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P r o t o k ó ł   Nr   ORN.0002.8.2011 

sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 28 kwietnia 2011 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 
Sesję rozpoczęto o godzinie  13:00 

        zakończono o godzinie  15:25. 

 

 

Sesji przewodniczył    Przewodniczący Rady Miejskiej 

          - Karol Sobczak  

 

Protokołowała     Podinspektor Wydziału ORN UM 

         - Małgorzata Adameit 

 

 

 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej witał radnych przybyłych na sesję, witał Pana 

Burmistrza – Wacława Olszewskiego, Zastępcę Burmistrza – Henryka Trznadla, Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Olecku – Janusza Żukowskiego, Komendanta Powiatowego Policji w 

Olecku – Rafała Klauza, Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Olecku – Jerzego 

Gołembiewskiego. 

Witał kierowników jednostek podległych Radzie Miejskiej, prezesów spółek, kierowników 

wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysów, przewodniczących rad osiedli oraz mieszkańców 

biorących udział w dzisiejszej sesji. 

 

Poinformował, że na podstawie Uchwały Nr XIV/126/07 Rady Miejskiej w Olecku              

z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, Burmistrz przyznał następujące stypendia: 

 stypendium sportowe II stopnia Angelice Rejterada – uczennicy Gimnazjum Nr 2 im. 

Mikołaja Kopernika w Olecku, za zajęcie I miejsca na XII Mistrzostwach 

Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Karate Kyokushin (kategoria: kumite 

młodziczek - 50 kg). Wnioskodawcą był Prezes Oleckiej Szkoły Sztuk Walki 

KARATE KYOKUSHIN  - Jan Fabczak; 

 stypendium sportowe II stopnia Mateuszowi Szafranowskiemu – uczniowi 

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, za zajęcie I miejsca na XII 

Mistrzostwach Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Karate Kyokushin 

(kategoria: kumite młodzików - 60 kg). Wnioskodawcą był Pan Jan Fabczak; 
 stypendium naukowe II stopnia Katarzynie Wójtowicz – uczennicy Szkoły 

Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku za uzyskanie tytułu 

laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki dla Uczniów 

Szkoły Podstawowej. Wnioskodawcą była nauczycielka Anna Domasik;  
 stypendium naukowe II stopnia Piotrowi Marcinowi Kopyckiemu – uczniowi 

Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, za uzyskanie tytułu 

laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Historii dla Uczniów Szkoły 

Podstawowej. Wnioskodawcą była nauczycielka Anna Karolina Szyłkiewicz; 

 stypendium naukowe II stopnia Rafałowi Jurewiczowi – uczniowi Gimnazjum  Nr 1 

z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, za uzyskanie tytułu laureata w Wojewódzkim 

Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego dla Uczniów Gimnazjum. 

Wnioskodawcą była nauczycielka Agnieszka Anna Kopycka. 
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Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczącym Rady 

Miejskiej wręczyli pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki laureatom składając gratulacje.  

 

 Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził, że 

na stan 21 radnych, w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi wystarczające quorum do 

odbycia sesji i podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych w załączeniu. 

 

Radny nieobecny: 

 Marian Prusko. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.  

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  

w okresie od ostatniej sesji.  

5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.  

6. Wnioski radnych i Komisji Rady. 

7. Uwagi i wnioski Sołtysów oraz Przewodniczących Rad Osiedli dotyczące 

projektów uchwał.   

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) nadania medalu „Zasłużony dla Olecka”, 

b) podziału Sołectwa Dobki, 

c) uchwalenia statutu Sołectwa Dobki, 

d) uchwalenia statutu Sołectwa Giże, 

e) nadania nazw ulic w mieście Olecko, 

f) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Olecku oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania, 

g) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

Spółka z o.o. w Olecku, 

h) przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji 

rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, 

i) zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 

9.  „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Uwag do porządku obrad nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 2 – Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do protokołu z sesji Rady odbytej w dniu 25 marca 2011 roku. 
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Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił uwagę odnośnie punktu 5 sesji. W protokole zostało zapisane zdanie: „Radni nie 

zgłaszali pytań”. Jego zdaniem radni nie zgłaszali pytań, bo nie mieli takiej możliwości. Nie 

została otwarta dyskusja. Uważa, iż to zdanie należy wykreślić.  

 

Radni nie zgłaszali innych uwag. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek radnego Wojciecha 

Leonarczyka, aby wykreślić zdanie: „Radni nie zgłaszali pytań” w punkcie 5 protokołu z 

ostatniej sesji Rady Miejskiej. 

 

Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 20, za przyjęciem wniosku głosowało                      

14 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Rada przyjęła wniosek, aby wykreślić zdanie: „Radni nie zgłaszali pytań” w punkcie                        

5 protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej, uwzględniając przyjęty wniosek, poddał pod głosowanie 

treść protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej. 

 

Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 20, za przyjęciem protokołu głosowało                      

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0002.7.2011 sesji Rady Miejskiej odbytej                

w dniu 25 marca 2011 r. 

 

 

Do punktu 3 – Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał następujące zarządzenia: 

 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.74.2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.75.2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia 

do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego i w drodze bezporzetargowej oraz 

ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko; dotyczy 

nieruchomości gruntowych położonych w Olecku przy ul. Gołdapskiej, Parkowej, 

Kościuszki i Norwida. 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.76.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany 

budżetu gminy na 2011 rok. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 62.331 

zł, co było związane z przyznaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowania 

zajęć sportowych dla uczniów w kwocie 45.000 zł oraz dotacji na Spis Powszechny 

Ludności  - 17.331 zł. 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.77.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia 

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i ogłoszenia wykazu nieruchomości 

gruntowej rolnej, położonej na terenie Gminy Olecko; dotyczy sprzedaży 

nieruchomości gruntowej o pow. 0,1600 ha na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej w miejscowości Duły. 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.78.2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania 

Komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i 

promocji zdrowia w 2011 r. oraz regulaminu jego pracy. 
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 Zarządzenie Nr ORN.0050.79.2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia 

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i ogłoszenia wykazu nieruchomości 

lokalowej położonej na terenie Gminy Olecko; dotyczy lokalu mieszkalnego nr 1 przy 

ul. Grunwaldzkiej 12 a. 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.80.2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz ogłoszenia 

wykazu nieruchomości położonej na terenie Gminy Olecko; dotyczy nieruchomości 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Norwida.  

 Zarządzenie Nr ORN.0050.81.2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany 

budżetu gminy na 2011 rok. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 282.319 zł. 

Dochody zwiększono w wyniku przyznanej dotacji celowej na zadania własne  - 

stypendia dla uczniów.  

 Zarządzenie Nr ORN.0050.82.2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania 

Komisji w celu weryfikacji wniosków o przyznanie stypendiów naukowych, 

sportowych oraz artystycznych. 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.83.2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 

zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2011 r. 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.85.2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie przyznania 

stypendiów naukowych oraz sportowych.  

 Zarządzenie Nr ORN.0050.86.2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury 

w 2011 r. 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.87.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie 

turystyki w 2011 r. 

 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

 Wydział Finansowy sporządził i przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

sprawozdania za I kwartał br. z wykonania dochodów, wydatków, zobowiązań, 

należności, oraz zadań zleconych, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w 

sprawie sprawozdawczości budżetowej. W pierwszym kwartale bieżącego roku na 

roczne planowane dochody w wysokości 69.439.527 zł wpłynęły środki w wysokości 

21.730.661 zł, czyli 31,3%, w tym dochody bieżące zrealizowano w 30%, a dochody 

majątkowe - 35 %. Na planowane wydatki w wysokości 69.163.027 zł wydano 

15.430.491 zł, czyli 22,3 %, z tego wydatki bieżące zrealizowano w 28% a wydatki 

majątkowe 5,3%. Wykonanie budżetu za I kwartał br. wskazuje na nadwyżkę 

dochodów nad wydatkami o 6.300.170 zł. Spłacono raty pożyczek i kredytów w 

wysokości 1.531.220 zł przez co zadłużenie gminy na 31 marca 2011 r. wynosi 

34.990.780 zł i stanowi 50,4 % planowanych dochodów. 
 W marcu bieżącego roku producenci rolni składali wnioski (190 szt.) o zwrot części 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej. W kwietniu wydano decyzje dla producentów rolnych dotyczące 

zwrotu części podatku akcyzowego na kwotę 364.078,86 zł. Przelewy środków dla 

producentów rolnych nastąpią w maju, po otrzymaniu dotacji. 
 W dniu 7 kwietnia podpisano umowę z Zarządem Województwa Warmińsko - 

Mazurskiego o dofinansowanie w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na remont 

strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinkach. 

