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Protokół Nr ORN.0002.9.2011 

Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 31 maja 2011 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 

 

 Sesję rozpoczęto   o godzinie  13.00 

                 zakończono o godzinie  15.45 

 

 

Sesji przewodniczył                                    Przewodniczący  Rady Miejskiej  

- Karol Sobczak  

 

Protokołowała                                             Inspektor  Wydziału ORN UM  

- Wioletta Biszewska  

 

 

 

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej. Witał radnych przybyłych na 

sesję, witał Burmistrza – Wacława Olszewskiego, Zastępcę Burmistrza – Henryka Trznadla, 

Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Edwarda 

Adamczyka, Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – 

Jana Mroza. 

 

Witał władze samorządowe powiatu, kierowników jednostek podległych Radzie 

Miejskiej, prezesów spółek, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysów, 

przewodniczących rad osiedli oraz mieszkańców biorących udział w 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 dla Joanny Łuszczyńskiej – uczennicy Szkoły 

Podstawowej Nr 4 w Olecku za zajęcie I miejsca na Mistrzostwach Województwa  

w Tenisie Stołowym w kategorii: dziewczęta żak. Z wnioskiem o przyznanie 

stypendium wystąpił prezes MLKS Czarni Pan Józef Wasilewski; 

 stypendium sportowe II stopnia dla Aleksandry Olszewskiej – uczennicy Gimnazjum 

Nr 2 w Olecku za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Wiosennych Biegach 

Przełajowych dla Wiejskich Szkół pod honorowym patronatem Podsekretarza Stanu 

Ministerstwa Edukacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego. Z wnioskiem  

o przyznanie stypendium wystąpił prezes MLKS Czarni Pan Józef Wasilewski; 

 stypendium naukowe II stopnia dla Macieja Maruszak – ucznia Gimnazjum Nr 2  

w Olecku za uzyskanie tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym  

z Języka Francuskiego dla Uczniów Gimnazjum. Z wnioskiem o przyznanie 

stypendium wystąpił Pan Wojciech Jegliński; 

 stypendium naukowe II stopnia dla Aleksandra Papadopulos – ucznia Gimnazjum 

Nr 2 w Olecku za uzyskanie tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie 

Przedmiotowym z Historii dla Uczniów Gimnazjum. Z wnioskiem o przyznanie 

stypendium wystąpiła Pani Anna Kaczor; 

 stypendium naukowe II stopnia dla Eugeniusza Lios – ucznia Gimnazjum Nr 2  

w Olecku za uzyskanie tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym  
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z Języka Rosyjskiego dla Uczniów Gimnazjum. Z wnioskiem o przyznanie 

stypendium wystąpiła Pani Bogumiła Makola; 

 stypendium naukowe II stopnia dla Huberta Lau – ucznia Gimnazjum Nr 2 w Olecku 

za uzyskanie tytułu finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Geografii 

dla Uczniów Gimnazjum. Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpiła Pani 

Danuta Krupińska.  

 

Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 

wręczyli stypendia, gratulując i życząc dalszych sukcesów.  

 

Następnie radni na prośbę Przewodniczącego Rady Miejskiej uczcili minutą ciszy 

pamięć zmarłego Wacława Klejmonta, wieloletniego radnego Rady Miejskiej w Olecku.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan  

21 radnych, w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi wystarczające quorum do odbycia 

sesji i podejmowania prawomocnych uchwał – lista obecności radnych w załączeniu do 

protokołu. 

 

Przedstawił 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) ustalenia tekstu jednolitego statutu Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku – 

„Mazury Garbate”; 

b) Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 

2011-2016; 

c) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Olecku oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania; 

d) zmieniającej uchwałę Nr XVI/152/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia  

29 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia ulg za przejazdy wykonywane 

lokalnym transportem zbiorowym w Olecku; 

e) przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla  

Spółki z o.o. OPTIMA w Olecku; 

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2011-2022; 

g) zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

Olecka: 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok; 

b) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok; 

c) informacja o stanie mienia Gminy Olecko; 

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia; 

e) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku; 
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f) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy za 2010 rok; 

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok; 

h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.  

10. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Uwag do porządku obrad nie zgłaszano.  

 

 

Do punktu 2 – Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do protokołu z sesji Rady Miejskiej, odbytej w dniu 28 kwietnia  

2011 roku? 

 

Uwag do protokołu nie zgłaszano. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie treść protokołu z ostatniej sesji Rady 

Miejskiej.  

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0002.8.2011 sesji Rady Miejskiej odbytej  

w dniu 28 kwietnia 2011 roku.  

 

 

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

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał następujące zarządzenia: 

 zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok –

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał pomoc finansową w formie 

dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej na remont strażnicy OSP w Szczecinkach w wysokości 20.000 zł,   

 zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

za 2010 rok, 

 zarządzenie z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu turystyki na 

rok 2011 oraz regulaminu jego pracy,  

 zarządzenie z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu 

organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, 

 zarządzenie z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości 

informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków 

lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie 

przewyższającej łącznie 500 zł, oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy 

publicznej, 
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 zarządzenie z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości 

wykazu udzielonych poręczeń i gwarancji w 2010 roku, 

 zarządzenie z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości 

informacji o kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego oraz kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu 

terytorialnego w 2010 roku, 

 zarządzenie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych na 

terenie Gminy Olecko – dotyczy lokalu mieszkalnego przy ul. Partyzantów 3 oraz 

lokalu mieszkalnego przy ul. Składowej 5A, 

 zarządzenie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji 

Urbanistyczno – Architektonicznej, 

 zarządzenie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości 

informacji obejmującej kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5  

ust. 1 pkt 2, oraz kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy  

o finansach publicznych, 

 zarządzenie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2011 r. 

w formie dofinansowania wkładu własnego przy realizacji projektów z funduszy 

europejskich, krajowych i innych, gdzie taki wkład jest wymagany, 

 zarządzenie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie Gminy 

Olecko – dotyczy nieruchomości gruntowej pozostającej w użytkowaniu wieczystym 

w Olecku przy ul. Partyzantów. 

 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 Ogłoszono: 

 pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1488 ha, 

położonej w miejscowości Borawskie z przeznaczeniem pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 3 czerwca 

2011 r.; 

 pierwszy przetarg na sprzedaż czterech nieruchomości przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową, położonych w Olecku na zapleczu ul. Leśnej przy nowo 

nadanych nazwach ulic Dębowej i Grabowej. Przetarg zostanie przeprowadzony  

w dniu 3 czerwca 2011 r.; 

 pierwszy przetarg na sprzedaż czterech nieruchomości przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi, położonych 

przy ul. Gołdapskiej i Parkowej. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu  

14 czerwca 2011 r.; 

 pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod 

zabudowę budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z częścią handlowo-

usługową, położonej w Olecku przy ul. Kościuszki. Przetarg zostanie 

przeprowadzony w dniu 14 czerwca 2011 r.; 

 drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,84 ha, położonej  

w obrębie Dobki z przeznaczeniem w części pod zabudowę zagrodową, a w części 

na cele rolne. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 czerwca 2011 r.; 

 kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod 

zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną przy ul. Żeromskiego. Przetarg zostanie 

przeprowadzony w dniu 28 czerwca 2011 r. 

