
PROTOKÓŁ V / 11 
z obrad V Sesji Rady Gminy Kruklanki, która odbyła się w dniu 29 marca 2011r. w Urz ędzie 

Gminy w Kruklankach.  
 
 

Z – ca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Zdzisław Szyszko o godz. 1000 otworzył V 
Sesję Rady Gminy Kruklanki i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą 
obecności w posiedzeniu uczestniczy 11 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 4 lutego do 28 marca 2011r. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Podjęcie 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 nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy. 
6. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania  
    nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
     prowadzonych przez gminę. 
7.  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 
8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie działki gminnej jako 
     odszkodowanie za przejęte działki gruntu pod drogi gminne. 
9.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
      zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kruklanki. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu  
     sołeckiego na 2012 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Rakowskiego. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kruklanki na lata  
      2011 – 2012. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. 
15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami  
      pozarządowymi za 2010 rok. 
16. Interpelacje i wnioski radnych oraz sołtysów. 
17. Sprawy różne.  
 
Rada Gminy w obecno ści 11 radnych – 11 głosami „za” – przyj ęła proponowany porz ądek 
obrad, z wprowadzeniem dodatkowego punktu 
 

Pkt. 3 
 

Wójt przedstawił informację ze swojej działalności  
Wójt - ostatnia sesja odbyła się 4 lutego, w okresie tym: 
-  15 lutego zakończyły się wybory sołtysów we wszystkich sołectwach, w połowie sołectw mamy 
   wybranych nowych sołtysów, 
 - odbyły się posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Gminy, 
-  odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze  w jednostkach OSP Kruklanki i Jeziorowskie, 
-  w końcowej fazie są dwa wnioski na budowę wodociągu Boćwinka – Brożówka i przebudowę 
   chodników w Kruklankach, to jest z programu LEADER+, 
-  złożyliśmy również kompletny wniosek do Warszawy na budowę boiska ORLIK, po jego   
   zatwierdzeniu przystąpimy do ogłoszenia przetargu.  Boisko to będzie wykonane na części  
   boiska przed szkoła w Kruklankach, 
- przygotowaliśmy działki do sprzedaży w Brożówce, będzie tylko potrzebna uchwała Rady Gminy,  



    którą przedstawię później, 
-  wspólnie z Panem Przewodniczącym  RG odbyliśmy spotkanie z mieszkańcami wsi Jurkowo  w  
   sprawie budynku po byłej szkole w Jurkowie. W związku z tym, że od nowego roku szkolnego  
   mogą się  skumulować 5 i 6 - latki, (o tym czy  dzieci wcześniej niż w wieku 7 lat rozpoczną 
   naukę  decydują  rodzice) to liczba w tym oddziale może wynosić 38 uczniów. Stąd o podjęciu 
   jakiejkolwiek decyzji w sprawie tego budynku, będą mogły być podjęto gdzieś pod koniec 
   kwietnia , gdy będziemy mieć  konkretną liczbę uczniów z rocznika 5 i 6 – latków. Najlepszym 
   rozwiązaniem byłoby przenieść uczniów z klas I-IV z Boćwinki do Kruklanek a dzieci z Jurkowa  
   do szkoły w Boćwince, ale na to jest już za późno gdyż do 28 lutego musiałaby być podjęta  
   uchwała intencyjna. Do chwili obecnej nie mamy rozwiązanego problemu dowożenia  
   pięciolatków, 
-  rozstrzygnęliśmy przetarg na remont bieżący dróg gminnych, wygrała firma P. Naruszewicza  
   Kamila. Do przetargu była wystawiana cena równiarki i koszt 1m3  żwiru, przeznaczyliśmy na ten  
   remont ok. 50 tys.zł., z robotami remontowymi dróg ruszymy jeszcze w tym tygodniu, 
 - przeprowadziliśmy nabór pracowników do prac społecznie użytecznych, zatrudniliśmy 6 osób i 3 
   osoby do prac interwencyjnych. Pracownicy ci będą pracować w niektórych sołectwach, sołtys 
   będzie miał nadzór nad takim pracownikiem. 
 