 
Ogłoszono: 

 drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod 

zabudowę mieszkaniową z przystosowaniem do funkcji pensjonatowej i pod 
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zieleń nieurządzoną, położoną w Olecku przy ul. Słowackiego. Rokowania 

zostaną przeprowadzone w dniu 10 maja 2011 r.; 

 II przetarg na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,1000 ha położonej w 

obrębie Borawskie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą. 

Przetarg zostanie przeprowadzony 17 maja 2011 r.; 

 II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0.5119 ha 

(byłe PTTK) przeznaczonej na kontynuację i utrzymanie funkcji turystycznej, 

położonej w Olecku na zapleczu ul. Zamkowej. Przetarg zostanie przeprowadzony w 

dniu 21 czerwca 2011 r.; 
 

Rozstrzygnięto:  

 przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 

1.0059 ha, położonej w Olecku przy ul. Kościuszki (TAG), przeznaczonej na 

cele przemysłowo-składowe. Nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę 

120.503,10 zł brutto. 

 

Nie doszły do skutku przetargi: 

─ na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Dobki; 

─ na sprzedaż dwóch nieruchomości położonych w Olecku przy ul. Żeromskiego z 

przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

─ na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obrębie 

Gąski i Borawskie; 

─ na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w obrębie Lesk. 

 

Zawarto akty notarialne: 
o na dołączenie gruntu przy ul. Kasztanowej w Olecku na poprawę warunków 

zagospodarowania przyległej nieruchomości; 
o na ustanowienie służebności drogowej w obrębie wsi Sedranki, zapewniającej 

dostęp do drogi publicznej; 

o na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Gołdapskiej 16 w Olecku; 

o na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kościuszki na terenie TAG-u. 

 Odnośnie planowanego sposobu zbycia terenu pod budowę garaży na Osiedlu Siejnik 

w Olecku zostanie dokonany wtórny podział terenu w ten sposób, że do sprzedaży 

będą przeznaczone dojazdy między garażami, a droga wjazdowa na teren zostanie w 

zasobie gminy i pełnić będzie funkcję drogi dojazdowej wewnętrznej również do 

terenu położonego na zapleczu projektowanych garaży i do terenu pod budownictwo 

mieszkaniowe. W chwili obecnej zostanie wstrzymana realizacja zadania 

inwestycyjnego związanego z opracowaniem projektu budowlanego zabudowy 

garażowej. Sprzedaż będzie prowadzona etapowo całymi szeregami, tj. jako pierwszy 

ogłoszony będzie przetarg na sprzedaż łącznie 17 działek z udziałem w drogach 

dojazdowych w wysokości 17/67. W drugim etapie przeznaczonych do sprzedaży 

będzie 28 działek z udziałem w wysokości 28/67. Natomiast sposób zbycia ostatnich 

dwóch szeregów działek zostanie ustalony nieco później. Oceni się jak nabywcy 

zabudują kompleksy garażowe, czy znajdą klientów na wybudowane garaże. 

Rozważane jest przeznaczenie ostatniego szeregu na potrzeby indywidualnych 

nabywców ewentualnie z wykonanym na nasze zlecenie projektem budowlanym. 

 Trwa realizacja Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalnego – hala  widowiskowo-

sportowa z pływalnią. Trwają roboty montażu instalacji sanitarnych i elektrycznych.  

Zaawansowanie robót na koniec kwietnia wynosi 38%. 

 Trwa przebudowa budynku przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej w Olecku, 

ul. Kopernika 6. Trwają roboty wykończeniowe wewnątrz budynku oraz 

zagospodarowanie terenu wokół budynku. Termin zgłoszenia obiektu do odbioru minął 

20 kwietnia br.  W związku z niewywiązaniem się firmy z terminowego wykonania 
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robót naliczone zostaną odsetki zgodnie z umową na wykonanie robót. 

 Odnośnie nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej 28 

w Olecku zaawansowanie robót na koniec kwietnia szacuje się na 88%. Termin 

wykonania zadania – 24 czerwca 2011 r.  

 Trwa remont ul. Spacerowej wraz z kanalizacją deszczową. Zakończenie robót –                

30  czerwca br. Obecnie trwa budowa kanalizacji deszczowej. 

 Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn. 

„Uzbrojenie ul. Szeremety”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji 

SAN-SYSTEM Olecko. Koszt wykonania zadania wynosi 73.000 zł brutto. Termin 

wykonania zadania – 30 listopada 2011 r. 

 Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadan ia w formule zaprojektuj i 

wybuduj pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki-Duły”. Wykonawcą jest 

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji SAN-SYSTEM Olecko. Koszt wykonania 

zadania – 86.000 zł brutto. Termin wykonania zadania – 30 listopada br. 

 W ramach zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego zlecono do 

wykonania: 

 remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowskich. Wykonawcą będzie Zakład 

Ogólnobudowlany Edward Luto z Olecka. Termin wykonania – 31 maja 2011 r.; 

 ogrodzenie boiska piłkarskiego we wsi Możne – etap II. Wykonawcą będzie Jan 

Czarniecki z Olecka. Wartość zadania – 7.000 zł brutto. Termin wykonania 

zadania – 27 maja 2011 r. 

 Rozstrzygnięto wybór ofert na wykonanie zadania pn. „Budowa odcinka sieci 

kanalizacji sanitarnej Możne kolonia”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Obsługi 

Inwestycji SAN-SYSTEM Olecko. Koszt wykonania zadania – 19.600 zł brutto. 

Termin wykonania zadania – 29 lipca  br. 

 Rozstrzygnięto wybór ofert na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji 

deszczowej ul. Batorego 16”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji 

SAN-SYSTEM Olecko. Koszt wykonania zadania – 14.800 zł. Termin wykonania 

zadania – 29 lipca br. 

 Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Budowę obozowiska na terenie Centrum 

sportowo - rekreacyjno - kulturalnego w Olecku” realizowanego w ramach projektu - 

Budowa wspólnego produktu turystycznego regionów Olecka i Kozłowej Rudy na 

bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej, na który gmina otrzymała 

dofinansowanie z programu Litwa-Polska w wysokości 85% wartości projektu. 

Termin otwarcia ofert – 11 maja br. 

 Urząd Marszałkowski w Olsztynie przyznał z dochodów z budżetu województwa za 

wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dofinansowanie w wysokości 50.000 zł na 

realizację II etapu inwestycji pn. „Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie”. 

Wartość całkowita robót w II etapie – 100.000 zł. 

 W okresie międzysesyjnym wydano 15 decyzji o warunkach zabudowy oraz 1 decyzję 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, na żądanie zainteresowanych stron wydano 42 

wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 W biurze Rady znajduje się sprawozdanie kwartalne ze stanu realizacji budowy 

składowiska odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku. Zainteresowani mogą 

zapoznać się z przebiegiem realizacji inwestycji wartej ponad 80 mln zł. Inwestycja 

jest realizowana przez wszystkie gminy z Subregionu EGO oraz miasto Biała Piska. 

W Olecku budowana już jest stacja przeładunkowa przy wysypisku śmieci. 

 Rozpoczęła się realizacja kolejnej transzy stypendiów szkolnych przyznanych 

uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2010/2011. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze                                                 
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socjalnym gmina otrzymała dotację celową w kwocie 282.319 zł. 

 W kwietniu zostały zawarte umowy z wszystkimi organizacjami pozarządowymi 

wyłonionymi w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w zakresie kultury i sportu. W ramach pozostałych środków w 

wysokości 8.900 zł dnia 27 kwietnia został ogłoszony otwarty konkurs ofert na 

wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury. Termin składania ofert upływa 19 maja br. 

 27 kwietnia br. do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej 

przez Gminę Olecko zostało wpisane nowe przedszkole niepubliczne, które 

mieścić się będzie na Os. Siejnik I 8. Prywatne Przedszkole Niepubliczne 

„Akademia Przedszkolaka” rozpoczyna funkcjonowanie od 1 września 2011r. 

