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Protokół Nr ORN.0002.10.2013 

Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 

 

 Sesję rozpoczęto   o godzinie  10.00 

                 zakończono o godzinie  12.45 

 

 

Sesji przewodniczył                                    Przewodniczący  Rady Miejskiej  

- Karol Sobczak  

 

 

Protokołowała                                             Inspektor  Wydziału ORN UM  

- Wioletta Biszewska  

 

 

 

Przed rozpoczęciem sesji radni wysłuchali kolęd w wykonaniu zespołów  

z Państwowej Szkoły Muzycznej w Olecku, pod przewodnictwem Pani Agaty Bagan oraz 

Pani Katarzyny Krajewskiej-Openchowskiej.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał otwarcia sesji. Witał radnych 

przybyłych na sesję, witał Burmistrza – Wacława Olszewskiego, Zastępcę Burmistrza – 

Henryka Trznadla, Wicestarostę Powiatu Oleckiego – Kazimierza Iwanowskiego, 
kierowników jednostek podległych Radzie Miejskiej, prezesów spółek, kierowników 

wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysów, przewodniczących rad i zarządów osiedli oraz 

mieszkańców biorących udział w sesji. 

 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na stan 21 radnych w sesji uczestniczy  

18 radnych, co stanowi wystarczające quorum do odbycia sesji i podejmowania 

prawomocnych uchwał. Jeden radny przybył na sesję podczas jej trwania.  

 

W załączeniu do protokołu: lista obecności radnych, lista obecności sołtysów  

oraz przewodniczących rad i zarządów osiedli.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad poinformował, iż Gmina Olecko zajęła 

VIII miejsce w rankingu Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego  

w kategorii gmin za rok szkolny 2012/2013, natomiast Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olecku 

zajęła V miejsce w systemie współzawodnictwa sportowego Warmińsko-Mazurskiego  

SZS Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2012/2013. 

Wręczył Burmistrzowi oraz Pani Lucynie Sadowskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3  

w Olecku dyplomy i puchary.   

 

Następnie przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.  

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 
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4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  

w okresie od ostatniej sesji.  

5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.  

6. Wnioski i oświadczenia radnych. 

7. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli oraz radnych 

Oleckiej Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał.   

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uwarunkowań i kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych 

źródłach energii na terenie Gminy Olecko, 

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Wąską, 1 Maja  

i Placem Wolności w Olecku,  

c) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku na rok 2014, 

d) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 

2014, 

e) zmiany Statutu Gminy Olecko, 

f) wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Z myślą o przyszłości”  

w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

g) wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Kraina Dziecięcego 

Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych 

 z Gminy Olecko” w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013, 

h) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w publicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Olecko, 

i) wprowadzenia Programu „Olecka Rodzina 3+”, 

j) zmiany budżetu gminy na 2013 rok, 

k) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata  

2014-2022, 

l) uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2014 rok: 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

2) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej, 

3) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez 

Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki, 

4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej na 2014 rok, 

5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

6) głosowanie nad uchwałą budżetową. 

9.  „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Uwag do porządku obrad sesji 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 listopada  

2013 roku? 

 

Uwag do protokołu nie zgłaszano. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie treść protokołu z ostatniej sesji Rady 

Miejskiej.  

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17 za przyjęciem protokołu głosowało 

17 radnych.  

 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0002.9.2013 sesji Rady Miejskiej odbytej  

w dniu 28 listopada 2013 roku.  

 

 

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

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał następujące zarządzenia: 

 zarządzenie Nr ORN.0050.115.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.116.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu rozliczenia mediów w budynkach i lokalach wchodzących 

w skład gminnego zasobu nieruchomości, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.117.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany 

budżetu na 2013 rok – zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 83.761 zł, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.118.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia 

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej 

położonej na terenie Gminy Olecko – dotyczy lokalu mieszkalnego w Olecku przy  

ul. 1 Maja, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.119.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości 

minimalnych stawek umownego czynszu najmu nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Olecko, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.120.2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie powołania 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.121.2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i ogłoszenia wykazu 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko – dotyczy nieruchomości 

gruntowych w miejscowości Kukowo, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.122.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie darowizny 

sieci wodociągowej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

w Olecku – dotyczy sieci wodociągowej w Szczecinkach, Borawskich Małych oraz 

przyłączy wodociągowych Szczecinki – Borawskie – Plewki.  

 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

 Ogłoszono: 

 kolejny przetarg na sprzedaż trzech nieruchomości położonych w Olecku przy  

ulicy Kasztanowej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Przetarg 

zostanie przeprowadzony w dniu 14 stycznia 2014 r.; 

 drugi  przetarg na sprzedaż nieruchomości  gruntowej o powierzchni 0,3141   ha,  

położonej w Olecku przy ulicy Wiejskiej z przeznaczeniem pod usługi handlowe. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 stycznia 2014 r.; 

 drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ulicy 

Kamiennej w Olecku przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową. Przetarg 

zostanie przeprowadzony w dniu 14 stycznia 2014 r.; 
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 piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 171 m², przeznaczonej 

pod zabudowę mieszkalno-usługową, położonej w Olecku przy Placu Wolności. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 11 lutego 2014 r.; 

 przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 39,5 m² położonego w budynku 

przy ulicy Kolejowej 21 w Olecku. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu  

14 stycznia 2014 r.; 

 drugi przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Zajdy. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 stycznia 2014 r.; 

 kolejny przetarg na sprzedaż kompleksu 28 działek pod zabudowę garażową na 

Osiedlu Siejnik I w Olecku o łącznej powierzchni 0,0588 ha wraz z udziałem  

w drogach dojazdowych w wysokości 28/67 części nieruchomości o powierzchni 

0,2195 ha. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 stycznia 2014 r.; 

 kolejny przetarg na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Olecku obręb  

Olecko 1 – Osiedle Siejnik. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 stycznia 

2014 r.; 

 pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości o pow. 27 m², z przeznaczeniem 

pod zabudowę garażową typu „blaszak” przy Alejach Lipowych. Przetarg 

zostanie przeprowadzony w dniu 24 stycznia 2014 r.; 

 piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,6018 ha, zabudowanej 

budynkiem użytkowym, położonej w obrębie Lesk. Przetarg zostanie 

przeprowadzony w dniu 4 lutego 2014 r. 

 

 Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod 

zabudowę mieszkaniową, położoną w Olecku przy ulicy Kamiennej. Nieruchomość zostanie 

sprzedana za kwotę brutto 64.140,00 zł. 

 

 Nie doszedł do skutku przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej 

pod zabudowę przemysłowo-składową, położonej w Olecku na zapleczu ul. Kościuszki – 

TAG. 

 

 Zawarto akty notarialne: 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,72 ha przeznaczonej pod 

budowę budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego z infrastrukturą 

techniczną, położoną w miejscowości Szczecinki, 

 na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki o powierzchni 99 m² w celu 

poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Olecku przy 

ulicy Targowej, 

 na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową przy 

ulicy Grabowej w Olecku, 

 na sprzedaż najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Batorego, 

 na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki o powierzchni 456 m² w celu 

poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Olecku przy 

ulicy Letniej, 

 na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową przy 

ulicy Kamiennej w Olecku, 

 na nabycie nieruchomości o pow. 36 m² w obrębie Kukowo, z przeznaczeniem 

pod lokalizację sieciowej przepompowni ścieków. 
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 Właścicielowi nieruchomości położonej w obrębie Gordejki, gm. Olecko naliczono 

opłatę adiacencką w wysokości 7.795,20 zł, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości 

w wyniku jej podziału. 