Dyskusja: 
Giza – sołtys – czy koło cmentarza przy kościele będzie postawiony kosz na śmieci? 
Wójt – to jest cmentarz należący do parafii, którym dysponuje ksiądz. 
Dąbrowska – trzeba zmusić, szczególnie tych co maja domki letniskowe, żeby mieli pojemniki na 

 śmieci. 
Wójt –  na pewno będą mieli do sezonu. 
Małyj – i trzeba jakoś wszystkich mieszkańców zmusić do posiadania pojemników na śmieci. 
Wójt –  Spółdzielnia „AGRO-MAZURY” ma sprawdzać i dawać upomnienia, jak ktoś nie ma kosza. 
Małyj – może powołać jakąś komisję do przeprowadzenia takiej kontroli. 
Wójt –  to może zrobić Rada Sołecka, na następną sesję postaram się przygotować wykaz, kto nie 
    posiada kosza na śmieci. 
 Więcej dyskusji nie było. 
 
Rada Gminy przyjęła informację. 

Pkt. 4 
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Nr  

IV/11 z dnia 4 lutego 2011r. (Protokół wyłożony był na pół godziny przed rozpoczęciem obrad). 
  

Rada Gminy w obecno ści 11 radnych – 11 głosami „za”, przyj ęła protokół Nr IV/11 z dnia 4 
lutego 2011r. 
 
O godz. 10 15 przybyła rada Pani El żbieta Ekstowicz.  
 
Obecno ść – 12 radnych. 
 

Pkt. 5 
 

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. 
 
Sekretarz – dodała, że zarówno ta uchwała jak i następna, którą będziemy dzisiaj omawiać,  
 rozpatrywane były na posiedzeniach wszystkich komisji. Może poproszę Przewodniczących  
 komisji o przedstawienie podjętych stanowisk co do podjęcia tych uchwał. 
Małyj Mirosław – Komisja Rewizyjna - jest za podjęciem uchwał. 
Piniaha Jerzy – Komisja Planowania Budżetu, rolnictwa i Usług - jest za podjęciem uchwał. 
Nowokolska – Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych …. , oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego, 
turystyki…..- również są  za podjęciem uchwał. 



 
Z-ca Przewodniczącego zarządził głosowanie nad uchwałą. 
 

Rada Gminy w obecno ści 12 radnych – 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wst rzymuj ącym”  – 
podj ęła Uchwał ę Nr V / 26 / 11,  która stanowi zał ącznik nr 1 do protokołu. 
 
 

Pkt. 6 
 
Sekretarz – przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania  
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach      
prowadzonych przez gminę. 
Sekretarz – dodała, że komisje zaakceptowały proponowaną  wysokość dodatku mieszkaniowego: 
- przy jednej osobie w rodzinie – 30 zł miesięcznie, 
- powyżej jednej osoby w rodzinie – 40 zł miesięcznie 
Ponadto komisje zdecydowały aby uchwała obowiązywała od dnia 1 września 2011r. 
 
Przystąpiono go głosowania. 
 
Rada Gminy w obecno ści 12 radnych –  11głosami „za”, przy 1 głosie „wst rzymuj ącym”  –  
podj ęła Uchwał ę Nr V / 27 / 11, która stanowi zał ącznik nr 2 do protokołu.  

 
Pkt. 7 

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości. 
 - poinformował radnych, że jest to 17 działek położonych w obrębie Brożówka 
 
Rada Gminy w obecno ści 12 radnych –  12 głosami „za”  –  podj ęła Uchwał ę Nr V / 28 / 11, 
która stanowi zał ącznik nr 3 do protokołu.  
 

Pkt. 8 

 
Wójt  przedstawił uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie działki gminnej jako 
odszkodowanie za przejęte działki gruntu pod drogi Gminne.  
 
- do tych 17 działek w Brożówce musimy zrobić drogę dojazdową, która przebiegałaby przez 
działkę Pana Przyłuckiego Arkadiusza, chcemy  więc zamienić, jedną działkę damy mu w zamian 
za ten teren na drogę. 

Rada Gminy w obecno ści 12 radnych – 11 głosami „za” , przy 1 głosie „pr zeciw” – podj ęła 
Uchwał ę Nr V / 29 / 11 , która stanowi zał ącznik nr  4 do protokołu. 
 

Pkt. 9 

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości. 

- Skarb Państwa chce nam przekazać nieodpłatnie część skarpy znajdującej się przy drodze 
gminnej w miejscowości Jeziorowskie. Musimy to przejąć, ponieważ gdybyśmy odmówili wówczas 
Wojewoda i tak nakazałby nam to przejąć, tak jest w przypadku dróg gminnych. 
 