 

 Rozstrzygnięto rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Olecku przy  

ul. Słowackiego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z przystosowaniem do 
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funkcji pensjonatowej i pod zieleń nieurządzoną. Nieruchomość zostanie sprzedana za cenę 

227.673 zł brutto. 

 

 Nie doszedł do skutku przetarg na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,1000 ha, 

położonej w obrębie Borawskie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową 

wolnostojącą. 

 

 Zawarto akty notarialne: 

 na prostowanie udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Sokolej 3 

w Olecku, 

 na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Olecku przy 

Placu Wolności na rzecz jej użytkowników wieczystych, 

 na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kopernika 1 w Olecku, 

 na sprzedaż właścicielom lokali w budynku przy ulicy Kościuszki 16 

nieruchomości przyległej o powierzchni 653 m² w wyniku uwzględnienia roszczeń 

o stworzenie działki budowlanej. 

 

 W maju producenci rolni otrzymali zwrot części podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 364.078,86 zł. 

 

 W dniu 19 maja 2011 r. otwarto rachunek bankowy i złożono lokatę w wysokości 

4.000.000 zł, na okres 1 m-ca z oprocentowaniem 4,95 % w Polbanku EFG, wybranym  

w trybie zaproszenia do złożenia oferty. 

 

 W dniu 18 maja w Olsztynie podpisano umowę z Samorządem Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie w wysokości 24.990 zł projektu pn. 

„Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013. Przypomniał, iż każdego roku w jednej z gmin Powiatu 

Oleckiego organizowane są dożynki międzygminne. W tym roku dożynki odbędą się  

w Olecku.  

 

 W dniach 13-22 maja 2011 r. trzech nauczycieli z gminnych szkół wzięło udział  

w obchodach „Dni Kultury Polskiej” w Republice Baszkortostan w Rosji. Wyjazd nauczycieli 

był jednym z elementów realizacji programu patriotycznego „Losy bliskich na Wschodzie  

w edukacji”, przyjętego w 2010 r. przez nasze szkoły. 

 

 19 maja br. zakończył się nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2011 r. 

 

 Od 19 do 23 maja 2011 r. trzyosobowa delegacja z Urzędu Miejskiego przybywała  

z robocza wizytą w partnerskim mieście we Francji. Gmina Olecko oficjalne kontakty  

z Marly podjęła 40 lat temu. Przez szereg lat współpraca rozwinęła się w kierunku wymiany 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Kontakty rozluźniły się wraz z odejściem na rentę Pani 

Krystyny Vill. Obecnie  radna Hanna Sannelli – Polka – wznowiła te kontakty. Nowe władze 

Marly na czele z merem Fabien Thieme są zainteresowane kontynuacją współpracy  

z Oleckiem. W toku roboczych spotkań ustalono dziedziny, w których współpraca może 

przebiegać. Wyraził nadzieje, że współpraca w przyszłym roku nabierze pełnego kolorytu, 

nastąpi wymiana dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sportu, że będzie okazja do napisania 

wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.  

 

 Zrealizowano zadania wskazane przez sołectwa z wykorzystaniem funduszu 

sołeckiego w zakresie napraw dróg w miejscowości Borawskie Małe, Dobki, Sedranki.  
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 Wykonano remont chodnika do Lesku. Prace obejmowały wymianę nawierzchni na 

kostkę betonową, wymianę obrzeża, przestawienie krawężnika. Koszty remontu to  

8.964,23 zł. 

 

 Do sołtysów zostało skierowane pismo informujące o możliwości uzyskania 

dofinansowania do usuwania wyrobów azbestowych. Dotację na usuwanie azbestu może 

uzyskać gmina do wysokości 85% kosztów związanych z demontażem i zabezpieczeniem 

wyrobów zawierających azbest, transportem do miejsca utylizacji i unieszkodliwieniem 

poprzez składowanie na odpowiednim składowisku. W przypadku dachów nie są pokrywane 

koszty nowego pokrycia. Pierwszy termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2011 r. 

Projekt jest rozpisany na lata 2011-2012. W związku z tym osoby fizyczne, wspólnoty 

mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe 

zainteresowane usunięciem azbestu w roku bieżącym powinny złożyć do urzędu do  

10 czerwca informację o ilości azbestu do utylizacji (w m² lub kg) i planowanym terminem 

usunięcia. Z osobami, które przystąpią do projektu zostanie podpisana umowa pozwalająca na 

wykonanie prac związanych z demontażem, terminem oraz sposobem pokrycia kosztów  

w wysokości 15%. Z rozpoznania rynku usługobiorców posiadających uprawnienia do prac 

przy usuwaniu azbestu ustalono że koszt utylizacji l kg azbestu kształtuje się od 1,20 zł do 

1,70 zł lub od 7,5 zł do 13,50 zł za m². Ostateczny i obowiązujący koszt będzie mógł być 

ustalony po wyłonieniu w trybie zamówień publicznych wykonawcy realizującego całe 

zadanie na terenie gminy. Prosił sołtysów, aby rozpropagowali tę wiadomość.  

 

 Trwa budowa centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalnego – hala widowiskowo – 

sportowa z pływalnią. Zaawansowanie robót na koniec maja 2011 r. szacuje się na ponad  

40%. Trwają roboty instalacyjne wewnątrz obiektu. 

 

 Trwa przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku, 

ul. Kopernika 6. Trwają roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. Termin zgłoszenia 

obiektu do odbioru minął 20 kwietnia br. W związku z niewywiązaniem się firmy  

z terminowego wykonania robót naliczane zostaną odsetki zgodnie z umową na wykonanie 

robót. 

 

 Trwają roboty wykończeniowe nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ul. Mazurskiej 28 w Olecku. Termin wykonania zadania upływa 24 czerwca 2011 r. 

Zaawansowanie robót na koniec maja 2011 r. wynosi ponad 95 %. 

 

 Zakończono prace na zadaniu pn. „Budowa ulicy Spacerowej wraz z kanalizacją 

deszczową”. Odbiór wykonanych robót odbędzie się w dniu 7 czerwca 2011 r. 

 

 Trwają prace projektowe na zadaniach inwestycyjnych: 

 „Uzbrojenie ulicy Szeremety”, 

 „Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki-Duły”, 

 „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Możne kolonia”, 

 „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batorego 16”, 

 „Uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej”. 

 

 Rozstrzygnięto 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 otrzymaliśmy dofinansowanie z programu 

Litwa-Polska 2007-2013 w wysokości 85 % wartości projektu. Wykonawcą zadnia został 
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Zakład Ogólnobudowlany Zdzisław Zawistowski z Olecka. Koszt wykonania zadania to 

kwota 748.758,85 zł brutto. Nadzór inwestorski będzie pełnił Jan Makowski za kwotę  

4.000 zł brutto. 