 

 Stosownie do art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz jest zobowiązany co najmniej raz w roku 

poinformować Radę o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłat planistycznych. W roku 

2013 na obszarach objętych aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego nie wystąpił żaden przypadek sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat 

od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. Osiem transakcji 

sprzedaży na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

nastąpiło po upływie 5-ciu lat. 

 

 Zakończono budowę terenu rekreacyjnego w Olszewie. W  ramach zadania 

nawieziono ziemię na powierzchni około 600 m² oraz zniwelowano teren około 600 m². 

 

 Realizowane jest zadanie „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko”. Dokonano odbioru 

prac polegających na instalacji i uruchomieniu 4 punktów Hot-Spot w mieście (Stadion 

Miejski, Kamienny pomnik, dworzec PKS, Szkoła Podstawowa Nr 3), a także dostawie 

sprzętu teleinformatycznego oraz doprowadzeniu instalacji elektrycznej do tych punków. 

Wartość zrealizowanych prac 87.869,45 zł brutto. 

 

 Trwa budowa sieci wodociągowej Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo. 

Zaawansowanie robót wynosi 100 %. Wykonano: sieć wodociągową z przyłączami (około 

14,5 km), kanalizację sanitarną z podłączeniami (około 5,1 km). Obecnie trwa płukanie sieci, 

rozruchy technologiczne, próby ciśnieniowe, badania wody. Po uzyskaniu wyników badania 

wody, nastąpi podpisanie umowy z Zakładem Energetycznym i inwestycja zostanie oddana 

do użytku.  

 

 W dniu 15 listopada 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie budowa boiska 

sportowego wraz z zapleczem w Lenartach w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. 

Wartość całego zadania to kwota  490.669 zł brutto. Wysokość dofinansowania wynosi 

319.134 zł. W ogłoszonym przetargu na realizację zadania wpłynęło 15 ofert. W dniu  

13 grudnia 2013 r. nastąpiło otwarcie ofert. Najniższa oferta została złożona na cenę   

357.480,23 zł, najwyższa – 739.846,94 zł.  Trwa weryfikacja ofert. Termin wykonania robót 

budowlanych: 20 maja 2014 r. 

 

 Trwa procedura rozwiązania i rozliczenia umowy  Business Mobility International   

Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku na wykonanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na 

lata 2013-2023.  

 

 W dniach od 30.12.2013 r. do 21.01.2014 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu 

projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Olecko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opracowania będą dostępne 

na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Olecku w menu: Aktualności, a także  

w Wydziale Budownictwa, Inwestycji i Planowania Urzędu Miejskiego. Każdy, kto 

kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy 

składać na piśmie do Burmistrza Olecka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 

organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2014 r. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami 

przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 10.01.2014 r. w sali konferencyjnej 
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Urzędu Miejskiego o godz. 12.30. Prosił w szczególności radnych o uczestnictwo w dyskusji 

publicznej nad projektem studium, ze względu na wagę dokumentu, który ma stanowić 

politykę przestrzenną oraz wytyczne do planowania miejscowego w naszej gminie  

w najbliższych latach. 

 

 Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji realizowanej razem z Partnerem  

z Kozłowej Rudy (Litwa), polegającej na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na szlaku 

dawnej kolejki wąskotorowej oraz remoncie pomostu na kąpielisku miejskim „SKOCZNIA” 

z dofinansowaniem z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. 

 

 Wyłoniono, w wyniku zaproszenia do składania ofert, wykonawcę utrzymania 

porządku i zapewnienie bezpieczeństwa na „Wiewiórczej Ścieżce” wokół Jeziora Oleckie 

Wielkie, na tarasach widokowych i terenach do nich przyległych oraz na plażach („Dzika 

Plaża”, „Szyjka”, „Możne”) na odcinku 12 km w 2014 r. Wpłynęła jedna oferta – 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku, z kwotą w wysokości 

41.472,00 zł brutto. 

 

 W dniu 16 grudnia 2013 r. podjęto decyzję o postawieniu Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej w stan likwidacji, w związku z tym, że Przedsiębiorstwo straciło 

płynność finansową. Powołany został likwidator – Pan Ireneusz Szafruga, który  

w najbliższym czasie przedłoży harmonogram likwidacji. Jest to najrozsądniejsze  

z rozwiązań. Podczas likwidacji na pierwszym miejscu stawiane są interesy pracowników. 

Przedsiębiorstwo będzie nadal funkcjonowało. Uważa, że zarówno likwidator, jak i gmina 

dołoży wszelkich starań, aby Przedsiębiorstwo przekształcić i aby zaczęło ono normalnie 

funkcjonować.  

 

 W dniu 10 grudnia 2013 r. został ogłoszony po raz czwarty przetarg na sprzedaż 

autobusu szkolnego marki IRISBUS, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 

(rok produkcji 2006). Cena wywoławcza autobusu to 70.000 zł brutto. Termin składania ofert 

upłynął 27 grudnia br. Wpłynęła jedna oferta, która została unieważniona, na kwotę 25.777 zł. 

 

 W dniu 12 grudnia 2012 r. jeden nauczyciel przystąpił do egzaminu o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Przewodniczącym komisji był Pan Jan 

Grzyb, któremu dziękował za współpracę. 

 

 Podsumowana została realizacja rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. 

Gmina otrzymała na jego realizację dotację celową w wysokości 111.660,00 zł. Z programu 

skorzystało łącznie 402 uczniów z 12 placówek oświatowych działających na terenie Gminy 

Olecko, z tego 129 uczniów niepełnosprawnych.  

 

 W okresie od 28 listopada 2013 do 20 grudnia 2013 r. w Regionalnym Ośrodku 

Kultury w Olecku „Mazury Garbate” zorganizowano m.in. następujące wydarzenia 

kulturalne: 

 6-7 grudnia – festiwal „III  oleckie zderzenia ze słowem  i dźwiękiem  Poezji  

Gram”, w ramach którego odbyły się 4 koncerty znanych artystów. Na scenie 

wystąpili: Tadeusz Woźniak z zespołem, Martyna Jakubowicz z zespołem Żona 

Lota, Mariusz Lubomski, Wolna Grupa Bukowina, 

 15 grudnia odbył się II Olecki Jarmark Świąteczny,  

 wystawa   fotografii  Witolda   Jurkiewicza,    

 wernisaż wystawy uczestników kursu ABC fotografii,  
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 spotkania w Oleckiej Izbie Historycznej (ze Stefanem Marcinkiewiczem, 

Adamem Żywiczyńskim). 

 

 W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku odbyło się wiele imprez  

o charakterze powiatowym. M. in. odbył się Charytatywny Mecz Gwiazd Piłki Nożnej.  

W imprezie startowało 50 zawodników, ich zmagania obserwowało 800 kibiców. 

 

 Trwa promocja świąteczna na pływalnię i zakup prezentów gwiazdkowych w Hali 

LEGA od 23.12.2013 r. do 6.01.2014 r. 

