie w tym budżecie. 

Skarbnik – ja bym tu nie rozpaczał, w tym budżecie za miesiąc może się dużo się zmienić, mogą
 jakieś pieniądze wpłynąć i może w kwietniu znajda się pieniądze na te fundusz. 

Więcej dyskusji nie było. 

Przystąpiono do głosowania. 

Rada Gminy w obecno ści 14 radnych –  12 głosami „za”, przy  2 głosach „ wstrzymuj ących”  
– podj ęła Uchwał ę Nr III / 15 / 10, która stanowi zał ącznik nr 15 do protokołu. 

Pkt. 18 

 

 Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w 
jednostkach budżetowych, określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych 

Rada Gminy w obecno ści 14 radnych –  14 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr III / 16 / 10, 
która stanowi zał ącznik nr 16 do protokołu  



Pkt. 19 

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Kruklanki na lata 2011 – 2010. 

Rada Gminy w obecno ści 14 radnych –  14 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr III / 17 / 10, 
która stanowi zał ącznik nr 17 do protokołu  

 
Pkt. 20 

 
Sekretarz przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/275/10 Rady Gminy Kruklanki 
z dnia  10.11.2010r. 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.   
 
Uchwała podejmowana w listopadzie była sformułowana poprawnie zgodnie z zamierzoną intencją 
inicjatora uchwały. Jednak podczas przesyłania uchwały do publikacji wkradł się błąd i niestety 
uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym z błędem. Jest to zapewne błąd ludzki, ale 
także dość skomplikowany nowy program, który od niedawna stosujemy do wysyłania uchwały do 
publikacji. 
Aby uprościć całą procedurę najłatwiej jest jeszcze raz podjąć ta samą uchwałę ze sprostowaniem 
błędu w tylko jednym paragrafie.  

Rada Gminy w obecno ści 14 radnych –  14 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr III / 18 / 10, 
która stanowi zał ącznik nr 18 do protokołu  
 

Pkt. 21 
Sprawy ró żne: 
Burba – rodzice bardzo się skarżą na dowożenie uczniów, autobusy ciekną, opóźniają się prawie  
 codziennie. 
Wójt – z tym problemem rodzice powinni zwracać się najpierw do dyrektorów szkół  a potem 

 dyrektorzy do mnie. 
Piniaha – miał być ktoś na sesji z Aglomeracji Giżycko? 
Wójt – ta spółka jest teraz w reorganizacji, dyrektor robi pewne przesunięcia. 21 grudnia mieliśmy 

walne zgromadzenie, nasza gmina ma wszystko wyzerowane, my już do kanalizacji nie 
będziemy dopłacać. Przyjadą oni do nas z propozycją przejęcia kanalizacji, być może w 
styczniu lub w lutym. 

Lenkiewicz – ja w sprawie znakowania ulic, u nas w Lipowie jest taka ślepa uliczka, samochody się  
 często mylą i tam wjeżdżają, najgorzej jak wjedzie tam jakiś duży samochód, nie może  
 wtedy wycofać. 
Piniaha – na jakiej zasadzie działa dzierżawa plaży gminnej? 
Wójt – na razie poprzednia umowa obowiązuje ale przymierzamy się do zmiany. Złożyliśmy 

 wniosek do Nadleśnictwa o zamianę tych bagien ale odmówili nam kategorycznie. 
Nowokolska – chcielibyśmy prosić aby była jakaś pomoc z gminy wtedy gdy będziemy starać się o 

środki unijne. 
Wójt – myślę, że nie będzie przeszkód, zawsze w ciągu roku coś się znajdzie. 
Nowokolska – może zorganizować też jakieś szkolenia na pozyskiwanie tych środków. 
Piniaha – chciałbym zwrócić uwagę, że nasza strona internetowa  jest nieaktualna. 
 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący  o godz. 1500  zamknął III posiedzenie 
Rady Gminy w Kruklankach. 
 
        Przewodniczący Rady Gminy 
 
                   Stanisław Gąsior 