 

 Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa 

Regionalnego Ośrodka Kultury na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Olecku”  

w zakresie: powierzchni zabudowy 44,4 m², powierzchni całkowitej 70,7 m² i kubaturze  

225 m² wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych (w tym WLZ, oświetlenie, okablowanie); 

instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o., robót nawierzchniowych i kanalizacji 

sanitarnej zewnętrznej, wycinka drzew. Wartość kosztorysowa robót to 230.000 zł. Otwarcie 

ofert nastąpi 1 czerwca br. Nadzór inwestorski wyłoniony w ramach wyboru ofert będzie 

pełnił Leszek Paukszt z Olecka za kwotę 3.500 zł brutto. Projekt dofinansowany jest  

w wysokości 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 

 

 W okresie międzysesyjnym wydano 12 decyzji o warunkach zabudowy oraz 1 decyzję 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na żądanie zainteresowanych stron wydano  

38 wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

 Trwa procedura sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Możne, części obrębu Sedranki  

i Olecko 2. Wykonawcą zadania jest Firma TOPOZ z Olsztyna. Termin wykonania usługi 

upływa w marcu 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionymi informacjami? 

 

Radny Janusz Żero 

zapytał, w jakim celu został otwarty rachunek w Polbanku? 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

odpowiedział, iż rachunek otwarto po to, aby móc złożyć na nim nadwyżkę środków 

finansowych, celem uzyskania oprocentowania. Nadwyżka środków w rachunku bieżącym 

dałaby bardzo niskie oprocentowanie. Środki na inwestycje będą wydatkowane w okresie 

późniejszym, więc aby wesprzeć budżet gminy złożono je na lokatę terminową.  

 

Radny Janusz Żero 

uważa, że to bardzo rozsądne działanie.  

 

Innych pytań nie zgłaszano.  

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 4 – Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach 

podejmowanych w okresie od ostatniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, że w okresie międzysesyjnym do biura Rady wpłynęły następujące sprawy: 
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 W dniu 18 maja 2011 r. wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr ORN.0007.42.2011 Rady Miejskiej  

w Olecku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Olecku oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

 

 Dyrektor Zespołu Szkół w Olecku przedstawił informację o zawartych umowach 

najmu. 

 

 W dniach od 13 do 15 maja 2011 r. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Romuald 

Wojnowski oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Andrzej Kamiński 

przebywali na Międzynarodowym Sejmiku Olimpijskim w Białymstoku i Białowieży, gdzie 

reprezentowali naszą gminę.  

 

 Pan Dariusz Salamon zwrócił się z prośbą o uwzględnienie i przeznaczenie  

w wydatkach gminy kosztów urządzenia oświetlonych dojść i miejsc parkingowych wraz  

z dojazdami przy budynku na ul. 11 Listopada 24B w Olecku. Udzielił odpowiedzi Panu 

Salamonowi, informując go, że gmina nie posiada środków finansowych na realizację zadania 

w 2011 r. O przyjęciu zadania do realizacji w 2012 roku zdecyduje Rada przy uchwalaniu 

budżetu.  

 

 Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku oraz cała 

społeczność szkolna zapraszają Radę Miejską na V Rodzinne Spotkania z Jedynką, które 

odbędą się 4 czerwca 2011 r. w godzinach 10.00-12.03.  

 

 28 maja 2011 r. odbyła się Olecka Olimpiada Milusińskich. Dziękował wszystkim, 

którzy pomagali w zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprezy. Dziękował Panu 

Romualdowi Wojnowskiemu, który był sędzią głównym zawodów.   

 

 Na sesji w dniu 28 stycznia 2011 r. przed podjęciem uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości diet radnych, zobowiązał się do analizy przedmiotowej uchwały po trzech 

miesiącach jej funkcjonowania. Podczas dyskusji nad przedmiotową uchwałą radny Grzegorz 

Kłoczko zgłaszał wątpliwości, co do treści § 3 przedmiotowej uchwały, zgłaszając, że zapis 

jest korzystny dla radnych i może prowadzić do nadużyć. W miesiącu lutym trzech radnych 

na odbyte dwa posiedzenia komisji i jedną sesję nie uczestniczyło w jednym posiedzeniu 

komisji, otrzymując tym samym całą należną dietę. Jeden radny nie uczestniczył w żadnym 

posiedzeniu komisji i sesji i nie otrzymał diety. W miesiącu marcu jeden radny na odbyte dwa 

posiedzenia komisji i jedną sesję nie uczestniczył w jednym posiedzeniu komisji, otrzymując 

tym samym cała należną dietę. Ponadto jeden radny nie uczestniczył w posiedzeniu komisji  

w związku z pełnieniem mandatu radnego. W miesiącu kwietniu jeden radny na odbyte dwa 

posiedzenia komisji i jedną sesję nie uczestniczył w jednym posiedzeniu komisji. Jeden radny 

na odbyte dwa posiedzenia i jedną sesję nie uczestniczył w obradach sesji. Radni otrzymali 

całą należną dietę.  

W związku z powyższym osobiście uważa, że na dzień dzisiejszy przepisy przedmiotowej 

uchwały nie są wykorzystywane przez radnych.  

 

 W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

 26 maja 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu  

i Gospodarki; 

 12 i 26 maja 2011 r. odbyły się posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji 

Gminy, Sportu i Rekreacji; 
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 26 maja 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony 

Zdrowia i Bezpieczeństwa; 

 5 i 11 maja 2011 r. odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

 

Radni nie zgłaszali pytań w związku z przedstawionymi informacjami.  

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 5 – Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Radny Mariusz Miłun  

zapytał, czy drogi powiatowe będące w użytkowaniu przez spółkę wykonującą obwodnicę 

Olecka, które w chwili obecnej są niszczone przez ciężki sprzęt, używany do budowy, zostaną 

doprowadzone do stanu przed rozpoczęciem inwestycji?  

Korzystając z obecności przedstawiciela władz wojewódzkich zapytał, czy planowane jest 

dokończenie ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Wieliczek oraz wykonanie przepustu pod 

wiaduktem? Jakie są powody, że inwestycja nie jest realizowana? 

 

Radny Janusz Żero 

zgłosił następujące interpelacje: 

 wyborcy zgłaszają mu, że od dawna nie ma tablicy informacyjnej „Olecko” od 

strony Suwałk; 

 w związku z nadchodzącym okresem letnim, poinformował, iż potencjalni 

wczasowicze jadąc przez Ełk nie wiedzą, w którym kierunku należy jechać do 

Olecka, gdyż nie ma żadnego znaku mówiącego o tym;    

 jadąc w stronę Świętajna na wysokości Zielonówka droga jest rozkopana. Prosił, 

aby drogę tę doprowadzić do stanu, jaki był.  