 W dniu 31 marca 2011 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Miejskim w Olecku odbyło się 

spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Sołectwa Dobki. Przedmiotem konsultacji był 

podział sołectwa Dobki na dwa odrębne sołectwa, ustalenie granic i nazw obu 

sołectw oraz przyjęcie projektów statutów sołectw.  

 Nie odbyły się ponowne wybory organów Osiedla Nr 1, zarządzone na                      

4 kwietnia 2011 r., ze względu na to, iż w zebraniu wyborczym uczestniczyła zbyt 

mała liczba mieszkańców. 

 Zbliża się długi weekend, podczas którego odbędą się imprezy sportowe i kulturalne: 

 29 kwietnia (piątek) – godz.17.00 – mecz piłki nożnej (juniorzy młodsi) Czarni 

Olecko : Mrągowia Mrągowo, stadion miejski; 

 30 kwietnia (sobota) – godz.15.00 – mecz piłki nożnej drużyn III-ligowych 

Czarni Olecko: Promień Mońki, stadion miejski; 

 1 maja (niedziela) - godz. 12.00 – Otwarty Turniej Koszykówki Ulicznej – 

boisko ORLIK (przy SP1); godz. 19.00 – Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego w 

Grze Podwójnej (turniej nocny) – korty miejskie; 

 2 maja (poniedziałek) – godz. 16.00 – finał konkursu Gratka dla Nastolatka - 

sala widowiskowa ROK MG; 

 3 maja (wtorek) – godz. 16:00 – plenerowy koncert majowy w wykonaniu 

Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Weroniki Kordowskiej – Plac Wolności; 

serdecznie zaprosił na koncert; godz. 17.00 – mecz piłki nożnej Czarni             

Olecko : Mrągowia Mrągowo – ćwierćfinał wojewódzki Pucharu Polski – 

stadion miejski; godz. 18.00 – uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny w 

kościele pw. NMP KP; serdecznie zaprosił wszystkich na obchody; godz.19.00 

– Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego w Grze Pojedynczej (turniej nocny) – 

korty miejskie. 

 Odnośnie realizacji projektu „Platforma współpracy - EGO SA” przypomniał, że 

wspólnie z 4 partnerami tj. Miastem Ełk, Gminą Gołdap, Miastem Suwałki i Miastem 

Augustów realizowany jest projekt partnerski pn. „Platforma współpracy - EGO SA”. 

Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Projekt stwarza możliwość budowy silnej 

marki turystycznej Polski Północno-Wschodniej, która uwzględni walory i zasoby 

oraz rozwój turystycznych produktów. W ramach projektu w 2010 r. zrealizowano: 

 badania ruchu turystycznego Polski Północno - Wschodniej oraz 

przygotowano analizę rynku; 

 przygotowano ekspertyzę w zakresie możliwości tworzenia i rozwoju 

wspólnego produktu turystycznego na terenie Polski Północno - Wschodniej 

wraz z programem marketingowym oraz planem operacyjnym; 

 przygotowano ekspertyzy w zakresie potencjału inwestycyjnego Polski 

Północno – Wschodniej; 

 zorganizowano spotkania z organizacjami, przedsiębiorcami, partnerami 
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społecznymi, gospodarczymi, podmiotami turystycznymi w celu wymiany 

doświadczeń, wypracowania wspólnej oferty turystycznej i inwestycyjnej. 

W 2011 r. odbędą się spotkania konsultacyjno - informacyjne w pięciu 

miastach w celu przedstawienia wspólnych produktów oraz oferty inwestycyjnej a także 

ich promocja. Zostaną przygotowane 2 konferencje ogólnopolskie promujące ofertę 

inwestycyjną oraz produkty turystyczne Polski Północno - Wschodniej. Obecnie trwa 

przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych obszaru EGO SA oraz ich 

wydanie i dystrybucja, czyli m.in.: 

 przygotowanie projektów bilbordowych wizerunkowych; 

 wydruk projektów bilbordowych wizerunkowych – 15 szt.; 

 dystrybucja na billboardach przez 2 miesiące (dzierżawa powierzchni) – 15 

szt.; 

 wydanie wspólnego przewodnika (składający się z 6 części promujący 

obszar EGO SA, ofertę inwestycyjną, zawierający katalog przedsiębiorców, 

opis produktów turystycznych oraz atrakcji i walorów, wydany w              

2 językach: polskim oraz angielskim) – 50.000 szt.; 

 wydanie ulotek – 50.000 szt.; 

 broszury ze wspólnym kalendarzem imprez – 50.000 szt. (zrealizowano), 

 wydanie mapki, banerów i kalendarza ściennego; 

 produkcja filmu promującego obszar EGO SA (15 min.); 

 nakręcenie krótkich spotów 8 - 30 sek. i ich emisja w telewizji TVP 1 – 

pakiet obejmujący nakręcenie 5 spotów oraz 200 emisji (część 

zrealizowano w 2010 r.). 

Właśnie trwa kampania billboardowa promująca nasz region czyli Krainę pięciu 

zmysłów. Billboardy wykupiono w Katowicach, Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, 

Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Olsztynie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są pytania do Burmistrza w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Radni nie zgłaszali pytań. 

 

Na tym punkt zakończono. 

  

     

Do punktu 4 – Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach 

podejmowanych  w okresie od ostatniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

przedstawił informacje z okresu międzysesyjnego: 

 
 Burmistrz przedłożył raport z wykonania gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii dla Gminy Olecko za 2010 r. 

 W dniu 30 marca br. wpłynęło Zarządzenie Nr ORN.0050.74.2011 Burmistrza Olecka 

z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2010 rok. Sprawozdanie zostało przesłane radnym.  

 W dniu 5 kwietnia br. wpłynęło pismo Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku 

Piłki Nożnej w Olsztynie dotyczące wydawania licencji uprawniających do 

występowania Klubów w określonych ligach/klasach rozgrywkowych w sezonie 

2011/2012 – 2012/2013. 

 W dniu 27 kwietnia br. wpłynęło sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp z o.o. w Ełku za I kwartał 2011 r. 
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 Przypominiał, że 30 kwietnia br. upływa termin złożenia oświadczeń majątkowych 

według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Dzień 30 kwietnia wypada w sobotę, więc 

jutro jest ostateczny termin składania oświadczeń. 

 

W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

o 14 i 27 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony 

Zdrowia i Bezpieczeństwa; 

o 12 i 26 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, 

Sportu i Rekreacji; 

o 20 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 5 – Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Radny Mariusz Miłun 

powiedział, iż pierwsza interpelacja dotyczy egzekwowania ograniczeń prędkości szczególnie 

przy szkołach. Prosi o prewencyjne patrole policji w tych miejscach. Szczególnie teraz, gdy 

zrobiło się ciepło dzieci będą częściej wychodziły ze szkoły na podwórko, będą chodziły do 

sklepu przechodząc przez ulicę. Nie pamięta kiedy ostatni raz widział wóz policyjny przy 

szkole na ul. Kościuszki. Ponowił prośbę powrócenia do tematu zamontowania progów 

zwalniających przy szkołach przynajmniej na okres letni. Zimą można je demontować, by 

łatwiej było odśnieżać.  

Druga interpelacja dotyczy oleckiego szpitala. Miała miejsce sytuacja, że pracownik z jego 

zakładu pracy uszkodził sobie oko. Inny pracownik zawiózł go do szpitala, był to 

poniedziałek. W pogotowiu skierowano go do gabinetu okulistycznego. Pani doktor nie 

przyjęła pracownika i wrócił on do pracy. Dopiero wieczorem w pogotowiu została udzielona 

pomoc, a we wtorek przyjęto pracownika już w gabinecie okulistycznym. Na prośbę Starosty 

Oleckiego pracownicy jego zakładu, jak i wielu innych ludzi z Olecka wpłacali pieniądze na 

szpital i nie rozumieją teraz, dlaczego pomoc w szpitalu nie jest udzielona, wówczas, gdy jej 

potrzebują. Prosi, aby udzielono wyjaśnień na temat zasad przyjmowania pacjentów w 

nagłych przypadkach.  

 

Radna Wioletta Żukowska 

zaznaczyła, iż Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku jest jednostką organizacyjną 

pomocy  społecznej, funkcjonuje jako zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej i w 

całości jest sfinansowany ze środków wojewody. Od 2 miesięcy dzieci i młodzież ze ŚDS nie 

mają posiłku. Chce wiedzieć na jakiej podstawie zostały one zlikwidowane.  