 

 W Nowy Rok w MOSiR odbędą się dwie imprezy: 

 Jubileuszowy XV Noworoczny Mecz Piłki Nożnej – boisko sztuczne, 

 IX Noworoczny Turniej Tenisa Ziemnego – hala LEGA; 

 

 MOSiR    będzie    organizatorem    zimowiska    pt.    „Ferie    na    Sportowo”    dla    

dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych tj. 27.01-7.02.2014 r. 

 

 W dniu dzisiejszym wpłynęło pismo od Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –

Bronisława Komorowskiego, w którym zostało napisane: „Serdecznie dziękuję za udział  

w tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania. Dzięki Państwa wsparciu, publiczna lektura 

dzieł Aleksandra Fredry w tym roku zabrzmiała jednocześnie w ponad siedmiuset miejscach 

w Polsce. Fredro, który za życia walczył o wolność Polski, a przy tym umiał i śmiać się  

i mądrze analizować naszą polską duszę, znów zbliżył Polaków! Wszędzie mówiono jego 

głosem, słuchano pięknej polszczyzny i podziwiano literacki kunszt połączony z dystansem 

do siebie i świata. To, że akcja zgromadziła tak wiele osób wokół tych wspaniałych tekstów, 

daje powód do satysfakcji. (…) Wyrażając uznanie za znakomite przeprowadzenie akcji 

Narodowego Czytania w Olecku, już dziś zapraszam do przyszłorocznej lektury, do czytania  

i słuchania dzieł Henryka Sienkiewicza. Jego bohaterowie od lat towarzyszą nam  

w rozmowach o polskiej historii, a ich zwycięstwa krzepiły w jej najtrudniejszych chwilach. 

Serdecznie namawiając do udziału w tym wydarzeniu, pozdrawiam wszystkich mieszkańców 

Olecka. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia pragnę jednocześnie 

życzyć Państwu wielu miłych chwil przeżytych w gronie bliskich oraz wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym Nowym Roku.”. 

 

 1 stycznia witamy Nowy Rok 2014. Zapraszał wszystkich mieszkańców miasta  

i gminy Olecko na centralny plac w mieście na wspólne powitanie Nowego Roku. Regionalny 

Ośrodek Kultury w Olecku – „Mazury Garbate” przygotował atrakcje już od godziny  

15.00 – ognisko, zabawy prowadzone przez Świętego Mikołaja, pokaz grupy ognia JAMA, 

noworoczne życzenia. O godz. 17.00 odbędzie się pokaz fajerwerków. 

 

Radni nie zgłaszali pytań w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

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 następujące informacje: 
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 Burmistrz przekazał obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko. 

 

 Dyrektor Zespołu Szkół w Olecku przedłożył informacje o zawartej umowie najmu.  

 

 Wpłynęła prośba przedsiębiorcy o wprowadzenie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości – basenu. Radni analizowali pismo na posiedzeniach komisji.  

 

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie przesłała uchwały Kolegium Regionalnej 

Izby w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Olecka projekcie uchwały 

budżetowej na 2014 rok oraz w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza 

Olecka projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022. Obie opinie są 

pozytywne. 

 

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie przesłała uchwały Kolegium Regionalnej 

Izby w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr ORN.0007.59.2013 Rady Miejskiej 

w Olecku z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień  

w podatku od nieruchomości oraz uchwały Nr ORN.0007.61.2013 Rady Miejskiej w Olecku 

z dnia 31 października 2013 r. sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko na lata 2013-2022, wskazując, że oba akty prawne zostały podjęte z naruszeniem 

prawa. 

 

 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wystąpił z pismem, w którym 

zwrócił się z prośbą o rozważne i przemyślane podejmowanie działań związanych  

z rozwojem energetyki wiatrowej na terenie naszego województwa.  Apel Marszałka poparło 

Stowarzyszenie „Wszyscy Razem”, wnosząc o odpowiednie uregulowanie problematyki 

bezpiecznej lokalizacji turbin wiatrowych w opracowywanych dokumentach planistycznych 

gminy Olecko. 

 

 Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” zwróciło się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące 

materiałów związanych z obliczeniami finansowymi dochodów związanych z planami 

budowy farm wiatrowych na obszarze gminy Olecko zamieszczonych w BIP. Wystąpił do 

Burmistrza o wyjaśnienie sprawy i udzielenie pisemnej odpowiedzi.   

 
 3 grudnia 2013 r. odbyły się konsultacje społeczne na temat elektrowni wiatrowych  

z udziałem radnych, przedstawicieli ewentualnych inwestorów, członków Stowarzyszenia 

„Wszyscy Razem” oraz mieszkańców zainteresowanych tą tematyką.  

 

 W dniu 4 grudnia 2013 r. radni udali się z wizytą na składowisko odpadów  

w Siedliskach koło Ełku. 

 

 12 grudnia 2013 r. odbył się IX Czar Bożego Narodzenia w Regionalnym Ośrodku 

Kultury w Olecku – „Mazury Garbate”. Gratulował Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Olecku oraz nauczycielom i uczniom, za organizację przedstawienia. 

 

 19 grudnia 2013 r. odbyło wspólne posiedzenie radnych Rady Miejskiej w Olecku 

oraz radnych Rady Powiatu w Olecku. Tematyka spotkania była następująca:  

 poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie porządku i czystości na drogach  

i ciągach pieszych gminnych i powiatowych, przejęcie przez gminę ulic 

powiatowych, 

 rewitalizacja nabrzeża rzeki Lega, 
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 zagospodarowanie "Dzikiej plaży" i plaży z pomostem w Dworku Mazurskim, 

 ochrona zdrowia – programy zdrowotne, szczepienia. 

 

 W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

 5 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu  

i Gospodarki, 

 16 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej, 

 17 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 

 23 grudnia 2013 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, 

Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji, Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony 

Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki. 

 

Radni nie zgłaszali pytań w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 5 – Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące zapytania: 

 Czy nie jest zagrożone odśnieżanie miasta, gminy, powiatu w związku likwidacją 

PGK? 

 Na poprzedniej sesji pytał o opinię środowiskową do zmiany studium, która nie była 

pozytywna. Gmina wystąpiła ponownie o opinię. Zapytał, czy opinia ta jest pozytywna 

czy negatywna? 

 

Radny Mariusz Miłun 

zgłosił następujące zapytania: 

 Wykonany został chodnik (ścieżka pieszo-rowerowa) przy drodze na Wieliczki. Latem 

jest on zarośnięty, zimą nie jest odśnieżany. Niepotrzebnie wydatkowane były środki 

na budowę chodnika, z którego nie można korzystać.  

 Zapytał o oświetlenie obwodnicy (które zostało włączone, wyłączone, teraz jest 

włączone) – jaki będzie miało skutek na finanse gminy? 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

podczas wizyty w Siedliskach przekazano radnym informację, że co miesiąc z odzyskanych 

surowców wtórnych zakład pozyskuje 100 tys. zł, czyli jest to kwota około 1 – 1,2 mln zł  

w skali roku. Zapytał, czy jest możliwość prawna, aby gmina (może PGK) mogła zajmować 

się sortowaniem odpadów i pozyskiwaniem z tego tytułu środków finansowych? Czy jesteśmy 

zobowiązani oddawać wszystkie śmieci do Siedlisk? 