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji, w jakim zakresie, czyli w których szkołach, ile 

oddziałów i na jakim poziomie nauczania, wystąpi w przyszłym roku szkolnym nauczanie na 

zmianę ranną i popołudniową. Mieszkańcy są zaniepokojeni taką perspektywą, gdyż są 

rodziny, dla których ten wariant uczęszczania dzieci do szkoły będzie kłopotliwy.   

Mając na uwadze realizację uchwały Nr XXXI/241/05 Rady Miejskiej w Olecku w sprawie 

zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, prosił o sporządzenie  

i podanie do wiadomości zestawienie cen, za które wynajmowane są obiekty i urządzenia 

użyteczności publicznej. Prosił także o przedstawienie informacji o ostatnio zatwierdzonych 

stawkach opłat, o jakich mowa w uchwale. Chodzi mu o to, jakie kalkulacje zostały 

przedstawione i jakie są podstawą do naliczania cen za użytkowanie tych obiektów.  

 

Radny Mariusz Miłun 

w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, prosił, aby oznakować miejsca,  

w których są plaże strzeżone. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące interpelacje: 

 Słupy ogłoszeniowe w naszym mieście są administrowane przez firmę zewnętrzną. 

Zawieszanie ogłoszenia wiąże się z opłatą. Tablice i zabytkowe słupy powinny być 

wizytówką naszego miasta. Niestety są w bardzo złym stanie technicznym, jak np. 

tablica na roku 1 Maja – Cisowej, słup zabytkowy przy szkole muzycznej, lub  

w bardzo złym stanie estetycznym, jak np. tablica na rogu ul. Kościuszki  
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i Nocznickiego. Zapytał, czy zgodnie z umową administrator tablic ma obowiązek ich 

konserwacji. Jeżeli tak, to czy mamy możliwość egzekwowania tego? 

 Odkryto groby podczas prac przy budowie obwodnicy. W jednym z tygodników 

wyczytał iż „z informacji uzyskanych od archeologów wiadomo, że tablica grobowa 

oraz szczątki z cmentarza zostaną przeniesione na Cmentarz Ewangelicki w Olecku”. 

Prosił o potwierdzenie tej informacji, czy już zapadły jakieś uzgodnienia? Może wato 

byłoby przy okazji przenieść na ten cmentarz głaz plebiscytowy. Poruszył także 

sprawę zabytku małej architektury, a mianowicie bramy wejściowej do cmentarza. 

Może nadszedł czas, aby ją odbudować?  

 Uważa, że należy uświadamiać mieszkańców naszego miasta odnośnie aspektów życia 

w grupie. Wytworzyła się ostatnio świecka tradycja, że przyjeżdżamy na plażę z całą 

rodziną samochodem. Szczególnie widać to na plaży na Szyjce i w tzw. Małpim Gaju. 

Dlatego chciałby zainicjować akcję „Stop opalaniu samochodów na plaży”. Planuje 

przedłożyć projekt uchwały zakazującej wjazdu samochodami na plażę. Żartobliwa  

w tonie symbolika ma złagodzić, że będzie to jednak znak zakazu.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

przerwał, zwrócił uwagę, że punkt dotyczy zgłaszania interpelacji, a nie chęci radnych.  

 

Innych interpelacji nie zgłaszano.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, iż drogi powiatowe i gminne niszczone przez ciężki sprzęt używany do 

budowy obwodnicy zostały przed rozpoczęciem inwestycji opisane, oznakowane, 

sfotografowane. Po wykonaniu prac wszystkie drogi zostaną przez tą firmę doprowadzone do 

właściwego stanu. Drogi są niszczone. W Zielonówku – o czym mówił Radny Janusz Żero – 

wielokrotnie interweniowano o naprawę drogi. W okolicy tej miejscowości wykonano dużo 

prac i na pewno jest to uciążliwe dla mieszkańców. Trzeba wytrwać, wszystkie drogi będą 

doprowadzone do stanu sprzed budowy obwodnicy. Przypomniał, iż w ramach budowy 

obwodnicy ma być naprawiona droga krajowa z Sedrank, poprzez Olecko ul. Gołdapską, 

Wojska Polskiego, Aleję Zwycięstwa do Siejnika i Kukowa. Obecnie trwają już prace 

związane z remontem chodników. Wkrótce rozpocznie się budowa przejścia obok wiaduktu na 

Siejnik.  

Na temat ścieżki pieszo-rowerowej do Wieliczek odpowiedzi może udzielić obecny na sali 

Pan Edward Adamczyk.  

Jeśli chodzi o tablicę informacyjną „Olecko” stwierdził, iż od strony Suwałk faktycznie takiej 

tablicy nie ma. Sprawdzi i ewentualnie zainterweniuje w tej sprawie. Odnośnie nazwy Olecka 

na znakach w Ełku poinformował, iż sprawę tę poruszał w Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w Olsztynie i wskutek jego interwencji jedna tablica wskazująca,  

w którym kierunku jedzie się do Olecka na pewno została w Ełku postawiona.   

Nauczanie zmianowe w niektórych szkołach będzie musiało być wprowadzone, szczególnie 

jeśli chodzi o Szkołę Podstawową Nr 3 w Olecku. Oddziałów jest więcej ze względu na to, iż 

do szkoły będą uczęszczały 6-latki. Wydział przygotuje radnemu informację na ten temat.   

Informacja na temat cen za wynajmowanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej także 

zostanie radnemu przedstawiona.  

Plaże strzeżone – podobnie jak w roku ubiegłym – będą na Plaży Miejskiej oraz na Szyjce. 

MOSiR postawi na tych plażach stosowne tablice. 

Odnośnie słupów i tablic ogłoszeniowych stwierdził, iż administrator jest odpowiedzialny za 

porządek na tych słupach i tablicach oraz za ich konserwację. Jest to egzekwowane. Zwrócona 

zostanie uwaga, aby administrator tablic wywiązywał się ze swoich obowiązków.  

Przy budowie obwodnicy faktycznie znaleziono szczątki ludzkie. Szczątki te zostaną 

pochowane na Cmentarzu Ewangelickim w Olecku. Tam też zostanie przeniesiona 
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odnaleziona podczas prac  tablica. Na temat bramy do cmentarza dyskutowano wielokrotnie. 

Uważa, że nie ma sensu jej tam stawiać, ponieważ Cmentarz Ewangelicki nie jest ogrodzony. 

Właściciel tej bramy – Pan Bereśniewicz jest tego samego zdania. W okresie powojennym 

rozkradzione zostało ogrodzenie cmentarza. Stawianie bramy, gdzie nie ma ogrodzenia nie ma 

sensu.  

Jeżeli chodzi o głaz plebiscytowy stwierdził, że w niedalekiej przyszłości zostanie podjęta 

decyzja, co z nim zrobić. Na pewno nie powróci on w miejsce, gdzie stał.  