Rada Gminy w obecno ści 12 radnych – 12 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr V / 30 /2011 , 
która stanowi zał ącznik nr 5 do protokołu. 
 

Pkt.10 
 

Wójt przedstawił uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kruklanki. 
- jest to teren koło byłego dworca PKP, będzie tam około 30 działek, będą to działki pod zabudowę  



  mieszkalno – usługową. Koszt tego planu wyniesie ok. 15 tys. zł. 
 
Rada Gminy w obecno ści 12 radnych – 12 głosami „za”- podj ęła Uchwał ę Nr V / 31 / 11 , 
która stanowi zał ącznik nr 6 do protokołu. 
 

Pkt. 11 
 

Sekretarz – zgodnie z ustawą o funduszach sołeckich rada gminy decyduje czy wyodrębnia  
fundusz sołecki na przyszły rok. Przypomnę, że fundusz sołecki przewidziany na 2010 rok  
wynosi 123.832,89zł, kwotę na 2012 rok można będzie wyliczyć dopiero po 30 czerwca, 
gdyż jako wskaźnik przyjmuje się liczbę mieszkańców z ostatniego dnia czerwca.   
Ale tak szacunkowo, gdyby wyliczyć fundusz wg wskaźnika ludności w poszczególnych 
sołectwach  na dzień 29 marca 2011r. to łączna kwota funduszy wyniosłaby ok. 133.055.,14 
zł. Jeżeli fundusz zostanie wyodrębniony to kwota  jego na poszczególne sołectwa 
wyglądałaby następująco: 
Boćwinka - 10.546,26 zł, 
Brożówka -   9.319,34 zł, 
Jasieniec -   7.779,17 zł, 
Jeziorowskie - 10.494,05 zł, 
Jurkowo -   9.162,71 zł, 
Kruklanki - 26.104,60 zł 
Lipowo  -   8.953,88 zł, 
 Możdżany - 10.546,26 zł, 
Sołtmany - 13.208,93 zł, 
Żabinka -   8.275,16 zł, 
Żywki  - 10.259,11 zł 
Żywy  -   8.405,68 zł, 
W  2010 roku fundusz sołecki był wykorzystany we wszystkich miejscowościach, jedynie 
Kruklanki nie wykorzystały. 

Burzyński – sołtys – co ja mogę zrobić, mieliśmy mieć  projekt na przystanek autobusowy ale jakoś 
 nic z tego nie wyszło. 

Małyj – a można wiedzieć co za te pieniądze zrobiono w tych miejscowościach? 
Giza – sołtys Boćwinki – mamy przygotowany plac, zrobimy ogrodzenie, postawimy tam jakieś  
 stoły czy coś w tym rodzaju. 
Nowokolska – w Jeziorowskich mamy zrobiony plac zabaw, w świetlicy wymienione okna. 
Adamczyk – sołtys – w Jurkowie mamy przygotowany plac pod boisko. 
Sulej – radna – w Żywkach zrobiony jest pomost przy jeziorze. 
Bolsewicz – sołtys – w Brożówce zrobiliśmy plaże gminną. 
Sekretarz – w Żabince mamy zrobioną dokumentację na dobudowanie sanitariatu w swietlicy. 
Kusz – sołtys – w Żywym mamy zrobioną plaże i pomost. 
Sekretarz- dodała, że Wójt będzie przyjmował tylko takie wnioski, które będą prawidłowo napisane. 

 Wiemy że jest sporo nowych sołtysów więc na początku będziemy im pomagać, ale nie  
będzie tak ze pracownik Urzędu będzie pisał te wnioski, musicie się państwo sami w to 
zaangażować.  

Wójt – ja wiem że te fundusze są potrzebne, tylko że w tej chwili nie mamy na to pieniędzy. 
Małyj – ta kwota to jest liczona od ilości mieszkańców? 
Sekretarz – jest kwota bazowa i przelicza się to na ilość mieszkańców. 
Mikuła – jest bardzo dobrze, że jest taki fundusz, wioski dużo z tego skorzystały, zawsze narzekali 

 że tylko robi się w Kruklankach. 
Giza – sołtys – ja myślę, że radni wyodrębnią ten fundusz. 
 
Rada Gminy zdecydowała aby wyodrębnić fundusz sołecki na 2012 rok. 
 