 

Innych interpelacji nie zgłaszano.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

udzielił odpowiedzi na powyższe interpelacje: 

 odnośnie sortowania odpadów przez gminę odpowiedział, iż jest taka możliwość, 

należy zamieścić stosowne zapisy w specyfikacji. Sortowanie nie może odbywać się na 

dowolnym terenie, ale na składowisku odpadów, które posiada ważne zezwolenia na 

funkcjonowanie. Nasza gmina nie może tego prowadzić, ponieważ wysypisko  

w Olecku zostało zamknięte, obecnie trwa jego rekultywacja. Koszty odbioru 1 tony 

odpadów komunalnych zostały tak skalkulowane, aby przedsiębiorstwo mogło 
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odbierać odpady niesegregowane, segregować je i uzyskiwać środki ze sprzedaży 

odzyskanych surowców wtórnych. Jeżeli byłoby inaczej, cena odbioru takich odpadów 

byłaby wyższa. 10 gmin na pewno nie stosuje segregacji. Prawdopodobnie z jednej 

gminy odpady są segregowane w województwie podlaskim, co jest niezgodne  

z prawem, ponieważ śmieci nie powinny opuszczać granic objętych działaniem 

przedsiębiorstwa;   

 chodnik przy drodze na Wieliczki faktycznie nie jest sprzątany. Jest to zadanie 

Zarządu Dróg Wojewódzkich. Kilkakrotnie to zgłaszał, zgłosi to ponownie; 

 oświetlenie obwodnicy już działa. Od czasu do czasu pojawiają się jeszcze drobne 

nieprawidłowości. Obwodnica została formalnie odebrana i oddana do użytku. Gmina 

od grudnia utrzymuje starodroże, ponieważ zgodnie z ustawą o drogach publicznych, 

jeżeli została wybudowana obwodnica, starodroże zostaje przekazane gminie. Koszty 

związane z utrzymaniem starodroża ponoszą gminy. Niestety koszty oświetlenia 

obwodnicy ponosi także gmina; 

 odnośnie odśnieżania stwierdził, iż PGK będzie odśnieżało miasto. Spółka nadal 

funkcjonuje, dysponuje odpowiednim sprzętem. Uważa, że nie będzie problemów  

z tym związanych; 

 opinia środowiskowa do studium jest pozytywna, dlatego też studium będzie  

wyłożone do publicznego wglądu.  

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 6 – Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radny Jarosław Bagieński 

prosił o naprawienie lub zainstalowanie nowego oświetlenia przy Pomniku Jana Pawła II oraz  

przy Pomniku Wdzięczności. 

 

Radny Wojciech Rejterada 

zgłoszony wniosek jest związany z wynikiem sportowym osiągniętym przez Szkołę 

Podstawową Nr 3 w Olecku. Wynik sportowy jest następstwem wielu czynników, przede 

wszystkim kilku lat pracy, zaangażowania dyrekcji, pracy nauczycieli, chęci i zapału dzieci  

i rodziców oraz tworzonych dogodnych warunków. Jednym z istotnych składowych była 

również realizowana w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku trzyletnia innowacja sportowa  

w klasach I-III, która po części przygotowywała najmłodsze dzieci do rywalizacji sportowej 

w następnym etapie kształcenia. To zapewne przyczyniło się do osiągniętego przez szkołę 

wyniku. V miejsce na blisko 300 szkół biorących udział w rywalizacji sportowej uważa, za 

wysokie osiągnięcie. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o pochylenie się raz 

jeszcze nad sprawą innowacji i przywrócenie jej do realizacji, gdyż w tym roku przestała być 

kontynuowana. By cieszyć się w przyszłości podobnym, a może lepszym wynikiem, jest 

konieczna. Chęć rywalizacji z najlepszymi musimy rozpocząć od przygotowywania w jak 

najmłodszych klasach. 

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

zgłosił następujące wnioski: 

 Zgłosił wniosek dotyczący uchwały w sprawie wprowadzenia Programu „Olecka 

Rodzina 3+”, która ma być dzisiaj podjęta. Teoretycznie od jutra rodziny mogłyby 

zgłaszać się o wydanie Karty Rodziny, jednak należy poczekać na fizyczne 

wprowadzenie regulaminu i przygotowanie kart. Prosił, aby możliwie szybko 

wprowadzić regulamin i zapewnić karty. Zwrócił także uwagę, że być może 

należałoby wprowadzić przejściową formę w postaci zaświadczenia, że dana osoba 
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podlega programowi oraz prowadzić wspólną dla jednostek (MOSiR, ROK) bieżącą 

informację o mieszkańcach, którym zniżka przysługuje. Pozwoliłoby to na szybkie 

rozpoczęcie korzystania z uprawnień dla rodzin. Wyraził nadzieję, że na Karty nie 

będzie trzeba czekać dłużej niż miesiąc;  

 Wniosek dotyczy spotkania z przedstawicielami Rady Miejskiej i Rady Powiatu, które 

ma się odbyć pod koniec stycznia 2014 roku, co zostało uzgodnione na spotkaniu obu 

rad. Prosił, aby do agendy tego spotkania włączyć sprawy oświatowe (chodzi między 

innymi o zgłaszane ze strony powiatu propozycje dotyczące pomysłów na 

podwyższenie poziomu kształcenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego poprzez 

wspólne wysiłki obu samorządów).  

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące wnioski: 

 Wniósł i przypomniał, aby – kiedy pojawią się opady śniegu – odśnieżać ścieżki 

komunikacyjne do parkingów dla użytkowników pojazdów, szczególnie do parkingów 

dla niepełnosprawnych; 

 Wniósł o podjęcie działań w celu wyznaczenia tras narciarskich na terenie gminy. 

Konkurencji dla Gołdapi nie zrobimy, ale dlaczego nasi mieszkańcy nie mogliby 

zamiast jeździć do Gołdapi, korzystać u nas. Nie wie, czy jest to realne do wykonania 

w tym roku, wyraził nadzieję, że zostanie zrealizowane w roku przyszłym.  

Złożył następujące oświadczenie dotyczące kładki – przejścia dla pieszych ponad obwodnicą 

na wysokości skrzyżowania z drogą na Giżycko, która zapewni bezpieczną komunikację 

pieszych między Oleckiem a Jaśkami: 

„W związku z tym, że gmina poddała się, nie podejmie żadnych działań, co wnioskuje na 

podstawie odpowiedzi na wniosek, który otrzymałem, oświadczam, że z początkiem nowego 

roku, jako społeczność gminy, podejmiemy działania w celu realizacji tej, jakże ważnej dla 

mieszkańców, sprawy.” 

 

Innych wniosków nie zgłaszano. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

udzielił odpowiedzi na powyższe wnioski: 

 oświetlenie pomników jest wykonane, zostanie sprawdzone i naprawione; 

 temat dotyczący innowacji sportowych zostanie przeanalizowany. Jeżeli będą środki 

finansowe, być może zostanie to przywrócone; 

 Karta Rodziny – zrobimy wszystko, aby maksymalnie szybko został opracowany 

regulamin i karta. Priorytetem będzie jak najszybsze wykonanie uchwały; 

 jeżeli chodzi o spotkanie przedstawicieli Rady Miejskiej i Rady Powiatu 

poinformował, iż prawdopodobnie chodzi głównie o to, że jest coraz mniej uczniów 

zarówno w szkołach podstawowych, gimnazjach, jak i w szkołach średnich. Powiat, 

aby zrekompensować spadek uczniów, chce przejąć uczniów od gminy wraz  

z subwencją. Być może chodzi o inne propozycje, temat poruszy na spotkaniu;   

 trasy narciarskie nie jest łatwo zorganizować. Musi być śnieg, miejsce. Organizator 

odpowiada za trasy, bezpieczeństwo, oznakowanie. Jest to temat na najbliższe lata, ale 

nie na tę zimę; 

 sprawę kładki dla pieszych na obwodnicy poruszał na spotkaniu dotyczącym 

funkcjonowania trzech obwodnic typu 2+1 (Mrągowo, Gołdap, Olecko). Odpowiedź 

dyrektora w tej sprawie nie była jednoznaczna. Wiąże się to z kosztami. Wystąpi raz 

jeszcze w tej sprawie i będzie nalegał na rozwiązanie problemu. Bez budowy 

odrębnego przejścia, nigdy nie będzie tam bezpiecznie.  