 

Radny Przemysław Atkielski 

poinformował, że Pan Alojzy Jurczak nie może uczestniczyć w dzisiejszej sesji, więc zwrócił 

się z prośbą o przekazanie 3 pytań za jego pośrednictwem: 

─ „Dlaczego ciągle nie dokonano naprawy drogi do Osiedla Lesk?” 

─ „Na jeziorze Oleckim Wielkim, ktoś wycinał trzcinę i po tym wycięciu pozostał przy 

brzegach jeziora niesamowity bałagan i brud. Moim zdaniem praca ta została wykonana 

niechlujnie i służby burmistrza powinny zmusić wykonawcę do uporządkowania zarówno 

przybrzeżnego terenu jeziora, jak i jego brzegów. Nie wiem czy dotyczy to całego obrzeża 

jeziora, ale na pewno tak jest na końcu jeziora, przy drodze do Krupina”. 

─ „Wszystkie media aż huczą w/s sprzątania psich odchodów i chodzących bez kagańców 

psów. W  woj. warmińsko-mazurskim ostatnio było z pięć pogryzień. W Olecku ta sprawa 

nie jest możliwa do rozwiązania, jak przysłowiowy już skup butelek. Czy dopiero po 
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groźnym pogryzieniu, bądź wywołaniu epidemii wskutek psich nieczystości weźmiemy 

się rzetelnie za tę sprawę?” 

 

Radny Janusz Żero 

stwierdził, że na poprzedniej sesji zgłosił interpelację dotyczącą wyłapywania bezpańskich 

psów. Burmistrz wyjaśnił, że jeśli będzie więcej psów, to zostaną one wyłapane przez straż 

pożarną i odwiezione do schroniska w Bystrytm. Przeczytał w gazecie, jak rzecznik 

Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Olecku zaprzecza, iż nie będą 

wyłapywać psów, tylko będą interweniować w nagłych wypadkach. Chce wiedzieć, ile psów 

zostało złapanych i odwiezionych do schroniska. 

Budowana jest obwodnica Olecka, ale miasto jest obecnie enklawą, do której nie mogą 

wjechać samochody powyżej 15 ton masy całkowitej. Kierowcy mogliby zatankować paliwo, 

przenocować w Olecku, coś kupić, czyli nie zostawiają w mieście pieniędzy, z których 

przedsiębiorcy muszą płacić podatki. Chce wiedzieć, co w tej sprawie zrobiono albo nie 

zrobiono. Jeśli nic nie zrobiono, to może trzeba zwrócić się do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, aby płaciła podatki, skoro zakazała przejazdu przez miasto.  

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił problem parkowania na trawie na ul. Kościuszki naprzeciw bloków TBS. Jego 

zdaniem dobrym rozwiązaniem byłoby wybudowanie w tamtym miejscu parkingu.  

Wnioskuje o wydłużenie pasa istniejących barierek przy szkole na ul. Kościuszki aż do 

skrzyżowania z Aleją Zwycięstwa. Dorośli i dzieci chodzą wydeptaną ścieżką do sklepu, a 

miejsce jest niebezpieczne.  

Zgłosił, że stan drogi prowadzącej od ul. Kolejowej do ul. Zielonej jest bardzo zły. 

Mieszkańcy prosili o interwencję w tej sprawie, gdyż tamtędy są dowożone dzieci do 

przedszkola.  

Odnośnie rocznicy 10 kwietnia powiedział, że ktoś chyba zapomniał o wydarzeniu. Jego 

zdaniem należało uczcić pamięć ofiar katastrofy i przynajmniej wywiesić flagi. 

Podziękował Burmistrzowi za zobowiązanie, które przeczytał w „Głosie Olecka” odnośnie 

rozpoczętych rozmów ze Stowarzyszeniem „ZAMEK” na temat głazu plebiscytowego. 

Prosił o wymianę piasku na miejskich placach zabaw.  

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

w nawiązaniu do interpelacji Radnego Mariusza Miłuna i Radnego Wojciecha Leonarczyka 

prosi o rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad rozwiązaniem problemu parkowania przy 

szkołach podstawowych w godzinach rannych. Rodzice przywożą do szkoły małe dzieci, a 

nie ma możliwości zatrzymania się i zaparkowania. Nie chodzi o budowę parkingu, lecz 

wyznaczenie miejsca, na którym można się zatrzymać i bezpiecznie odprowadzić dziecko do 

szkoły. Proponuje udrożnić ciąg przy wjeździe na nowy parking przy Szkole Podstawowej  

Nr 1 od Alei Zwycięstwa. Gdyby był inny wyjazd, to drożność byłaby o wiele większa. 

Sprawa nie jest nowa, prosi, aby się jej przyjrzeć.  

Przy Gimnazjum Nr 2 w Olecku, w kontekście remontu i zmiany statusu drogi krajowej nr 65 

na drogę gminną, warto byłoby zastanowić się nad reorganizacją ruchu w obrębie ul. 

Słowiańskiej, otwarciu ulicy i wygospodarowaniu miejsc parkingowych. Może warto 

zmniejszyć teren przewidziany na skrzyżowanie przy szpitalu i wykorzystać go na parking. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odniósł się do zgłoszonych interpelacji: 

 ograniczenie prędkości i progi zwalniające przy szkołach – drogi przy szkołach są 

powiatowe i musi być wspólne działanie. Przy najbliższym spotkaniu z Zarządem 

Powiatu Oleckiego lub Starostą Oleckim powyższe sprawy poruszy; 
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 przyjęcie pacjentów w szpitalu – zwróci się o wyjaśnienie sytuacji, gdyż zarówno 

gmina, jak i jej mieszkańcy dokładali się do budowy szpitala. Jego zdaniem było to 

skandaliczne i sytuacja taka nie powinna mieć miejsca; 

 brak posiłków w ŚDS – zwróci się o wyjaśnienie i udzieli odpowiedzi; 

 droga w Lesku – zostanie ona sfrezowana najprawdopodobniej w maju, jednak trzeba 

poczekać na udostępnienie specjalistycznego sprzętu; 

 odchody psów – problem byłby rozwiązany, gdyby właściciele psów byli świadomi, że 

ich posiadanie, to przede wszystkim obowiązek, a nie tylko przyjemność. Jest to 

uregulowane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Swego czasu 

gmina rozdawała za darmo zestawy do sprzątania po psach, ale to się nie przyjęło. Jego 

zdaniem policja powinna egzekwować właściwe zachowanie właścicieli psów, co 

nierzadko jest trudne, gdyż mieszkańcy np. wypuszczają psy z bloków nie wychodząc z 

nimi. Jest to brak kultury i odpowiedzialności właścicieli psów; 

 wycięta trzcina – Pan Alojzy Jurczak jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego w 

Olsztynie i powinien wiedzieć, iż wody płynące i jeziora są własnością Skarbu 

Państwa. W imieniu Skarbu Państwa zarządza tym Urząd Marszałkowski, w którego 

imieniu działa Wojewódzki Zarząd Urządzeń i Melioracji Wodnych. Gmina sprząta 

jezioro i brzegi z własnej woli. Zwrócił się do WZUiMW o sfinansowanie kosztów 

sprzątania brzegów jeziora. Zwróci się do marszałka z odpowiednim pismem; 

 wyłapywanie bezpańskich psów – jest niepisana umowa ze strażą pożarną, że doraźnie 

psy będą wyłapywane. Wielokrotnie straż wyjeżdżała do groźnego psa na ul. 

Kościuszki, ale nie udało się go zlokalizować i złapać. Gmina posiada podpisaną 

umowę ze schroniskiem w Bystrym i systematycznie najgroźniejsze psy są 

wyłapywane; 

 zakaz wjazdu do Olecka pojazdów o masie powyżej 15 ton – drogami krajowymi 

można wjechać do Olecka, w tym przypadku wjazd wyższym samochodom ograniczają 

wiadukty. Problem jest na drodze wojewódzkiej Olecko-Kąp. Wystosował w tej 

sprawie pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i otrzymał odpowiedź – 

odczytał treść – w załączeniu do protokołu. Z pisma wynika, iż samochód o masie 

większej niż 15 ton może jechać do Olecka lub z Olecka; 

 parkowanie na trawie przy ul. Kościuszki – zna problem, dotyczy on wjazdu do bloku 

Kościuszki 10. W ubiegłym roku przy blokach zostały wykonane utwardzone drogi 

dojazdowe i miejsce na parkingi. Można utwardzić teren, o którym wspominał radny, 

ale jest potrzebna na to dokumentacja techniczna i środki finansowe. Jeśli w tym roku 

byłyby jakieś oszczędności w budżecie, to miejsce zostałoby zagospodarowane; 

 piasek na placach zabaw – co roku jest wymieniany i w tym roku także będzie 

zmieniony; 

 barierki przy SP Nr 1 – barierki znajdują się w pasie drogi powiatowej i są dość długie. 