Sekretarz – przedstawiła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego na 2012 rok. 
 



Rada Gminy w obecno ści 12 radnych –  12 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr V / 32 / 11, 
która stanowi zał ącznik nr 7 do protokołu. 

 

Małyj – ja tylko bym prosił aby Sekretarz dopilnowała, aby mieszkańcy się w to angażowali a nie 

 tylko sołtys. 

Sekretarz – zarówno ja jak i pracownicy zawsze służymy pomocą zarówno nowym jak i starym 

 sołtysom w wyjaśnianiu na czym polega fundusz sołecki, udzielamy wyjaśnień dotyczących 

 pisania wniosków i kwalifikowania przedsięwzięć, jednak inicjatywa musi należeć  

wyłącznie do mieszkańców.  

Kusz – sołtys – czy w sprawie świetlicy w Żywym jest coś robione? 

Wójt – my rozmawialiśmy z Agencją Nieruchomości i niedługo mają nam to przekazać. 

Kusz – to możemy już tam coś robić. 

Szyszko – ja bym prosił aby nowym sołtysom dać te wszystkie informacje o funduszu sołeckim. 
 

Pkt. 12 
Z-ca Przewodniczącego przedstawił uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa 
Rakowskiego. 
- odczytał skargę Pana Rakowskiego. 
- poinformował, że skarga rozpatrywana była na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i  
  Komisji Planowania Budżetu, Rolnictwa i Usług w dniu 17 marca 2011r. , gdzie uznano skargę  
  za nieuzasadnioną. Na posiedzeniu Komisji Obecny był P. Rakowski, 
- odczytał uzasadnienie Komisji. 
 
Wójt – Gmina przejęła ten budynek od Skarbu Państwa i tylko na to są dokumenty, żadnych innych  

nie posiadamy oprócz oczywiście skarg P. Rakowskiego. Ciągle jeżdżę na rozprawy 
sądowe przez P. Rakowskiego, nawet wczoraj byłem na takie rozprawie, gdzie toczy się 
sprawa o zasiedzenie. 

Giza – a nie można go zaskarżyć o nękanie gminy? 
Wójt – chyba teraz można by było, ale musimy poczekać i zobaczyć jak się rozstrzygnie sprawa o 

 zasiedzenie, może wtedy da nam spokój. 
 

Przystąpiono do głosowana nad uchwałą. 

Rada Gminy w obecno ści 12 radnych –  12 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr V /33 / 11 , 
która stanowi zał ącznik nr 8 do protokołu. 

 

Pkt. 13 

Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Kruklanki na lata 2011 – 2012. 

 

Rada Gminy w obecno ści 12 radnych –  12 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr V /34 / 11 , 
która stanowi zał ącznik nr 9 do protokołu. 

Radna Ekstowicz El żbieta wyszła.  

 

Obecno ść – 11 radnych. 

Pkt. 14 

 
Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok: 
 



Zmiany w dochodach – zwiększenie o 178.389,00 zł, w tym: 
- dotacje - wzrost o 35.431,00 zł, na: 
 - spis powszechny -   9.232,00 zł, 
 - zasiłki rodzinne - 23.518,00 zł, 
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotacja na zadania własne – 157,00 zł, 
 - zasiłki – 186,00 zł, 
 - funkcjonowanie GOPSU – u – 3.691,00 zł, 
- dotacje – zmniejszenie na: 
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne, dotacja na zadania zlecone – 94,00 zł, 
 - zasiłki i pomoc w naturze – 1.259,00 zł, 
- wzrost subwencji oświatowej o 142.958,00 zł. 
 
Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o 178.389,00zł, w tym na: 
- remonty dróg - 50.000,00 zł, 
- spis powszechny - 9.232 zł, 
- straże pożarne - 7.500,00 zł, 
- w związku z dowożeniem uczniów – 23.059,93 zł, 
- obsługa świetlic wiejskich – 8.000,00 zł, 
- pomoc społeczna – 45.479,00, w tym 19.280,00 na dożywianie, 
- 35.118,07 zł. gospodarka komunalna, w związku z: 
 - zatrudnieniem pracowników interwencyjnych – 20.118,07zł, 
  - plany zagospodarowania terenu 15.000,00zł. 
 