  

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

oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy ktoś z przedstawicieli jednostek pomocniczych lub radnych Oleckiej Rady 

Młodzieżowej chciałby zabrać głos na temat projektów uchwał będących przedmiotem obrad 

sesji? 

 

Uwag nie zgłaszano. 

 

 

Do punktu 8 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) uwarunkowań i kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych 

źródłach energii na terenie Gminy Olecko 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, iż jest to projekt uchwały, który został wniesiony przez członków 

Stowarzyszenia „Wszyscy Razem”, reprezentujących mieszkańców Gminy Olecko.  

W sprawie tej odbyły się trzy spotkania – posiedzenia komisji, które zaopiniowały 

pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały, konsultacje społeczne z radnymi, ewentualnymi 

inwestorami, członkami Stowarzyszenia „Wszyscy Razem” i mieszkańcami. Każda ze stron 

mogła przedstawić swoje argumenty. Radni brali czynny udział w spotkaniach. W dniu 

dzisiejszym podjęte zostaną prawomocne decyzje.  

Prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że komisja przy 4 głosach za, 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

 

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

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie uwarunkowań i kierunków rozwoju energetyki opartej na 

odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Olecko. 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

stwierdził, iż do uchwały została dołączona tabelka dotycząca przewidywanych obliczeń 

finansowych. Zawiera ona kilka nieścisłości dotyczących braku czynników ujemnych, które 

zmniejszają przychody, dochody gminy (chodzi o subwencję wyrównawczą).   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zapytał, o jakim załączniku radny mówi? 
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Radny Grzegorz Kłoczko 

odpowiedział, iż chodzi o tabelkę, którą radni otrzymali załączoną do projektu uchwały, 

zawierającą przewidywane obliczenia finansowe w skali roku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odpowiedział, iż nie był to załącznik do projektu uchwały, ale informacja do konsultacji 

społecznych, mająca poszerzyć wiadomości. 

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

zapytał, czy Przewodniczący jest autorem tej tabeli? 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odpowiedział, że nie. Powtórzył, iż to nie jest załącznik do projektu uchwały. 

 

Radny Mariusz Miłun 

wtrącił, iż są to materiały poszerzające wiedzę radnych na temat projektu uchwały. Nie są to 

żadne załączniki do uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

stwierdził, iż wszelkiego rodzaju informacje miały wzbogacić paletę wiedzy radnych w tym 

temacie, aby mogli podjąć jak najbardziej obiektywną decyzję.  

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

oznajmił, iż materiały zamiast wzbogacić wiedzę, zubożają ją lub stawiają na głowie, 

ponieważ mowa jest o wartości podatków od przychodu, podczas gdy wiadome jest, że 

podatek liczy się od dochodu. Ustawa mówi, że zwrot należy się od firm, mających siedzibę 

na terenie gminy. PGE pewnie ma siedzibę w Warszawie lub innym większym mieście. 

Pytanie czy my w ogóle otrzymujemy zwrot od tego typu firm? Wiadomo, że wiatraki 

zarabiają na siebie, zwrot inwestycji następuje po 12 latach, co widać z różnych materiałów, 

dlatego na podatki od tej kwoty nie ma co liczyć. W związku z tym, ktoś robi tej idei 

krzywdę. Elektrownie wiatrowe niewątpliwie są pożyteczne, ale manipulując tymi 

informacjami i podając je w sposób wybiórczy, dziwny i nieprawdziwy, zaciemnia się całą 

sprawę tej idei i budzi wielką nieufność w stosunku do autorów.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

stwierdził, że to pytanie zostało zadane i udzielona odpowiedź na konsultacjach społecznych. 

Patrząc na głosy opiniujące projekt uchwały na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji, nikt 

nie został zmanipulowany. Uważa, że ta kwestia została wyjaśniona i nie widzi powodu, aby 

do tego wracać.  

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

prosił na przyszłość, aby materiały, jakie otrzymują radni były podpisane. Pod przychodami 

Gminy Olecko Pani Skarbnik się nie podpisała. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

oznajmił, że tak będzie. Raz jeszcze stwierdził, że tabelka nie jest załącznikiem do projektu 

uchwały. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż tabelka i inne materiały zostały przedłożone przez PGE. Były one w biurze Rady 

Miejskiej i pracownik, popełnił błąd, gdyż zamieścił materiał niepodpisany w BIP. To 
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ewidentny błąd pracownika, który uczynił to nieświadomie. Zostało to usunięte. Materiały te 

dzisiaj wpłynęły podpisane przez firmę PGE. Nie są one ani załącznikiem do projektu 

uchwały, ani materiałem źródłowym.  

 

Radny Jarosław Bagieński 

zwrócił uwagę, że na projekcie uchwały nie ma opinii prawnej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

wyjaśnił, iż opinia prawna była już przedłożona radnym. 

 

Radca prawny – Marcin Bogdan 

poinformował, iż projekt uchwały był przez niego opiniowany. Opinia prawna na piśmie 

została przedłożona. Jest negatywna. W jego ocenie projekt uchwały nie jest zgodny  

z prawem, ponieważ prowadzi do obejścia procedury uchwalania studium. Podobne jest 

orzecznictwo i praktyka organów nadzoru. Dlatego opinia prawna w zakresie zgodności  

z prawem projektu jest negatywna. Oczywiście opinia nie wiąże Rady Miejskiej.  

 

Radny Maciej Juchniewicz 

stwierdził, iż na spotkaniach było to poruszane i wiadomym jest, że podobne uchwały 

uchylane są przez nadzór. Jest to bardziej wyrażenie woli prawie wszystkich radnych za tym, 

aby wbrew mieszkańcom nie lokalizować inwestycji wiatrowych w pobliżu siedlisk. Wszyscy 

są na tyle świadomi, że wiedzą, iż uchwała może zostać uchylona przez Wojewodę. Jest to 

przyczynek do szerszej dyskusji odnośnie planowania inwestycji w gminie w perspektywie 

wieloletniej. Dobrze, że mieszkańcy sami podjęli taką inicjatywę. W następnym roku Rada 

Miejska będzie przyjmowała dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju gminy i planowania 

przestrzennego. W tym procesie należy o tym pamiętać. Inwestor stwierdził, iż farmy 

wiatrowej w Gminie Olecko nie można usytuować w odległości większej niż 2 km od 

najbliższych zabudowań. W związku z tym jest jasny wniosek, że tych farm w naszej gminie 

nie będzie. Samorządy mają bardzo dużą pokusę lokowania takich inwestycji, bo jakieś 

pieniądze z tego są, szczególnie, gdy jest wysoki deficyt i nie ma środków na kolejne 

inwestycje. Radni będą musieli podjąć decyzję, czy chcą konfliktu ze społecznością, czy są jej 

przedstawicielami w Radzie. Prosił mieszkańców, aby pilnowali terminów spotkań 

(najbliższe odbędzie się 10 stycznia 2014 r.) i wspierali radnych.     