Jego zdaniem barierki nie wyeliminują problemu, tak samo jak i dodatkowe miejsca 

parkingowe. Miejsc jest tyle, ile jest i nie da się tego zwiększyć. Problem jest również 

w tym, iż mieszkańcy zawsze chcą podjechać jak najbliżej budynku. Jednak nie 

lekceważy problemu i postara się go rozwiązać w najbliższej przyszłości; 

 droga przy ul. Zielonej – potwierdził, iż jest w złym stanie technicznym. Droga jest 

częściowo betonowa. W tym roku doraźnie zostanie załatana betonem, a  

najprawdopodobniej w przyszłym roku zostanie wyremontowana (położony polbruk); 

 rocznica 10 kwietnia 2010 – trudno mu powiedzieć czy rocznica była zapomniana. Jeśli 

ktoś chciał ją uczcić osobiście, to ją uczcił. W kościołach były msze w intencji ofiar 

katastrofy, sam uczestniczył w takiej mszy.  

 

Radni nie zgłaszali więcej interpelacji. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 



 12 

Do punktu 6 – Wnioski radnych i Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty (...) – Jan Grzyb 

oznajmił, iż Komisja Oświaty (...) na jednym z posiedzeń zajmowała się tematem 

funkcjonowania klas sportowych i jednogłośnie przyjęła wniosek, żeby do końca roku 

szkolnego powołać zespół składający się z kompetentnych osób, który zająłby się 

określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz właściwych regulaminów funkcjonowania 

klas sportowych w szkołach podległych gminie w celu zapewnienia właściwego szkolenia 

sportowego w tych klasach. Jeśli chodzi o szczegóły są zapisane w protokołach z posiedzeń 

komisji. Członkowie komisji służą pomocą w tej sprawie. 

 

Radny Janusz Żero 

powiedział, iż chce zgłosić wniosek i prosi Przewodniczącego o jego przegłosowanie, a 

radnych o poparcie wniosku. Wzorem sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w 

Olecku prosił o zainstalowanie nagłośnienia przystosowanego do odbywania sesji. Tam każdy 

radny ma przy sobie mikrofon. Prosi Burmistrza o odpowiedź, czy można to wykonać do 

przerwy lub po przerwie wakacyjnej.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odnośnie nagłośnienia sali konferencyjnej były plany wykonania nagłośnienia takiego typu 

jak w starostwie, jednak sala urzędu jest wielofunkcyjna i nie służy jedynie do odbywania 

sesji. Odbywają się różne uroczystości i stoły często są przestawiane w inne miejsca. Ponadto 

trzeba mieć zabezpieczone środki w budżecie. Żeby głosować wniosek, radny musi wskazać, 

gdzie należy zmniejszyć wydatki, aby sfinansować zakup nagłośnienia. Wydział 

Organizacyjny i Nadzoru dołoży wszelkich starań, aby mikrofon stał przed radnym.  

 

Radni nie zgłaszali więcej wniosków. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 7 – Uwagi i wnioski Sołtysów oraz Przewodniczących Rad Osiedli dotyczące 

projektów uchwał. 

 

Sołtys Sołectwa Gąski – Alicja Stefanowska 

odnośnie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka                 

z o.o. w Olecku w imieniu mieszkańców zwróciła uwagę, iż w związku z planowaną 

podwyżką cen wody, jakość świadczonych usług powinna być na takim poziomie jak w 

mieście. Chodzi o to, że często w wodociągu w Gąskach jest zróżnicowane ciśnienie, co 

powoduje, iż hodowcy nie chcą pobierać wody z wodociągu, ponieważ słabe ciśnienie 

niszczy linie pojenia i hodowca musi przerywać produkcję, ponosić koszty naprawy linii, a to 

powoduje straty w produkcji. Drugim problem jest częsty brak prądu, szczególnie w nocy. 

Miejscowość Gąski leży na pograniczu przesyłu energii. Jedna część wsi jest zaopatrywana z 

innego transformatora, druga z innego. W chwili, gdy nie ma światła w części, gdzie jest 

usytuowana hydrofornia, hodowcy nie mają wody mimo, że jest prąd. Brakuje jakiegoś 

systemu powiadamiania oraz agregatu prądotwórczego. Hodowcy posiadają swoje agregaty i 

w przypadku braku prądu mogą kontynuować produkcję, jednak w razie braku prądu w 

drugiej części wsi nie wiedzą o tym. W imieniu mieszkańców apeluje o poprawę  usług. 

Zgłosiła, że w ubiegły piątek po raz kolejny miał miejsce zrzut nieczystości z oczyszczalni 

ścieków do jeziora. Odpowiednie służby zostały o tym powiadomione po godz. 22.00 w 

piątek, ale nikt się nie zjawił. Pracownicy PWiK przyjechali dopiero w sobotę. Przyznała, iż 

szybko podjęto interwencję, ale nie ma gwarancji, że tego typu zdarzenie się nie powtórzy.  
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Sołtys Sołectwa Ślepie – Marzanna Siwik 

powiedziała, iż dołącza się do wniosku Sołtysa Sołectwa Gąski w sprawie jakości usług 

związanych z dostawą wody. W miejscowości Ślepie przeważnie rano w kranach jest małe 

ciśnienie wody. Najgorzej mają mieszkańcy na ostatnich piętrach bloków.  

Odnośnie ceny ścieków powiedziała, że w miejscowości Ślepie są dwa bloki nr 2 i nr 4, gdzie 

przepompownie ścieków są podłączone do liczników energii elektrycznej w powyższych 

budynkach. Cena odprowadzania ścieków nie uwzględnia kosztów energii elektrycznej, które 

ponoszą mieszkańcy. Zapytała, czy można coś z tym zrobić.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odniósł się do zgłoszonych uwag: 

 woda w Gąskach – występuje tam kilka problemów. Bardzo często są przerwy w 

dostawie energii elektrycznej. Urządzenia nie pracują i nie ma odpowiedniego 

ciśnienia wody w wodociągu. Aby zlikwidować ten problem należałoby wybudować 

duży zbiornik wyrównawczy, co wiązałoby się z kosztami. Złożony został wniosek do 

Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja na dofinansowanie 

budowy wodociągu i kanalizacji w Kukowie oraz magistrali wodociągu z Olecka. Do 

końca maja wniosek powinien być oceniony. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany to 

ujęcie w Gąskach zostanie wyeliminowane. Stąd też nie inwestuje się w to ujęcie 

wody.  

 zrzut ścieków do jeziora – wyjaśni sprawę; 

 ceny ścieków – w Ślepiach są przydomowe oczyszczalnie ścieków i koszty ich 

eksploatacji ponoszą właściciele, takie były uzgodnienia na piśmie.  

 

Innych uwag do projektów uchwał nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Przerwa 5 minut. 

 

 

Do punktu 8 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

 

a) nadania medalu „Zasłużony dla Olecka”; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż wystąpił z wnioskiem o nadanie medalu Panu Zdzisławowi Janowi 

Bereśniewiczowi na prośbę Pana Jarosława Wierzbińskiego, Pana Karola Sobczaka, Pani 

Elizy Ptaszyńskiej oraz Pana Stefana Czajkowskiego. 