Odnośnie samochodów na plaży zgodził się, że zwłaszcza na Szyjce mieszkańcy wjeżdżają 

samochodami na plażę. Postawiono tam szlaban, a klucze do kłódki mają jedynie trzy 

instytucje: gmina, firma Delphia Yachts, PGK. Niestety kłódki są bardzo często niszczone  

i łamane. Świadczy to o kulturze naszego społeczeństwa. Zgodził się z radnym, że trzeba ludzi 

uświadamiać i napiętnować tych, którzy postępują w ten sposób. Każdy kulturalny człowiek 

powinien zrozumieć, że plaża jest dla ludzi, nie dla samochodów.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

udzielił głosu Panu Edwardowi Adamczykowi, aby odpowiedział na zadane przez radnego 

Mariusza Miłuna pytanie dotyczące ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Wieliczek. 

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego –  

Edwarda Adamczyka 

poinformował, iż w budżecie są zapisane środki na dalszą kontynuację ścieżki. Sprawa 

przejścia pod torami jest sprawą bardzo skomplikowaną, ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma 

jeszcze uzgodnień z PKP. Negocjacje trwają od dłuższego czasu. Warunki postawione przez 

PKP są nie do spełnienia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Trwają rozmowy nad innym 

sposobem rozwiązania. Prace na ścieżce pieszo-rowerowej będą kontynuowane, a ich 

rozpoczęcie zależy od kierownika punktu rejonowego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Olecku. Jeżeli radni chcieliby szczegółów, mogą do pana kierownika wystąpić z pismem, na 

pewno udzieli on informacji w tej sprawie.   

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 6 – Wnioski radnych i Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Kempisty 

poinformował, iż Komisja Rewizyjna spełniając swoją funkcję kontrolną, wystosowała 

wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Olecka za rok 2010 z tytułu wykonania 

budżetu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Romuald Krzysztof Wojnowski 

odniósł się do sprawy powołania komisji doradczej, jako czynnika, który wspomaga 

merytorycznie i organizacyjnie funkcjonowanie klas sportowych. W żadnym przypadku nie 

pełni on roli kontrolującej. Prawdopodobnie Wydział Edukacji, Kultury i Sportu źle 

zrozumiał intencje Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji, twierdząc, 

że nie ma potrzeby i podstaw do powołania tego rodzaju komisji. W tej komisji wcale nie 

muszą uczestniczyć reprezentanci Komisji Oświaty. Jeżeli ktokolwiek chce pomóc, nie należy 

tej pomocy odrzucać.  

 

Na tym punkt zakończono.   
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Do punktu 7 – Uwagi i wnioski Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedli dotyczące 

projektów uchwał. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy ktoś z przedstawicieli jednostek pomocniczych: sołectw i rad osiedli chciałby 

zabrać głos na temat projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji? 

 

Uwag nie zgłaszano. 

 

 

Przerwa 5 minut. 

 

 

Do punktu 8 – Podjecie uchwał w sprawach: 

 

 a) ustalenia tekstu jednolitego statutu Regionalnego Ośrodka Kultury  

w Olecku – „Mazury Garbate” 
 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

przypomniał, iż obowiązujący statut Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku – „Mazury 

Garbate” był kilkakrotnie zmieniany. Projekt uchwały zakłada przyjęcie tekstu jednolitego 

statutu. Nie wprowadza się żadnych zmian.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji stałych do projektu uchwały. 

 

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 – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Regionalnego 

Ośrodka Kultury w Olecku – „Mazury Garbate”. 

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 podjęciem uchwały głosowało  

19 radnych. 

 



 13 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu 

Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku – „Mazury Garbate”.  

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.45.2011    

w załączeniu 

 

 

 b) Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 

2011-2016 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

wyjaśnił, iż ustawa o pomocy społecznej wśród zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym wymienia tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem  

i rodziną. Sugestie radnych zgłaszane na posiedzeniach komisji zostały uwzględnione 

(poprawiono nawiasy, ponumerowano części programu).  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji stałych do projektu uchwały. 

 

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 – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad 

Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2016. 

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 podjęciem uchwały głosowało  

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki 

nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2016.  

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.46.2011 

w załączeniu 

 

 

 c) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
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Interdyscyplinarnego w Olecku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

poinformował, iż uchwała ta była podejmowana przez Radę Miejską na poprzedniej sesji. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził jej nieważność. 

Zmieniony został tryb ogłoszenia oraz § 1 ust. 1 załącznika Nr 1.  

Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji stałych do projektu uchwały. 

 

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 przy 5 głosach za, 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Olecku oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały? 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

stwierdził, iż Rada Miejska uchwala prawo. Prawo ma być zgodne z ustawami, ma też być 

przejrzyste. Art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie szczegółowo wymienia, 

kto ma być w zespole, a kto może w nim być. Wyszczególnianie tylko części nie powoduje, 

że jedynie wymienione podmioty będą w zespole. Do zespołu muszą wejść również 

przedstawiciele szkół i organizacji pozarządowych. Wyszczególnianie w uchwale podmiotu 

gospodarczego może w przyszłości skutkować problemami, jakie ten podmiot będzie miał, 

jeśli zechce np. wycofać się z zespołu. Zgodę będzie musiał wydać Burmistrza, ale i Rada 

Miejska poprzez zmianę tej uchwał. Nie jest to według niego zgodne z ustawą. Art. 9a ust. 15 

nakazuje nam ustalenie trybu powoływania zespołu i szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania, a nie składu tego zespołu.  W związku z powyższym uważa, że uchwała nie 

jest dopracowana, dlatego powstrzyma się od głosu.  

 

Innych uwag nie zgłaszano.   

 

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

 

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

14 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

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

Zespołu Interdyscyplinarnego w Olecku oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania.  
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U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.47.2011 

w załączeniu 

 

 

 d) zmieniająca uchwałę Nr XVI/152/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia  

29 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia ulg za przejazdy wykonywane lokalnym 

transportem zbiorowym w Olecku 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

wyjaśnił, iż gmina dopłaca 90 gr do każdego biletu ulgowego prywatnego transportu 

miejskiego. Proponuje się rozszerzenie uprawnionych do przejazdów ulgowych o opiekunów 

towarzyszących podczas przejazdów osobom niepełnosprawnym uzależnionym od pomocy 

osób drugich.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji stałych do projektu uchwały. 

 

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 – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/152/08 Rady Miejskiej w Olecku  

z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia ulg za przejazdy wykonywane lokalnym 

transportem zbiorowym w Olecku. 

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 podjęciem uchwały głosowało  

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XVI/152/08 Rady Miejskiej  

w Olecku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia ulg za przejazdy wykonywane 

lokalnym transportem zbiorowym w Olecku.  

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.48.2011 

w załączeniu 

 

 

 e) przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla 

Spółki z o.o. OPTIMA w Olecku 
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Burmistrz – Wacław Olszewski  

poinformował, iż spółka OPTIMA zwróciła się do Rady Miejskiej o przedłużenie taryf za 

wodę w miejscowościach, które obsługuje, ponieważ obecne stawki obowiązują do końca 

czerwca bieżącego roku. W związku z tym, że ujęcie w Szczecinkach zostanie jesienią tego 

roku przejęte przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, więc cena będzie 

obowiązywała jeszcze kilka miesięcy w tej samej wysokości, czyli 3,46 zł za 1m³. Po 

przejęciu ujęcia przez PWiK cena będzie niższa, gdyż przedsiębiorstwo pobiera niższe kwoty 

za 1m³ wody.      