 

Innych pytań nie zgłaszano.  

 

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

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 18, za podjęciem uchwały głosowało  

16 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie uwarunkowań i kierunków rozwoju energetyki opartej na 

odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Olecko. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.70.2013 

w załączeniu 
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b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Wąską, 1 Maja i Placem 

Wolności w Olecku 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, iż projekt uchwały dotyczy zmiany aktualnie obowiązującego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z wybudowaną przy ul. Grunwaldzkiej 

infrastrukturą komunikacyjną, obowiązujące w planie ustalenia, nakładają na gminę budowę 

komunikacji wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi, co nie znajduje ekonomicznego 

uzasadnienia. Przewidywana zmiana ustaleń planu miejscowego dotyczyć będzie 

dopuszczenia zabudowy mieszkalno – usługowej na działce gminnej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

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 Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Wąską,  

1 Maja i Placem Wolności w Olecku. 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.  

 

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

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 18, za podjęciem uchwały głosowało  

18 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami 

Grunwaldzką, Wąską, 1 Maja i Placem Wolności w Olecku. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.71.2013 

w załączeniu 

 

 

 

c) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku na rok 2014 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, iż zgłoszono następujące tematy do planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok: 
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 luty – Informacja o drogach gminnych (sytuacja, zamiana lub przejęcie ulic w mieście 

od powiatu), 

 marzec – Sytuacja spółek gminnych: PGK, TBS, PWiK, PEC, 

 kwiecień – Jednostki organizacyjne gminy (MOSiR, MOPS, WTZ, ROK), 

    – Przygotowanie do sezonu letniego, 

 maj – Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, 

 sierpień – Gospodarka śmieciowa, 

 wrzesień – Podsumowanie sezonu letniego, 

 październik – Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014, 

                                – Analiza oświadczeń majątkowych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

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 Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  

w Olecku na rok 2014. 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 18, za podjęciem uchwały głosowało  

18 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady 

Miejskiej w Olecku na rok 2014. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.72.2013 

w załączeniu 

 

 

 

d) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 

2014 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

poinformował, iż Komisja Rewizyjna zaproponowała następujące tematy do planu pracy: 

 luty – Ocena gospodarki lokalami użytkowymi gminy i jednostek organizacyjnych, 

 kwiecień – Ocena zadania – Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2013-2014, 
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 maj – Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, 

 sierpień – Ocena stanu funkcjonowania gospodarki odpadami, 

 październik – Analiza finansowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku  

i Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku - „Mazury Garbate”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja uwzględniając autopoprawkę jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że komisja uwzględniając autopoprawkę jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

poinformował, że komisja uwzględniając autopoprawkę jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Olecku na rok 2014. 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały? 

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

prosił o odczytanie tematu na miesiąc luty. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odpowiedział, iż na miesiąc luty zaproponowany jest temat: „Ocena gospodarki lokalami 

użytkowymi gminy i jednostek organizacyjnych”. Tego tematu dotyczyła autopoprawka.  

 

Innych pytań nie zgłaszano.  

 

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

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 18, za podjęciem uchwały głosowało  

18 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Olecku na rok 2014. 

 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.73.2013 

w załączeniu 
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e) zmiany Statutu Gminy Olecko 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż zmiany wynikają ze zgłaszanych wniosków. Projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję Statutową.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

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 Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zwrócił się prośbą o pozwolenie na nieodczytywanie projektu uchwały. 

 

Rada wyraziła zgodę na to, aby Przewodniczący nie odczytywał przedmiotowego projektu 

uchwały. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.  

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 16, za podjęciem uchwały głosowało  

16 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Olecko. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.74.2013 

w załączeniu 

 

 

f) wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Z myślą o przyszłości”  

w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, iż projekt „Z myślą o przyszłości” realizowany będzie w partnerstwie 

Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku (lider partnerstwa) i ośrodków pomocy społecznej  

z terenu powiatu oleckiego, w tym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku. 

Projekt skierowany jest do 32 osób z terenu powiatu. Z naszej gminy działaniami zostanie 

objętych 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn). Projekt jest w całości sfinansowany z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

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 Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą  

„Z myślą o przyszłości” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za podjęciem uchwały głosowało  

17 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod 

nazwą „Z myślą o przyszłości” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.75.2013 

w załączeniu 

 

 

g) wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Kraina Dziecięcego 

Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych 

 z Gminy Olecko” w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż projekt skierowany jest do 171 uczniów z 4 wiejskich placówek oświatowych 

(Szkoła Podstawowa w Gąskach, Gimnazjum w Kijewie, Zespół Szkół w Judzikach, Zespół 

Szkół w Babkach Oleckich). Projekt jest w całości sfinansowany z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

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 Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą 

„Kraina Dziecięcego Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek 

oświatowych z Gminy Olecko” w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013. 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za podjęciem uchwały głosowało  

17 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod 

nazwą „Kraina Dziecięcego Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich 

placówek oświatowych z Gminy Olecko” w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.76.2013 

w załączeniu 

 

 

h) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w publicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Olecko 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, iż w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, należy dostosować prawo 

lokalne do ustawy.  Zgodnie z projektem uchwały bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka 

zapewniane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Olecko jest realizowane w wymiarze 

5 godzin dziennie. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolu oraz innych formach wychowania przedszkolnego ponad 

wyżej wymieniony wymiar, określona jest opłata w wysokości 1 zł.  

W § 3 ust. 1 i ust. 2 naniesiono autopoprawkę, zgodnie z którą „Zwalnia się o 30% opłaty 

(…)” – dotychczasowy zapis brzmiał „Zwalnia się w części 30% opłaty (…)”.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że komisja przy 4 głosach za, 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

 

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

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zwrócił się prośbą o pozwolenie na nieodczytywanie projektu uchwały. 

 

Rada wyraziła zgodę na to, aby Przewodniczący nie odczytywał przedmiotowego projektu 

uchwały. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za podjęciem uchwały głosowało  

17 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz innych formach 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Olecko. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.77.2013 

w załączeniu 

 

 

i) wprowadzenia Programu „Olecka Rodzina 3+” 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

stwierdził, iż projekt uchwały jest wynikiem między innymi wniosków zgłaszanych przez 

radnych. Dotyczy ulg dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci. Poinformował, iż do projektu 

uchwały została wprowadzona autopoprawka polegająca na wykreśleniu § 7. Pozostałe 

paragrafy otrzymały numerację odpowiednio.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

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 Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zwrócił się prośbą o pozwolenie na nieodczytywanie projektu uchwały. 

 

Rada wyraziła zgodę na to, aby Przewodniczący nie odczytywał przedmiotowego projektu 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

prosił o rozważenie wprowadzenia ulgi za półkolonie. W tym roku półzimowisko na Ledze 

kosztuje 530 zł za osobę. Biorąc pod uwagę rodzinę z trojgiem dzieci, za półkolonie dla 

dwojga dzieci należy zapłacić 1.060 zł. Jeżeli dodatkowo rodzina ta ma opłacić przedszkole 

lub żłobek trzeciego dziecka, to wydatki są znaczące. Warto o tym pomyśleć na przyszłość. 