Pan Bereśniewicz jest osobą znaną w Olecku, przede wszystkim dzięki zamiłowaniu do 

zbierania pamiątek historycznych. Jest miłośnikiem historii ziemi oleckiej i okolic, pisze o 

niej artykuły, jest inicjatorem wielu wystaw historycznych. Jest jednym z największych 

kolekcjonerów monet w kraju. Był członkiem komitetu organizacyjnego jubileuszu 450-lecia 

Olecka. Przyznanie tego wyróżnienia jest jak najbardziej zasadne. Ma nadzieję, iż Rada 

pozytywnie przyjmie wniosek. Do tej pory medal został nadany 10 osobom. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Sławomir Szerel 

poinformował, iż Komisja przy 6 głosach za i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Jan Grzyb 

poinformował, iż komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie nadania medalu 

„Zasłużony dla Olecka”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

poinformował, że Klub Radnych „Dobro Wspólne Ziemi Oleckiej” uznaje przedstawioną 

argumentację za całkowicie wystarczającą do nadania medalu Panu Zdzisławowi 

Bereśniewiczowi.  

We własnym imieniu dodał, iż w punkcie 9 wniosku jest napisane, że Pan Bereśniewicz był 

radnym pierwszej kadencji. Tak się składa, że jest jedynym radnym na tej sali, który wówczas 

był kolegą Pana Bereśniewicza i miał przyjemność sprawować mandat radnego w tym samym 

czasie. Podnosząc rękę za nadaniem medalu będzie miał na względzie szczególnie to, że 

podczas sprawowania mandatu Pan Bereśniewicz był aktywnym radnym i wniósł wiele 

dobrego w rozwój młodej, oleckiej demokracji. Pamięta go jako dociekliwego radnego i 

bezkompromisowego w dążeniu do słusznych celów. Jako młody olecki radny, w tamtym 

czasie, wiele skorzystał i sporo przejął z warsztatu sprawowania mandatu, który podpatrywał 

u Pana Bereśniewicza. Zatem przyznanie medalu traktuje jako zobowiązanie do 

kontynuowania tradycji bezkompromisowości i dociekliwości. Pan Bereśniewicz jako radny 

był przedstawicielem przedsiębiorców. Z wielkim zapałem i konsekwencją walczył o 

rozsądne podatki i dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Zatem podniesie rękę w 

imieniu oleckich przedsiębiorców i dziękuje za docenienie wkładu jednego z twórców 

lokalnego  dobrobytu. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 20, za przyjęciem uchwały głosowało                       

20 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Olecka”. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.37.2011 

w załączeniu 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał tekst uchwały. Natomiast Burmistrz wręczył Panu 

Zdzisławowi Bereśniewiczowi medal „Zasłużony dla Olecka”. 

 

Pan Zdzisław Bereśniewicz 

podziękował radnym, Burmistrzowi i grupie inicjatywnej, która doceniła to, co do tej pory 

robił dla Olecka. 
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b) podziału Sołectwa Dobki; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż Sołectwo Dobki obejmuje miejscowości Dobki i Giże osada. Mieszkańcy 

Giż wystąpili z wnioskiem o podział Sołectwa Dobki na dwa odrębne sołectwa. Złożyli 

stosowne dokumenty wraz z podpisami 30 osób, czyli tyle ile wymaga statut Gminy 

Olecko. Gmina rozpoczęła procedurę podziału sołectwa i przeprowadziła konsultacje. 

Szczegółowo projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji Stałych Rady.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Sławomir Szerel 

poinformował, iż Komisja przy 1 głosie za, 3 przeciw i 3 wstrzymujących nie zaopiniowała 

pozytywnie projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Jan Grzyb 

poinformował, iż komisja przy 3 głosach za i 2 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja przy 5 głosach za i 1 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie podziału Sołectwa 

Dobki. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 

 

Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 20, za przyjęciem uchwały głosowało                       

15 radnych, 4 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie podziału Sołectwa Dobki.  

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.38.2011 

w załączeniu 

 

 

c) uchwalenia statutu Sołectwa Dobki;     

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że omówi dwa projekty uchwał łącznie. Każde sołectwo posiada swój statut, 

są one bardzo podobne. Statuty były konsultowane z mieszkańcami.  

Przypomniał, iż statut określa: 

─ nazwę i obszar sołectwa,  

─ tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej,  
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─ organizację i zakres działania, zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz 

warunki ważności podejmowania uchwał,  

─ zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę,  

─ gospodarkę finansową,  

─ zakres i formy nadzoru. 

Projekty uchwały były szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji Stałych Rady.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Sławomir Szerel 

poinformował, że Komisja przy 7 głosach wstrzymujących nie zaopiniowała projektu 

uchwały.    

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Jan Grzyb 

poinformował, że Komisja przy 3 głosach za i 2 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski poinformował, że Komisja przy 5 głosach za i 1 przeciw pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

Sołectwa Dobki.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 20, za przyjęciem uchwały głosowało                       

16 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dobki.  

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.39.2011 

w załączeniu 

 

 

d) uchwalenia statutu Sołectwa Giże; 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Sławomir Szerel 

poinformował, że Komisja przy 7 głosach wstrzymujących nie zaopiniowała projektu 

uchwały.    
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Jan Grzyb 

poinformował, że Komisja przy 3 głosach za i 2 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski poinformował, że Komisja przy 5 głosach za i 1 przeciw pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

Sołectwa Giże.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 19, za przyjęciem uchwały głosowało                       

16 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Giże.    

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.40.2011 

w załączeniu 

 

 

e) nadania nazw ulic w mieście Olecko;  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że projekt uchwały dotyczy terenu położonego między ulicami 11 Listopada, 

Wiejską i Leśną oraz między byłym połączeniem kolejowym Olecko-Gołdap. Powyższy teren  

częściowo jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie gmina 

sprzedaje działki budowlane z tego terenu, więc należy nazwać ulice, by był porządek. Ulice 

znajdujące się na tym terenie noszą nazwy pochodzące od gatunków drzew liściastych. 

Proponowane są nowe nazwy ulic: Grabowa i Dębowa, zaś ul. Kasztanowa będzie 

przedłużeniem istniejącej ulicy aż do ul. Leśnej.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Sławomir Szerel 

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Jan Grzyb 

poinformował, że Komisja przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w 

mieście Olecko.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

stwierdził, iż wspominał o tym już na posiedzeniu komisji, chciałby, aby w przyszłości te 

ulice nie tylko z nazwy były ulicami Kasztanową, Dębową i Grabową, ale również by te 

gatunki drzew rosły przy ulicach.  

 

Radni nie zgłaszali innych uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 20, za przyjęciem uchwały głosowało                       

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w mieście Olecko.   

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.41.2011 

w załączeniu 

 

 

f) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Olecku oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż konieczność podjęcia uchwały wynika ze zmiany ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadaniem własnym gminy jest podejmowanie 

działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Znowelizowana ustawa nałożyła 

obowiązek powołania  Zespołu Interdyscyplinarnego, który będzie pracował społecznie. W 

skład zespołu wejdą przedstawiciele różnych instytucji zajmujących się problemami 

rodziny.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Sławomir Szerel 

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Jan Grzyb 

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Olecku oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania.   
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radna Bożena Jeglińska 

powiedziała, że w związku ze wzrastającą potrzebą pomocy dzieciom, które są zagrożone 

przemocą uważa, iż dobrze się stało, że taki zespół powstanie. Jednakże należy dołożyć 

wszelkich starań, aby zespół działał skutecznie i w miarę jak najszybciej docierał z pomocą 

dzieciom. Zauważyła, iż szkoła jest instytucją, która najszybciej zauważa problemy dzieci, 

gdyż nauczyciele szybko dostrzegają niepokojące sygnały. Stąd ma propozycję, by zespół 

poszerzyć o przedstawicieli placówek oświaty. W związku z powyższym zgłosiła wniosek o 

dopisanie punktu g w §1 ust. 1 załącznika nr 1 do projektu uchwały wyrażenia: „g) placówek 

oświaty”. Powyższa zmiana będzie zgodna z art. 9a ustawy z 10 czerwca 2010 r.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy pod pojęciem pracownik oświaty rozumie się nauczyciela. 

 

Radna Bożena Jeglińska 

odpowiedziała, iż do zespołu powinni wejść przedstawiciele ze wszystkich placówek 

oświatowych gminy Olecko. 

 

Radni nie zgłaszali innych uwag.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wtrącił, że nie ma nic przeciwko zmianie, ale rozbudowywanie ilości członków zespołu jest 

bardzo niebezpieczne, gdyż im większy jest jakikolwiek organ, tym mniej jest sprawny. 

Stwierdził, iż może pani kierownik ośrodka powinna wypowiedzieć się w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

udzielił głosu Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Marii Siemaszko-

Kozielskiej.  