   

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji stałych do projektu uchwały. 

 

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 – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę dla Spółki z o.o. OPTIMA w Olecku. 

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 podjęciem uchwały głosowało  

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółki z o.o. OPTIMA w Olecku.  

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.49.2011 

w załączeniu 

 

 

 f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2011-2022 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

wyjaśnił, iż w związku z tym, że w budżecie Gminy Olecko na 2011 rok zmianie uległy 

planowane dochody i wydatki o kwotę 50.000 zł na przebudowę drogi Szczecinki – 

Borawskie, należy dokonać także zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji stałych do projektu uchwały. 
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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 – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko na lata 2011-2022. 

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 podjęciem uchwały głosowało  

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Olecko na lata 2011-2022.  

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.50.2011 

w załączeniu 

 

 

 g) zmiany budżetu gminy na 2011 rok 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

poinformował, iż zwiększa się plan dochodów o 50.400 zł i o tę samą kwotę zwiększa się plan 

wydatków. Dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. 

„Przebudowa drogi Szczecinki – Borawskie” w związku z otrzymanym dofinansowaniem. 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Olecku 

z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych i mikroskopu, w ramach projektu „Las bliżej 

nas” realizowanego w ramach współpracy z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym.  

W planie finansowym MOPS w Olecku zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 

4.500 zł, przenosząc te środki na zakupy inwestycyjne, zwiększając wydatki przeznaczone na 

zakup samochodu osobowego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji stałych do projektu uchwały. 

 

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. 
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Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 

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 podjęciem uchwały głosowało  

19 radnych. 

 

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

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.51.2011 

w załączeniu 

 

 

 

Do punktu 9 – Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Olecka: 

 

 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

zaproponował, aby w jednym punkcie rozpatrzyć sprawozdanie finansowe za 2010 rok, 

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz informację o stanie mienia 

Gminy Olecko.  

Następnie przedstawił: 

 informację na temat sprawozdania finansowego Gminy Olecko za 2010 rok, w tym 

bilans z wykonania budżetu, łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów 

samorządowych jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat samorządowych 

jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek samorządowych; 

 informację na temat wykonania budżetu gminy za 2010 rok; 

 informację o stanie mienia Gminy Olecko za okres od 1 października 2009 r. do  

31 grudnia 2010 r. 

Powyższe informacje – w załączeniu do protokołu.  

 

 

b) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok – 

zrealizowano w pkt a) 

 

 

c) informacja o stanie mienia Gminy Olecko – zrealizowano w pkt a) 
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d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odczytał Uchwałę RIO.VIII-0120-302/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym 

przez Burmistrza Olecka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olecko za rok 2010 –  

w załączeniu do protokołu.  

 

 

e) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Kempisty 

odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Olecka za rok 2010 z tytułu wykonania budżetu oraz opinię  

o wykonaniu budżetu – w załączeniu do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, iż odczyta uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej. 

 

Radny Grzegorz Kłoczko  

zgłosił, iż ominięty został punkt f) „dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok”.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

wyjaśnił, iż obecnie trwa jeszcze punkt e). Punkt f) będzie kolejny.  

Następnie odczytał Uchwałę RIO.VIII-0120-362/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Olecka za 2010 rok – w załączeniu do protokołu.  

 

 

f) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

otworzył dyskusję.  

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

stwierdził, iż to, że jest dobrze, nie znaczy, że nie może być lepiej. Poruszył dwa obszary. 

Pierwszy dotyczy wydatków ponoszonych na zadania zlecone, czyli zadania Urzędu 

Wojewódzkiego. Przy uchwalaniu budżetu zapowiadał, iż będzie się starał przyglądać 

podczas prac Komisji Rewizyjnej, dlaczego te wydatki tak znacznie przekraczają 

przekazywane gminie na to zadanie pieniądze. Przypomniał, iż za ubiegły rok ponoszone na 

tym zadaniu wydatki 2,5-krotnie przekroczyły środki przekazane przez Wojewodę. Burmistrz 

na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że źródło przekroczenia tkwi w wycenie przez 

Wojewodę tego zadania, które mija się z rzeczywistością. Jest to sytuacja dość podobna do 
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sytuacji szkół, gdzie wycena także z całą pewnością ewidentnie mija się z rzeczywistością, 

gdyż jest zaniżona. Jednak w szkołach mamy do czynienia z przekroczeniem o około połowę, 

czyli o 150%, w tym przypadku mamy do czynienia z przekroczeniem o 250%. Pojawia się 

zatem pytanie, czy zrobiono wszystko, aby zracjonalizować te wydatki, czy istnieje system 

wynagradzania, który byłby odpowiedni do ilości pracy, skali komplikacji zadań, poziomu 

wykształcenia, dostosowany do możliwości gminy. W oświacie taki system funkcjonuje dość 

dobrze, istnieje tzw. siatka wynagrodzeń. Nie wnikał aż tak głęboko, aby patrzeć ile wynoszą 

poszczególne wynagrodzenia i czy są one uzasadnione, czy nie. Na etapie roku 2011 zakłada, 

że świadomość systematycznego monitoringu tej sprawy przez Radę będzie wystarczającą 

motywacją dla Burmistrza do rozwiązania problemu, zwłaszcza, że gminy sąsiednie radzą 

sobie znacznie lepiej z tym przekroczeniem i jest ono o wiele mniejsze.  

Drugi obszar dotyczy załącznika Nr 5 sprawozdania z wykonania budżetu gminy, czyli 

sprawozdania z realizacji dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi 

finansowanych za 2010 rok. Jedna z interpelacji, jaką dzisiaj zadał dotyczy tego załącznika. 

Rachunkowo wszystko się zgadza – to co zostało zaplanowane, zostało wykonane. Zagłębił 

się jednak w obszar prawny. W 2005 roku została podjęta przez Radę Miejską uchwała, która 

reguluje zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Uchwała 

przewiduje, że wysokość opłat ustala w drodze zarządzenia Burmistrz Olecka. Jest to zapis 

martwy, ponieważ nie ma zarządzenia, które ustalałoby wysokość opłat. W oparciu o tę 

uchwałę zostało podjęte zarządzenie, ale nie ma w nim wysokości opłat, jest natomiast mowa 

o sposobie ich kalkulowania. Takie kalkulacje zostały przedstawione i zatwierdzone przez 

Burmistrza, ale nie zmienia to faktu, że w obiegu prawnym to nie funkcjonuje. Dlatego prosił, 

aby się temu przyjrzeć i przywrócić właściwy stan prawny, aby wszyscy mieszkańcy mieli 

dostęp do tych cen, żeby było wiadomo nie tylko w jaki sposób, ale i w oparciu o jakie kwoty 

można organizować zajęcia na terenie jednostki organizacyjnej gminy Olecko. Ma także 

wątpliwości, czy wszystkie dochody jednostek organizacyjnych są przedstawione w tym 

załączniku. Czy przychody, jakie uzyskują szkoły ze sklepików, z różnych prowizji, o których 

wiadomo, że są, są przedstawione w tym załączniku? Na dzień dzisiejszy nie wnika w to  

i stosuje tę samą zasadę, że świadomość tego, że Rada się tym interesuje powinna być 

motywacją do rozwiązania problemu i jego uporządkowania. Nadmienił, iż jest za tym, aby 

wypracowywane dochody pozostawały w gestii jednostek organizacyjnych. Nie chciałby, aby 

pomyślano, że chce im te dochody pomniejszyć. Uważa, że wszystko, co wypracują jednostki 

powinno pozostać w ich gestii, ale w obszarze zgodności z prawem.  