Dyskusja: 
 
Małyj – jak uchwalaliśmy budżet, nie dofinansowaliśmy szkoły w Kruklankach, przyszła ta 

 zwiększona subwencja  na oświatę i ja tu nie widzę, żeby te pieniądze poszły do szkoły? 
Buć – Dyrektor Szkoły – chciałbym powiedzieć, że brakuje nam opału na ogrzanie szkoły, nie wiem  

czy do końca roku w ogóle będzie czym palić, tu się myśli o drogach ale do szkoły też 
 trzeba coś dołożyć choćby nawet na jesieni. 
Szyszko – subwencja się zwiększyła ale nie wiemy gdzie ona poszła. 
Skarbnik – no właśnie przed chwilą powiedziałem gdzie poszła. 
Małyj – mam pytanie, dlaczego zmiany w budżecie nie są omawiane na komisjach, bo dostajemy 

 dzisiaj zmiany i nie możemy tego przemyśleć? 
Wójt – informacja o zwiększeniu subwencji przyszła już po posiedzeniach komisji. 
Małyj - sprawy budżetowe są bardzo ważne i chciałbym wnioskować o to by wszystkie uchwały  
 budżetowe były omawiane na komisjach. 
 
Z-ca Przewodniczącego Pan Szyszko Zdzisław zarządził głosowanie na podjęciem uchwały w 
sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. 
 

Rada Gminy w obecno ści 11 radnych –  2 głosami „przeciw”, 9 głosami „ws trzymuj ącymi 
się”  – nie podj ęła uchwały. 

Skarbnik – jeżeli państwo dzisiaj nie podjęli tej uchwały, to remontów dróg nie będziemy robić i  

 tych wszystkich rzeczy, które powiedziałem wcześniej. 

Małyj – i tak powinien skarbnik powiedzieć na komisjach. 

Skarbnik – ja nie mogłem powiedzieć tego na komisjach, ponieważ informację o dotacji dostałem 

      po posiedzeniach komisji. 

Małyj – ale ja nie mogę głosować  za podjęciem tej uchwały, jeżeli ja nie wiem czy dobrze te 

pieniądze  zostały podzielone 
Mikuła – może jeszcze raz skarbnik nam to wytłumaczy, musimy podjąć decyzję, czy odkładamy tą  
 uchwałę na komisje, czy jeszcze dzisiaj ją rozpatrzymy. 
Skarbnik – ja tylko liczę pieniądze, jak dostaję jakąś informację więc umieszczam ją w budżecie. 

 Ta informacja przyszła nie dawno i nie było czasu zwoływać komisji. 



Małyj – mnie interesuje co ze szkołą, co z drogą koło szkoły. 
 
Sekretarz – można uchwałę odłożyć na następną sesję, można też zrobić przerwę w obradach i  
 dokonać tzw. reasumpcji głosowania czyli przegłosować ją jeszcze raz. Reasumpcji  
 dokonuje się na wniosek, wniosek może zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu na którym 

rozpatrywana była uchwala. 
 
Wójt – składam wniosek o reasumpcj ę głosowania nad uchwał ą w sprawie zmian w 
bud żecie gminy na 2011  rok. 
Z-ca Przewodniczącego RG – zdecydował, że nie będzie przerwy w obradach i Rada Gminy   
 ponownie przystąpi do rozpatrzenia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 

rok.   
 
Skarbnik – budżet składa się z dochodów i wydatków, dochody to: subwencje, dochody, dotacje.  
 Przyszły dodatkowe środki – zwiększona subwencja oświatowa  i musimy ją  
 rozdysponować, na oświatę lub też na inne rzeczy. Na drogi mieliśmy zaplanowane 50 tys. 

 zł i to praktycznie poszło na odśnieżanie, teraz trzeba zrobić remonty dróg po zimie i ja  
chciałem zapisać dodatkowe 50 tys. zł. na ten remont, 
- 23.059 zł – chcemy dołożyć do dowożenia uczniów w tym 11 tys. zł na dowożenie  
  uczniów do Boćwinki.  
- 20 tys. chcemy dołożyć do zatrudnienia pracowników interwencyjnych, 
- 8 tysięcy dołożyć do świetlic ponieważ mamy zawarte umowy do 31 marca i jak nie 
  będziemy  dalej zatrudniać tam osób to trzeba będzie zamknąć te świetlice, 
- ok. 19 tys. zł na uzupełnienie udziału gminy w dożywianiu dzieci. 