 

Kierownik MOPS w Olecku – Maria Siemaszko-Kozielska 

powiedziała, iż do tej pory ośrodek współpracował z pedagogami szkolnymi. Zespół będzie 

ciałem ogólnym, który będzie rozpatrywał dany przypadek do dalszej pracy. Jeśli zaistnieje 

konieczność, to do każdego przypadku może być powoływany przedstawiciel oświaty. Jeżeli 

problem ma dziecko chodzące do danej szkoły, wówczas zespół zostanie rozszerzony o 

nauczyciela, pedagoga lub psychologa z tej szkoły. Oznacza to, że do danego przypadku będą 

powoływani specjaliści, zajmujący się konkretną rodziną, mający rozeznanie co do 

funkcjonowania dziecka w szkole. Trzon stanowi zespół, natomiast w razie konieczności będą 

tworzone zespoły robocze. Na posiedzeniu komisji tą kwestię wyjaśniała.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy odpowiedź satysfakcjonuje radną, czy nadal podtrzymuje swój wniosek. 

 

Radna Bożena Jeglińska 

odpowiedziała, iż odpowiedź jej nie satysfakcjonuje. Stwierdziła, że szkoła ma pierwszy 

kontakt z dzieckiem, które potrzebuje pomocy. W art. 9 a ustawy w pkt 4 jest zapis, że w 

skład zespołu wchodzą przedstawiciele oświaty. Podtrzymała swój wniosek. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek, aby w §1 ust. 1  załącznika 

nr 1 do projektu uchwały dopisać punkt g w brzmieniu: „g) placówek oświaty”. 
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 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 20, za przyjęciem wniosku głosowało                       

13 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Rada przyjęła wniosek, aby w §1 ust. 1  załącznika nr 1 do projektu uchwały dopisać punkt 

g w brzmieniu: „g) placówek oświaty”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej, uwzględniając przyjęty wniosek, poddał projekt w/w 

uchwały pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 20, za przyjęciem uchwały głosowało                       

20 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Olecku oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania.  

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.42.2011 

w załączeniu 

 

 

g) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o.                         

w Olecku; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż przedsiębiorstwo złożyło wniosek o ustalenie nowych taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Podwyżka wyniesie przeciętnie 

5,8%. Podniesienie taryf wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej oraz kosztów 

amortyzacji. PWiK realizuje szereg nowych inwestycji unowocześniając istniejące urządzenia 

w zakresie uzdatniania wody i budując nowe wodociągi i przebudowując stare sieci 

kanalizacyjne. Spółka pozyskuje na ten cel środki unijne, ale też wnosi wkład własny w 

postaci zaciągniętego kredytu. Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniach 

Komisji Stałych Rady.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Sławomir Szerel 

poinformował, że Komisja przy 6 głosach za i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Jan Grzyb 

poinformował, że Komisja przy 5 głosach wstrzymujących nie zaopiniowała projektu 

uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski poinformował, że Komisja przy 1 głosie przeciw i 5 wstrzymujących negatywnie  

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Olecku. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

powiedział, iż w imieniu Klubu Radnych Dobro Wspólne Ziemi Oleckiej chciał podzielić się 

kilkoma uwagami. Ustawa, na podstawie której ma być podjęta uchwała, w art. 24 stwierdza, 

że rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf albo o odmowie zatwierdzenia taryf, 

jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Należałoby szczegółowo 

przeanalizować wniosek złożony przez przedsiębiorstwo. Przyznał, iż radni nie bardzo mieli 

sposobność. Osobiście zaopatrzył się we wniosek we właściwym wydziale urzędu miejskiego, 

bo w biurze rady tego wniosku nie było. Przejrzał wniosek i zauważył kilka drobnych 

uchybień, które nie stanowią istotnej przeszkody. Stwierdzenie znajdujące się w załączniku nr 

2 do wniosku, że następuje nieznaczny przyrost ilości sprzedanej wody i odbieranych ścieków 

nie ma potwierdzenia w liczbach przedstawionych w tabeli h) załącznika. Z cyfr wynikałoby, 

iż sprzedaż jest planowana mniejsza niż w poprzednim okresie obrachunkowym. Stąd ryzyko, 

że już obecne ceny prowadzą do zmniejszenia zużycia wody i związanego z tym 

odprowadzania ścieków. Jest to pierwszy wyraźny sygnał, iż może trzeba szukać sposobu na 

zwiększenie sprzedaży, by „odkręcenie kranu” odbiorcy ułatwić. 

Na posiedzeniu komisji nasunęło mu się kilka pomysłów. Gdyby opłata abonamentowa była 

wyższa, a w to miejsce niższa cena i gdyby opłata abonamentowa ulegała umorzeniu przy 

zużyciu rzędu 10 m
3
 na jednego odbiorcę, to byłaby szansa na zwiększenie poboru wody. 

Wie, iż są problemy prawne i ograniczenia ustawowe stąd mówi o opłacie abonamentowej, a 

nie malejącej cenie wody w zależności od zużycia.  

Inny problem, który się pojawił to amortyzacja. Na terenie gminy mamy do czynienia                  

z 3 przypadkami – gdy przedsiębiorstwo samo finansuje inwestycje, wówczas wpisanie 

amortyzacji jest całkowicie uzasadnione, bo został poniesiony koszt i wydane pieniądze. 

Drugi przypadek – kiedy przedsiębiorstwo otrzymuje infrastrukturę od gminy, która 

sfinansowała inwestycję. W tym przypadku przedsiębiorstwo nie poniosło kosztu, ale 

amortyzacja została naliczona. Z przedstawionego wniosku wynikałoby, iż przedsiębiorstwo 

nie ujmuje rat kapitałowych od kredytów, ponadto nie wie, czy jest już termin ich spłat. 

Analiza wydaje się konieczna.  

Trzeci przypadek – kiedy inwestycja zostaje sfinansowana przez Unię Europejską. W tej 

sytuacji przepisy zabraniają wliczania dotacji w koszty amortyzacji. Sięgnął do definicji 

„amortyzacji”, gdzie ekonomista stwierdził amortyzowanie nie środka trwałego, a pieniędzy 

spożytkowanych na zakup tego środka. W sytuacji, gdy następuje przekazanie środka 

trwałego, wydatkowanych pieniędzy nie ma. Wtedy należałoby wliczyć do kalkulacji ceny 

spłacanych rat kredytów. Być może głębsza analiza przyniosłaby odpowiedź na wszystkie 

wątpliwości. Na dzisiaj trudno z czystym sumieniem głosować za zatwierdzeniem uchwały. 

Trzeba podkreślić, iż może potrzeba zmotywować przedsiębiorstwo do szukania nowych 

sposobów na sprzedaż. Generalnie są dwie grupy odbiorców – w mieście i na wsi i z 

pewnością jest potrzebna inna motywacja w jednym i drugim przypadku. Nie podejmuje się 

powiedzieć, jakimi sposobami trzeba to robić, ale nawet jeśli to się nie uda, to chce mieć te 

informacje po poniesionym wysiłku, po podjętych próbach poszukiwania nowych sposobów 

sprzedaży.  

Nie doszukał się we wniosku informacji, jaki jest potencjał przedsiębiorstwa. Pamięta, że jak 

powstawała oczyszczalnia ścieków, to jej moc przerobowa była znacznie większa, niż ilość 

ścieków, która potem przechodziła, gdy wprowadzono liczniki na wodę, bo wówczas jej 

zużycie bardzo spadło. Zakłada, że moc przerobowa oczyszczalni jest większa niż 1.900 m
3
 

na dobę.  

Inną kwestią jest, kiedy odbiorca czyta w cenniku, iż cena za 1 m
3
 wody ma wynosić 3, 01 zł.  

Np. od pewnego czasu w sklepach można domagać się ceny detalicznej za usługę lub towar. 

Cena za wodę będzie przekraczała o 0,3 gr cenę 1 m, gdyż podana jest w zaokrągleniu. 