Podsumowując ponownie podkreślił, iż to, że jest dobrze, nie znaczy, że nie może być lepiej. 

Podczas obrad Komisji Rewizyjnej głosował za przyjęciem sprawozdań i udzieleniem 

absolutorium. Głos ten podtrzymuje z prośbą o wyznaczanie sobie ambitnych celów.  

   

Radny Janusz Żero 

jako radny obecnej kadencji stwierdził, iż sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za  

2010 rok, a więc poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, w której nie był radnym. Po 

wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej jak i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Olsztynie jest za tym, aby przyjąć sprawozdania i udzielić absolutorium Burmistrzowi. 

Zgodził się z przedmówcą, że środki wypracowane przez jednostki podległe, powinny być 

rozdysponowane przez te jednostki.    

 

Radny Mariusz Miłun 

życzył Burmistrzowi odwagi do podejmowania trudnych decyzji przy szukaniu oszczędności, 

ponieważ te trudne decyzje są przed nami, ze względu na napiętą sytuację budżetową gminy. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

jako radny tej i poprzedniej kadencji poczuwa się jak najbardziej odpowiedzialny za budżet 

2010 roku, chociaż wykonanie budżetu należy do Burmistrza. Uważa, że budżet 2010 roku 
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był bardzo korzystny dla gminy, wykonano wiele inwestycji, które wpłynęły na poprawę 

wizerunku naszego miasta, dlatego będzie głosował za udzieleniem absolutorium.  

 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odniósł się do wypowiedzi przedmówców. Zadania zlecone – prawdą jest, że zadania te nie są 

oszacowane. Wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego traktowani są jednakowo, bez względu 

na to, czy realizują zadania zlecone, czy zadania własne gminy. Nie są stosowane mniejsze 

stawki wynagrodzeń, ze względu na mniejszą dotację od Wojewody.  Należałoby – i zostanie 

to wykonane – wyszacować raz jeszcze zadania, które są realizowane i przypisywane do 

poszczególnych pracowników. Niektóre zadania zlecone i zadania własne realizuje ten sam 

pracownik. Rozdzielenie tych zadań nie jest takie proste, ale należałoby tego dokonać. 

Dałoby to pełny obraz, w jakim stopniu zadania te są niedoszacowane przez Wojewodę. 

Jeśli chodzi o dochody własne jednostek budżetowych, poinformował, iż jednostki budżetowe 

gospodarują na mieniu gminnym. Przy tworzeniu budżetu kierownicy i dyrektorzy danych 

jednostek przedstawiają planowane dochody. Dochody te przepływają przez budżet gminy  

i wracają do jednostek w 100%, aby w ten sposób zachęcać jednostki do starań przy 

pozyskiwaniu dochodów.  

Wracając do realizacji budżetu stwierdził, iż gmina jest – jak wiele innych gmin – w trudnej 

sytuacji finansowej. Środki unijne zostały już właściwie wyczerpane i do 2013 roku tych 

środków nie będzie. Dlatego też gmina starała się pozyskać maksymalnie ile można, aby 

wykonać zaplanowane inwestycje. Należy szukać oszczędności i szuka się ich we wszystkich 

dziedzinach, zaczynając od oświaty. Na oświatę wydajemy ponad 24% wszystkich wydatków 

i w tym obszarze na pewno będziemy szukać oszczędności, o czym mówił już na 

posiedzeniach komisji. Przed nami rok trudnych decyzji, które trzeba będzie podjąć. Jeżeli ich 

nie podejmiemy, nie będziemy realizować żadnych inwestycji, gdyż nie będzie nas na to stać. 

Wyraził jednak nadzieję, że na zasadzie dialogu społecznego i odwagi uda się to zrealizować.  

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

jako nowy radny, który nie był radnym poprzedniej kadencji, czuje się jak najbardziej 

odpowiedzialny za ten budżet i jest za udzieleniem absolutorium.  

 

Innych głosów w dyskusji nie zabierano. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zamknął dyskusję.  

 

 

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji stałych do projektu uchwały. 

 

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  
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poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 

 

Poddał pod głosowanie projekt powyższej uchwały. 

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.  

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.52.2011 

w załączeniu 

 

 

h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji stałych do projektu uchwały. 

 

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 – Karol Sobczak 

odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka. 

 

Poddał pod głosowanie projekt powyższej uchwały. 

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Olecka.  

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.53.2011 

w załączeniu 
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Burmistrz – Wacław Olszewski 

dziękował radnym za werdykt głosowania. Zdaje sobie sprawę z tego, że to iż jest dobrze, nie 

znaczy, że nie może być jeszcze lepiej – o czym mówił radny Grzegorz Kłoczko. Jest to już 

jego 17 absolutorium, często były one udzielane jednogłośnie, co jest bardzo miłe, tym 

bardziej, że dzisiaj za udzieleniem absolutorium głosowali radni, którzy są po raz pierwszy  

w Radzie. Serdecznie dziękował pracownikom Urzędu Miejskiego za realizację budżetu, 

dyrektorom szkół, wszystkim jednostkom budżetowym gminy. Szczególne podziękowania 

skierował do Pani Skarbnik, która na bieżąco nadzoruje wykonanie budżetu od strony  

finansowej, gdyż realizacja budżetu wymaga wielu odważnych i odpowiedzialnych decyzji, 

zgodnych z przepisami obowiązującego prawa. W dobie kryzysu, jaki dotyka nasz kraj, 

zrealizować budżet jest bardzo trudno, zwłaszcza, jeśli chodzi o realizację dochodów 

własnych. Wyraził nadzieję, że wspólne zamierzenia zostaną zrealizowane, a nasze miasto  

i gmina będzie się nadal rozwijać.    

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 10 – „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. 

 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 2 w Olecku – Teresa Gałaszewska 

zgłosiła, iż mieszkańcy wyrzucają urządzenia elektryczne, nie nadające się do użytku. Na 

ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej wypłynęła sugestia, że 

być może Rada Miejska mogłaby pomóc w rozwiązaniu problemu, a więc wydzielić miejsce 

w mieście, gdzie mieszkańcy mogliby ten sprzęt składować, albo wyznaczyć jeden dzień  

w miesiącu, w którym firma, która mogłaby się tym ewentualnie zająć, zbierałaby takie 

urządzenia. Obecnie są one wyrzucane do lasów i do śmietników.  