Dyskusja: 
 
Małyj – jak Wójt ma zamiar utrzymać oświatę są braki w jednej i drugiej szkole? 
Wójt – przy likwidacji szkół moglibyśmy zyskać ok. 60 tyś. zł., poza tym mogę zrezygnować z 
           zatrudnienia pracowników z prac interwencyjnych. 
Mikuła – ci ludzie z prac interwencyjnych są potrzebni, tylko że ktoś musi ich nadzorować. Ja tak  
 patrzę na te propozycje skarbnika i myślę że to wszystko jest potrzebne, te 50 tys. zł. na  
 drogi to jest i tak kropla w morzu. 
Sekretarz – w samym urzędzie będą oszczędności, odchodzi Pan Sieradzki i na jego miejsce nie 

 będziemy nikogo zatrudniać. 
Szyszko – tak ale była prośba  aby zatrudnić dodatkową osobę do GPS-u. 
Sekretarz – taki wymóg nakłada ustawa o pomocy społecznej, że powinno być trzech pracowników  
 a jest dwóch. Samorządy już się temu sprzeciwiają i mówi się o tym że ustawodawca być 

 może odstąpi od tego wymogu. 
 
Wniosek Rady Gminy, aby uchwały w sprawie zmian w b udżecie gminy omawiane były na 
posiedzeniach komisji. 
 
Z - ca Przewodniczącego RG poprosił o przegłosowanie wniosku. 
 

Rada Gminy w obecno ści 11 radnych –  11 głosami „za” – przyj ęła wniosek. 

Z - ca Przewodniczącego – czy są jeszcze jakieś pytania co do zmian w budżecie gminy? 

Więcej pytań nie było. 

Z - ca Przewodniczącego zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2011 rok. 

Rada Gminy w obecno ści 11 radnych –  11 głosami „za” – podj ęła Uchwał ę Nr V /35 / 11 , 
która stanowi zał ącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

 



Pkt. 15 

Wójt – przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
za rok 2010r. 

Pkt. 16 
Interpelacje i wnioski radnych oraz sołtysów. 

1. Wniosek:  

Przygotować na następną sesję wykaz mieszkańców, którzy nie posiadają pojemników na śmieci. 

2. Wniosek :  
Aby uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy omawiane były na posiedzeniach komisji. 

 

 
Pkt. 17 

 
Sprawy ró żne: 
 
Wójt - wpłynęły do nas dwa wnioski: 
- Państwo Agnieszka i Grzegorz Gędas zwrócili się z prośbą o przekwalifikowanie nieruchomości  
  położonej w  miejscowości Brożówka z dotychczasowego statusu domu letniskowego na budynek  
  mieszkalny, 
- Państwo Grażyna Pawelec , Włodzimierz Kruzel i Agnieszka Biegalska w sprawie przekształcenia 
   działek letniskowych na cele mieszkaniowe w obrębie Żywki. 
 
Jurach – kto ponosi koszty za zrobienie zmian w planie zagospodarowania? 
Wójt – gmina, nie może pobierać od nikogo pieniędzy, tak mówi ustawa. Inwestorzy mogą wnosić  
 darowizny na określone cele np. na OSP czy szkoły. 
Mikuła – pytanie jest tylko jak to wycenić. 
Z-ca Przewodniczącego RG – jak byśmy zrobili im te zmiany, to zmniejszą się wpływy do gminy z 

 tytułu podatku od nieruchomości. Nie widzę tu zasadności dokonania zmian z uwagi na to, 
 że zmiany dotyczą tylko jednej działki, bądź kilku działek. Ponadto zmiany będą miały  
istotny wpływ na sytuację mieszkaniową właścicieli sąsiednich nieruchomości, którzy nie 
wnosili o zmianę w planie.   

 
Ostatecznie Rada Gminy negatywnie rozpatrzyła obydw a wnioski.  
 