Nie chodzi mu też o ulgę 30%, może być to ulga niższa.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż realizacja uchwały po jej podjęciu będzie monitorowana. Po analizie kwartalnej, 

półrocznej lub rocznej powrócimy do tematu i ewentualnie wprowadzimy zmiany do 

uchwały.  

 

Innych uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 18, za podjęciem uchwały głosowało  

18 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu „Olecka  

Rodzina 3+”. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.78.2013 

w załączeniu 

 

 

j) zmiany budżetu gminy na 2013 rok 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, iż zmiany budżetu polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków  

o 81.800 zł. Gmina otrzymała środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej  

z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód wywołanych 

zdarzeniami losowymi w szkołach: Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku, Szkole Podstawowej 

w Gąskach. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

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 Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zwrócił się prośbą o pozwolenie na nieodczytywanie projektu uchwały. 

 

Rada wyraziła zgodę na to, aby Przewodniczący nie odczytywał przedmiotowego projektu 

uchwały. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 18, za podjęciem uchwały głosowało  

18 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.79.2013 

w załączeniu 

 

 

 k) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata  

2014-2022 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

poinformował, iż nowe przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły 

obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej 

prognozy finansowej. WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech 

kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto 

limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto 

prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto 

oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W praktyce oznacza to, że WPF należy 

opracowywać co roku z uwzględnieniem czasokresu realizowanych przedsięwzięć (nowych  

i kontynuowanych) i jeśli zadania ujęte w planie wieloletnim wykraczają poza okres czterech 

lat budżetowych, czyli ustawowego minimum czasowego dla WPF, dokument ten trzeba 

opracować na taki okres, na jaki przewidziano realizację zadań. Natomiast prognoza kwoty 

długu, jako dokument uzupełniający WPF, powinna odzwierciedlać wskaźniki zadłużenia na 

przestrzeni tylu lat, na ile planowane jest zaciąganie i spłata zobowiązań. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko została opracowana na lata 2014-2022 ze 

względu na planowany okres spłacania już zaciągniętych kredytów i wyemitowanych 

obligacji.  W 2014 roku planowane wydatki są niższe od prognozowanych dochodów  

o 1.762.200 zł co oznacza wielkość nadwyżki budżetu gminy, którą przeznacza się na spłatę 

rat kredytów i pożyczek. Z zadłużenia Gminy w wysokości 32.880.600 zł z końca 2013 roku, 
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przy pełnej realizacji dochodów i wydatków dług budżetu zmniejszy się do kwoty  

31.118.400 zł i stanowić będzie 42,6 % planowanych dochodów. W przedsięwzięciach 

bieżących uwzględniono projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej, takie jak: 

„Szkoła tysiąca możliwości”, „Poznawanie Naszego Światowego Dziedzictwa”, 

„Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej”, „Rekultywacja 

składowiska odpadów”. Przedsięwzięcia majątkowe współfinansowane z udziałem środków 

zagranicznych, to „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko”, „Sieć wodociągowa z kanalizacją 

sanitarną Olecko – Kukowo”. Przedsięwzięcia wieloletnie finansowane tylko z dochodów 

własnych, to przede wszystkim zadania kontynuowane z udziałem Funduszy Sołeckich. 

Poinformował, iż do projektu WPF na lata 2014-2022 została wprowadzona następująca 

autopoprawka:  

w przedsięwzięciach ujęto zadanie „doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno – 

ekologicznego jednostki OSP Borawskie” na lata 2013 – 2014 w kwotach zaplanowanych 

wcześniej w odpowiednich latach i dokonano z tego tytułu zmian w WPF w informacjach 

uzupełniających. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji stałych do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun  

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

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko na lata 2014-2022. 

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 18, za podjęciem uchwały głosowało  

18 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Olecko na lata 2014-2022. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.80.2013 

w załączeniu 
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 l) uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2014 rok: 

 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2014 rok.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Uchwała 

w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2014 rok  sporządzona jest na podstawie ustawy  

o finansach publicznych. Przedstawiony pod dzisiejsze obrady Rady Miejskiej budżet gminy 

na 2014 rok przedstawia się następująco: 

1. Dochody ogółem na 2014 rok prognozuje się w wysokości 73.010.588 zł. 

A. Dochody własne oparte są głównie o wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz 

dochodów z majątku gminy. Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe zostały 

wyszacowane na podstawie przewidywanego wykonania z 2013 r. Ministerstwo 

Finansów przewiduje wyższe wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

B. W strukturze dochodów ogółem dochody własne są największą grupą dochodów  

i wynoszą 38.219.139 zł, a stanowią 52,3 % dochodów ogółem. 

C. Subwencja ogólna w dochodach to kwota 18.297.586 zł, co stanowi 25,1 % z czego 

część oświatowa – 13.079.220 zł.  

D. Następną z większych grup dochodów są dotacje z budżetu państwa, zarówno na 

zadania zlecone jak i własne w wysokości 9.704.583 zł, a stanowiące 13,3 % 

dochodów ogółem. Dotacje celowe z budżetu państwa będą jeszcze określane decyzją 

Wojewody w ciągu roku budżetowego.  

E. Kolejną grupą dochodów są dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków 

zagranicznych, zaplanowane w wysokości 6.689.265 zł a stanowiące 9,2 % dochodów 

ogółem. Dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych przyjęto w większości  

w oparciu o podpisane umowy z dysponentami tych środków.  

2. Na wydatki w ogólnej wysokości 71.248.388 zł, wydatki bieżące stanowią 87,7 %,  

a wydatki majątkowe 12,3 %. 

3. Wydatki bieżące w kwocie 62.474.098 zł zapewniają realizację zadań własnych  

i zleconych.  

A.  W ramach zadań własnych największe wydatki związane są z oświatą i wychowaniem 

oraz edukacyjną opieką wychowawczą. Wydatki na ten cel to kwota 23.776.161 zł, 

która stanowi 38,1 % wydatków bieżących gminy. 

B.  Na realizację zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej wydatki wynoszą 

13.623.095 zł i stanowią 21,8 %  wydatków bieżących, jednak w większości – 

9.954.421 zł pokryte są z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz  

z dotacji z udziałem środków europejskich. 

C.  Na utrzymanie administracji publicznej wydatki wynoszą 6.484.586 zł co stanowi 

10,4 % wydatków bieżących.  

D.  Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano 5.970.976 zł, w tym na 

zadanie związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – odbiór 

odpadów od właścicieli nieruchomości – 3.000.862 zł.  

E.  Na gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza 

się 3.318.533 zł, czyli 5,3 % wydatków bieżących. 

F.  Wydatki na odsetki od kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynoszą 

1.365.450 zł i stanowią 2,2 % wydatków bieżących. 
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G.  Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 207.700 zł, oraz celową na zadania z zakresu 

zarządzania kryzysowego obowiązkową w kwocie 170.000 zł. 