Poinformowała, iż na Osiedlu Siejnik mieszkańcy przyzwyczaili się do segregowania śmieci  

i je segregują. Niestety odbiorca odpadów wrzuca do jednego pojemnika posegregowane  

i nieposegregowane śmieci. Wniosek z tego taki, że starania dotyczące segregowania 

odpadów nie są potrzebne. 

Jako Komendant Hufca w Olecku odniosła się do ostatniego konkursu na realizację 

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Od tego roku zmieniły się przepisy i wie, że 

pomyłki się zdarzały wszystkim na różnych szczeblach. Na szczeblu wojewódzkim, na 

szczeblu centralnym można było uzupełniać wnioski i pomyłki naprawiać. Natomiast komisja 

oceniająca wnioski wyznaczona przez Pana Burmistrza takiej możliwości nie dała. Wniosek 

harcerstwa nie został pozytywnie rozpatrzony, a do dnia dzisiejszego nie otrzymała 

odpowiedzi dlaczego dotacji na wypoczynek letni dzieci i młodzieży nie przyznano  

i z jakiego powodu.  

 

Sołtys Sołectwa Świdry – Ryszard Makarewicz 

poinformował, iż droga Gąski – Świdry jest w bardzo złym stanie. W miejscu, gdzie 

wykonywano wodociąg droga podczas deszczy jest praktycznie nieprzejezdna samochodem 

osobowym. Ponadto w niektórych miejscach gałęzie rosnących na poboczach krzaków 

wystają na prawie połowę drogi. Stwarza to duże niebezpieczeństwo. Problem wycięcia 

drzew już zgłaszał, a zwłaszcza tych, które rosną w rowie odwadniającym.   

 

Sołtys Sołectwa Zatyki – Maria Magdalena Arciszewska 

poinformowała, iż w odpowiedzi na wniosek komunikacyjny dotyczący otworzenia nowych 

kursów Olecko – Gąski – Zatyki – Kijewo – Olecko, PKS w Suwałkach stwierdził, że 

prognozowane przychody z kursów nie rokują pokrycia kosztów wykonywania tego 

przedsięwzięcia w formie przewozów regularnych. Rozwiązaniem tego problemu może być 

między innymi połączenie dowozu dzieci do szkół wraz z innymi mieszkańcami. Z usług do 
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transportu korzystałaby cała społeczność lokalna. Są to sprawdzone rozwiązania, dobrze 

funkcjonujące w sąsiednich gminach, np. Bakałarzewo czy Filipów. Zapytała, czy Pan 

Burmistrz poparłby takie rozwiązanie i chociaż dwa razy w tygodniu – we wtorki i w piątki – 

umożliwił mieszkańcom Zatyk dojazd do lekarza lub na zakupy.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odniósł się do zgłoszonych powyżej spraw: 

- problem wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego zostanie rozwiązany wraz  

z uruchomieniem składowiska odpadów w Siedliskach koło Ełku, ponieważ tam zostanie 

wydzielnoa specjalna strefa, gdzie będą zbierane tego typu odpady. Obecnie na naszym 

wysypisku takich odpadów nie składujemy. Z tego co mu wiadomo, to przy zakupie nowego 

sprzętu AGD czy RTV właściciel sklepu musi odebrać i zutylizować stary sprzęt na swój 

koszt. Prosił o cierpliwość, najpóźniej z początkiem 2012 roku składowisko w Siedliskach 

zostanie otwarte. W Olecku będzie wówczas stacja przeładunkowa i problem zostanie 

rozwiązany; 

- jeżeli chodzi o segregację śmieci, to przewoźnik który postępuje w sposób, o jakim mówiła 

Pani Gałaszewska, może zostać pozbawiony koncesji. Wszystko zależy od umowy, jaka jest 

podpisana między przewoźnikiem a Spółdzielnią Mieszkaniową. Gmina niestety nie może 

ingerować w działalność Spółdzielni, gdyż jest to instytucja niepodległa gminie. Jest to 

skandal, ponieważ zniechęca mieszkańców do segregacji, zwłaszcza, że tyle wysiłków 

poświęcono na edukację w tym kierunku. Osiedle Siejnik było pierwszym, gdzie 

uruchomiona została segregacja odpadów. Uważa, że warto na ten temat porozmawiać  

z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej i jeżeli w umowie są stosowne zapisy, rozwiązać 

umowę z tym przewoźnikiem; 

- odnośnie wypoczynku dzieci i młodzieży wyjaśnił, iż spośród kilku ofert, jedna była 

złożona profesjonalnie. Jeżeli w konkursie chociaż jedna oferta jest właściwie złożona na całą 

kwotę przewidzianą na realizację zadania, gmina nie może ogłaszać ponownego naboru, czy 

też uzupełnienia wniosków. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w ramach projektu 

zorganizuje szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych poświęcone między 

innymi sporządzaniu właściwych wniosków na tego typu konkursy. Warto wziąć udział  

w tym szkoleniu; 

- stan drogi Gąski – Świdry osobiście sprawdzi; 

- jeżeli chodzi o dowóz dzieci do szkół i jednocześnie mieszkańców wyjaśnił, iż swego czasu 

gmina to praktykowała. W autobusach gdzie były wolne miejsca, osoby dorosłe mogły jechać 

wraz z dziećmi, kupując u kierowcy bilet. Nie jest w stanie w chwili obecnej powiedzieć, czy 

w jeżdżącym do Zatyk autobusie są wolne miejsca. Sprawdzi to i jeżeli wolne miejsca  

w autobusie będą, prośba zostanie rozważona.  

   

Sołtys Sołectwa Doliwy – Andrzej Pietkiewicz 

zapytał, czy będzie kontynuowana budowa chodnika w Doliwach. Wykonany został odcinek 

chodnika w stronę Giżycka, który nie jest uczęszczany. Istnieje natomiast potrzeba 

wykonania chodnika w stronę Olecka, gdyż obecnie dzieci do autokaru chodzą jezdnią. Prosił 

o wyjaśnienie czy będzie robione coś w tej sprawie. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż jest to droga wojewódzka. Sprawdzi, czy wykonanie chodników zostało ujęte  

w budżecie. Jeżeli nie, niekiedy pozostają środki po przeprowadzonych przetargach i być 

może z tych środków istniałaby możliwość wykonania chodnika. W tym roku 

prawdopodobnie będzie ogłaszany przetarg na dokończenie chodnika i ścieżki pieszo-

rowerowej w kierunku firmy Delphia Yachts. Zwróci się do dyrektora Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w tej sprawie i udzieli odpowiedzi sołtysowi.  
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Na tym punkt zakończono.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż porządek sesji został wyczerpany. Zamknął 

obrady sesji Rady Miejskiej w Olecku.  

 

 

 

          Protokołowała                  Przewodniczący Rady Miejskiej 

     

      Wioletta Biszewska        Karol Sobczak        