Stanowisko Rady Gminy: 
- Analizując wniosek złożony przez Państwa Gędas Rada Gminy uznała, iż przystąpienie do 
zmiany przeznaczenia działki Nr 38/129 w miejscowości Brożówka  jest bezzasadne, gdyż 
doprowadzi to do zmiany założeń polityki przestrzennej Gminy Kruklanki. Zmiana ta wpłynęłaby na 
korzyść jednego właściciela działki a plan był sporządzony dla wszystkich nabywców i właścicieli 
działek.  
- Wniosek złożony przez Państwo Grażyna Pawelec , Włodzimierz Kruzel i Agnieszka Biegalska, 
Rada Gminy uznała iż przystąpienie do zmiany przeznaczenia terenu o symbolu ML-1, ML-2 w 
miejscowości Żywki (nad jeziorem „Babka”)  jest bezzasadne, gdyż doprowadzi to również do 
zmiany założeń polityki przestrzennej w tej części Gminy Kruklanki.  
 
Ponadto Rada Gminy uznała, że na dzień dzisiejszy Gmina Kruklanki nie dysponuje środkami 
finansowymi na wykonanie zmiany w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w w/w/ planie. 
 
 
Sekretarz – poinformowała radnych, że została podjęta decyzja o zniesieniu Wydziału Pracy w 

 Sadzie Rejonowym w Giżycku i przekazaniu spraw rozpoznawanych przez ten Wydział do  
 Sądu  Rejonowego w Kętrzynie. 
- został ogłoszony konkurs „Czysta i piękna zagroda”, można zgłosić trzy sołectwa, 



 
Mikuła – ja chciałbym się zapytać na temat oświetlenia ulicznego, w Żabince światło się pali, 

 mieliśmy wyłączać na noc? 
Wójt – my to robimy po kolei, takie czujnik kosztuje ok. 500 zł. 
Mikuła – ja nie pochwalam takiego pomysłu, wyłączania światła na noc. 
Wójt – a to czasem nie był Pana pomysł? 
Mikula – ja chciałem żeby  wyłączać co drugą lampę, uważam że to by dało większe oszczędności  

niż teraz. Zaraz przyjadą turyści a u nas są ciemności, chciałbym aby do długiego 
weekendu majowego to było zrobione. 

Bolsewicz – a co z tymi czujnikami co już zostały zakupione? 
 
Piniaha – czy coś zrobiono w sprawie plaży gminnej? 
Wójt – ja rozmawiałem z Kadylakiem, on ponosi koszty 10 tys. zł. rocznie w tym na: utrzymanie  
 ratownika , koszty związane z utrzymaniem sanitariatów. 
Piniaha – on zatrudnia ratownika sobie na ośrodek wczasowy a na plaży gminnej on jest przy  

okazji. Plaża ta powinna być bardziej zadbana, bo ona służy i  jemu i także jest plażą 
gminną.  

Mikuła – czy przez długim weekendem zdecydujemy jakieś czyszczenie rzeki Sapina? 
Giza – niech mieszkańcy sami się wezmą za czyszczenie tej rzeki. 
Wójt – w tamtym roku stowarzyszenie samo czyściło, może w tym roku też to zrobią. 
Mikuła – a czemu spółka wodna nie chce wyczyścić rzeki? 
Giza – oni nie mają funduszy na to, ja pisałam aby wyczyścili w Boćwice, ale niestety odmówili. 
Małyj – kosze na śmieci, te co stoją w centrum Kruklanek żeby były opróżniane w poniedziałek 

rano, ponieważ po weekendzie zawsze jest bardzo brudno. 
Piniaha – chciałbym, aby przy remoncie dróg, trochę pilnować jak to robią, przeanalizować, które  
 drogi trzeba wyremontować a które można jeszcze zostawić. 
Lenkiewicz – w Lipowie jest taka droga leśna, to gdzie my się mamy zwracać o jej remont? 
Wójt – do właściciela drogi, ale tam nie wiadomo czy ta droga jest w ogóle na planie. 

Wójt – Straż Pożarna apeluje aby nie wypalać traw teraz na wiosnę. 

Wójt – powiem o budynku po ostatnim pożarze, byłem tam z pracownikiem  GOPS, spalone  

  zostały meble, kuchnia, udzielimy im pomocy rzeczowej na kwotę ok. 1,5 tys. zł., ale nie 

  ukrywam, ze oni myśleli że gmina im wyremontuje cały dom. 

Jurach – czy Ostrowska na Osiedlu Boreckim ma pokoje po Mroczku. 

Wójt – nie, pokoje po Mroczku są zaplombowane .  

 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący  o godz. 1315  zamknął V posiedzenie 
Rady Gminy w Kruklankach. 
 
        Przewodniczący Rady Gminy 
    
                   Stanisław Gąsior 

 
 
 