Natomiast kwoty na fakturach naliczane są od ceny netto, czyli jest wliczona wartość od 



 22 

zużycia i dopiero od tej wartości jest naliczony podatek VAT i dodany do ceny netto. Dobrą 

wiadomością jest to, że cena ścieków jest zaokrąglona w dół i jest o 0,34 gr niższa. Nie 

twierdzi, że klęską jest 0,32 gr na cenie netto wody, ale jest to jeden z wielu drobiazgów, 

które zasługują na głębszą analizę. Być może najlepszym ruchem byłoby, gdyby Burmistrz, 

na mocy przysługujących mu uprawnień, zdjął projekt uchwały z porządku dzisiejszych obrad 

i wniósł go na maj lub nawet na nadzwyczajną sesję, gdzie po głębszej analizie i 

argumentacji, być może radni zostaliby przekonani, iż tak być musi. Jeśli Burmistrz nie 

skorzysta z przysługującego mu prawa, to ciężko będzie z czystym sumieniem podnieść rękę 

„za”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

powiedział, iż co do pewnych kwestii zgadza się z radnym Grzegorzem Kłoczko. Z drugiej 

strony trzeba być świadomym pewnych rzeczy. Rada ma obowiązek zaspokajać potrzeby  

również mieszkańców wsi. Jeśli Rada głosuje nad zatwierdzeniem budżetu, gdzie są 

zakwalifikowane wydatki na inwestycje, to nie przypomina sobie, by mówiono, że Rada nie 

chce wodociągować i kanalizować terenów wiejskich. Tym samym Rada pośrednio głosuje za 

ceną wody, gdyż inwestycje kosztują. Jeśli przedsiębiorstwo zaciąga kredyty na wykonanie 

inwestycji, to trzeba mieć na uwadze, iż w cenie wody będą „ukryte” koszty inwestycji. Z 

jednej strony Rada robi gest i chce rozwijać gminę, z drugiej strony przy zatwierdzaniu taryf 

wykonuje ruch populistyczny i pokazuje, iż nie jest za podnoszeniem cen wody. Sam jest 

odbiorcą i zdaje sobie sprawę, że podwyżki nie są popularne, ani przyjemne, jednak Rada nie 

może być niekonsekwentna głosując przeciw. Niestety inwestycje są kosztowne i trzeba 

zaciągać kredyty na ich wykonanie. Powstają koszty amortyzacji, ale cały czas trzeba dbać o 

sprawność działania sieci, bo to ma wpływ na jakość wody. Prosił, by przemyśleć jego słowa 

przed głosowaniem. 

 

Radni nie zgłaszali innych uwag.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

ustosunkował się do wypowiedzi radnego Grzegorza Kłoczko. Jeśli chodzi o zużycie wody, 

co by nie było mówione, aby ludzie zwiększali zużycie wody, to w pewnym sensie będzie to 

absurdem. Z każdym wzrostem zużycia wody trzeba więcej płacić. Trudno jest namawiać do 

tego, by zamiast 2 m
3
 wody zużywali miesięcznie 5 m

3
. Chodzi o to, aby osoby, które mają 

możliwość korzystania z wodociągu, korzystały z niego, a nie pobierały wodę z własnych 

ujęć. Na przestrzeni lat zauważył, iż zużycie wody w bardzo dużym stopniu zależy od 

pogody. Jeśli są upały i susza zużycie wody diametralnie wzrasta, jeśli jest mokre lato 

następuje spadek zużycia wody.  

Po drugie, jeśli ktokolwiek chciałby jakieś materiały, na posiedzeniach komisji byłyby 

dostarczone. Po to są posiedzenia komisji, by wszelkiego rodzaju niejasności, spostrzeżenia i 

uwagi wyjaśniać. Nie zna przypadku by on lub jego pracownicy albo przedsiębiorstwo nie 

udostępnili stosownych dokumentów, bo to jest rzecz publiczna.  

Jeśli chodzi o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały porządek został zatwierdzony, 

wcześniej był przedstawiony w zaproszeniu do radnych i nie było takiego wniosku. Nie sądzi 

by była potrzeba zdejmowania projektu uchwały z porządku obrad. 

Odnośnie amortyzacji – podlega jej każdy środek trwały. Nie ma możliwości nie naliczania 

amortyzacji, oprócz inwestycji wykonanych przy dofinansowaniu  ze środków unijnych – na 

tą część amortyzacja nie jest naliczana. Amortyzacja jest finansowym odzwierciedleniem 

środka trwałego i musi być dokonany odpis. Rozumie, iż żadna podwyżka nie jest popularna, 

ale podwyżka jest niezbędna, by przedsiębiorstwo mogło normalnie funkcjonować i rozwijać 

się. Podwyżki nie obejmują wzrostu płac, czy wzrostu liczby pracowników administracji. 

Niektóre koszty są niezależne od przedsiębiorstwa, np. wzrost cen energii elektrycznej lub 

paliw.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 20, za przyjęciem uchwały głosowało                       

6 radnych, 8 radnych głosowało przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Rada nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Spółka              

z o.o. w Olecku.  

 

Radca Prawny – Mirosław Malczeski 

stwierdził, że jeśli rada podjęła uchwałę negatywną, to musi uzasadnić dlaczego i wskazać z 

jakimi przepisami jest ona niezgodna.  

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

powiedział, iż wczesniej cytował art. 24 ust. 5 ustawy, który mówi, że jeżeli byłaby 

podejmowana uchwała o odmowie zatwierdzenia taryf, to wtedy należałoby powołać się na 

przepisy, które nie zostały dotrzymane. Jednak Rada po prostu nie przyjęła uchwały o 

zatwierdzeniu taryf. Art. 24 ust. 8 mówi, że jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w 

terminie 45 dni, to taryfy zweryfikowane przez wójta wchodzą w życie po upływie 70 dni od 

dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

potwierdził, że taryfy wejdą w życie po upływie 70 dni. Jeśli wniosek jest złożony w terminie 

i zgodny z wymogami ustawodawcy, rada nie może go odrzucić. Rada może wskazać błędy 

we wniosku, jeśli ich nie wykaże może nie podjąć uchwały.  

 

 

h) przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji 

rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż co roku gmina otrzymuje dotację na utrzymanie grobów i cmentarzy 

wojennych na terenie naszej gminy. W tym roku za uprzątnięcie i utrzymanie czystości na 

grobach wojennych Wojewoda przekaże dotację w wysokości 3.000 zł. Utrzymanie 

cmentarzy i grobów wojennych jest zadaniem zleconym przez administrację rządową                    

i należy je przejąć.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Sławomir Szerel 

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Jan Grzyb 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

  

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie przejęcia do realizacji 

przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów 

i cmentarzy wojennych.   
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

powiedział, że uchwała jest jak najbardziej zasadna. Należy dbać o groby i cieszyć się, iż 

gmina otrzymała w tym roku większe pieniądze od wojewody niż w zeszłym roku. Ma 

nadzieję, iż tak będzie w następnych latach. Apelował o głosowanie „za”.  

 

Radni nie zgłaszali innych uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 20, za przyjęciem uchwały głosowało                       

20 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko 

spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych.  

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.43.2011 

w załączeniu 

 

 

i) zmiany budżetu gminy na 2011 rok; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż zmiany w budżecie są niewielkie i szczegółowo zostały omówione na 

posiedzeniach Komisji Stałych Rady. Przypomniał, że zarówno dochody, jak i wydatki 

zwiększają się o tą samą kwotę, czyli o 323.160 zł.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Sławomir Szerel 

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Jan Grzyb 

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 

na 2011 rok.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 
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 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 19, za przyjęciem uchwały głosowało                       

18 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.  

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.44.2011 

w załączeniu 

 

 

Na tym punkt wyczerpano.  

 

 

Do punktu 9 – „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy ktoś z mieszkańców chciałby zabrać głos. 

 

Sołtys Sołectwa Plewki – Anna Gajewska 

zapytała, czy w tym roku zostanie wybudowana droga Borawskie-Plewki. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że Starostwo Powiatowe w Olecku podpisało umowę z wojewodą na 

dofinansowanie remontu drogi. Realizacja zadania opóźniła się, gdyż wniosek o 

dofinansowanie znajdował się na I miejscu listy rezerwowej i w związku z oszczędnościami 

po przeprowadzonych przetargach na poszczególne drogi, powiat otrzymał dofinansowanie. 

Gmina także partycypuje w kosztach inwestycji. W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony 

przetarg. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany. Zamknął obrady sesji Rady Miejskiej                   

w Olecku.  

 

 

 

 

           Protokołowała        Przewodniczący Rady Miejskiej 

      Małgorzata Adameit            Karol Sobczak 