4. Wydatki majątkowe wynoszą  8.774.290 zł. Główne, największe zadania to: 

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Kukowo (Litwa - Polska – Rosja), 

 Wykonanie sieci szerokopasmowej Gminy Olecko (RPO Warmia i Mazury),  

 Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej (Program 

Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska), 

 Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno – ekologicznego OSP Borawskie (RPO 

Warmia i Mazury), 

 Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach (PROW),  

 Zadania z zakresu drogownictwa, to budowa chodników w ul. Letniej, chodnika  

i parkingu na Os. Lesk, rozbudowa wjazdu i parkingu ul. Batorego 19, podjazdu  

i chodnika ul. Nocznickiego 22, budowa przepustu drogowego w Jaśkach,  

 Dotacje do dróg powiatowych na budowę drogi w Babkach Gąseckich, budowę progu 

zwalniającego ul. Kościuszki, 

 Zaplanowano zadania zgłoszone przez 28 sołectw finansowane z Funduszu Sołeckiego 

na kwotę 290.128,48 zł. 

Przedłożony Radzie Miejskiej do uchwalenia  budżet gminy na 2014 rok zaplanowany jest  

z nadwyżką w kwocie 1.762.200 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.  

Poinformował, iż projekt budżetu gminy na 2014 rok zawiera następujące autopoprawki: 

1. Załącznik Nr 2 – plan wydatków (było załącznik Nr 1 zamiast Nr 2).  

2. W wyniku uznania jako przedsięwzięcie dwuletnie: 2013 – 2014 zadania „doposażenie 

w sprzęt ratownictwa techniczno – ekologicznego jednostki OSP Borawskie” 

dokonuje się stosownych zmian w załącznikach: 

- zał. Nr 3 – zadania inwestycyjne: wpisano wartość zadania w kolumnie „inwestycje 

wieloletnie ujęte w WPF”, 

- zał. Nr 5 – programy i projekty z funduszy strukturalnych: na zadaniu dodano wiersz 

„wydatki dotychczas poniesione”, czyli w 2013 r. kwotę 5.000 zł. 

3. W załączniku Nr 4 –zakup sprzętu hydraulicznego do wyważania drzwi (poprawiono 

błąd ortograficzny – było zapisane „wywarzania”). 

  

 

2) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski odczytał opinię komisji do projektu budżetu Gminy Olecko na 2014 rok – treść  

w załączeniu do protokołu. 

 

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

odczytał opinię komisji do projektu budżetu Gminy Olecko na 2014 rok – treść  

w załączeniu do protokołu. 

 

 

3) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez  

przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki  

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun odczytał opinię 

komisji do projektu budżetu Gminy Olecko na 2014 rok – treść w załączeniu do protokołu. 
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4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej na 2014 rok 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odczytał sentencję uchwały Nr RIO.VIII-0120-650/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Burmistrza Olecka projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok – treść uchwały  

w załączeniu do protokołu. 

 

5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

otwierając dyskusję poinformował, iż na spotkaniu radnych Rady Miejskiej i Rady Powiatu, 

Pan Starosta stwierdził, iż następne lata  będą to lata wyrzeczeń, oszczędzania, spłat kredytów 

i pożyczek. W takiej sytuacji jest także gmina. Cieszy go, że mimo to w naszym projekcie 

budżetu zaplanowane są środki na inwestycje w wysokości ponad 8 mln zł. Będzie głosował 

za budżetem.   

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

uważa, że do budżetu na przyszły rok nie powinno być wielu zastrzeżeń. Jest jednak szereg 

obszarów, o których warto wspomnieć, aby pamiętać o nich w przyszłości. Zasadniczą 

sprawą dla niego – niestety nie zrealizowaną – jest idea budżetu partycypacyjnego, czyli 

obywatelskiego. Szereg miast w kraju taki sposób budżetowania wprowadziło i niewątpliwie 

jest to najwłaściwszy kierunek, aby wyodrębniać środki, o których przeznaczeniu zadecydują 

sami mieszkańcy (jak jest to zrealizowane w przypadku funduszu sołeckiego dla terenów 

wiejskich). Składał w tej sprawie wnioski i pytania. Sprawa została odłożona. Wyraził 

nadzieję, że doczeka się realizacji, może już w przyszłym roku.  

Kolejnym obszarem jest hala sportowa, przy której wykluwa się obraz pewnego stałego 

deficytu, czyli zwiększenia nakładów na kulturę fizyczną. Najważniejszą zasadą, której 

trzeba przestrzegać jest to, aby gmina nie dopłacała do osób innych niż mieszkańcy. 

Wszelkie mechanizmy kontrolne w pierwszym rzędzie powinny sprawdzać, czy nie 

następuje tu dumpingowanie cen, czy nie dopłacamy także do gości, przy czym zaznaczył, że 

zna zasady, iż lepiej cokolwiek uzyskać, niż nie uzyskać nic. Zwrócił uwagę, że akceptuje to, 

iż obiekt na siebie nie zarobi i deficyt będzie istniał. Uważa jednak, że powinien on 

powstawać wskutek korzystania z obiektu przez mieszkańców naszej gminy. Na pewno 

użytkowanie hali przez szkoły oraz Karta Rodziny nie będą sprzyjały podniesieniu wyniku 

finansowego, ale tak właśnie powinno być, bo szkoły i rodziny oleckie są to nasi 

mieszkańcy. 

Odnosząc się do szkół stwierdził, iż trudno uwierzyć, że w powiecie oleckim są gminy, 

którym spina się subwencja i wydatki na szkoły. U nas się to zapewne nie uda, ponieważ 

gmina ma mniejszą subwencję. Na pewno należy szukać optymalizacji, aby dopełnić klasy, 

zmodyfikować sieć szkół – przymiarki były, ale zostały zaniechane. Może rozmowy ze 

Starostwem coś wniosą.  

Jeżeli chodzi o administrację, gmina jak zwykle dopłaca do zadań wojewódzkich i większych 

zmian tu nie ma. Wydatki są na stałym poziomie. 

Istotną sprawą jest to, że podatki nie zostały podwyższone. Na uwagę zasługuje to, aby 

monitorować, czy nie spada podstawa opodatkowania, a można domniemywać, że takie 

zagrożenie będzie ze względu na demografię czy koniunkturę gospodarczą.  

W opiece zdrowotnej nie złamano zasady wstrzymywania się z wydatkami na programy 

profilaktyczne i w dalszym ciągu ich nie ma. Zaznaczyć należy, że dwa czy trzy kluby już 

wnoszą o programy w zakresie szczepień, ewentualnie profilaktyki stomatologicznej. 

Odnosząc się do spotkania z radnymi powiatowymi odnotował surowy głos ze strony 
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Przewodniczącego Rady Powiatu, który stwierdził, że powiat pracuje na planach i wie co 

będzie finansować za rok lub dwa. Wyraził nadzieję, że kiedy zostanie uchwalona strategia, 

dołączone do niej plany inwestycyjne, gmina także będzie pracowała na dalekosiężnych 

planach i będzie wiadomo co, w jakiej kolejności, zostanie wykonane.  

Odnosząc się do projektu strategii zwrócił uwagę, że radni otrzymali diagnozę w postaci 

analizy SWOT, gdzie między innymi wypunktowane były problemy w różnych obszarach  

z którymi boryka się nasza gmina. Zadanie sobie pytania, czy budżet na 2014 rok przybliży 

nas do rozwiązania któregoś z problemów, skłania raczej do stwierdzenia, że budżet jest 

neutralny, wielkiego przełomu w kluczowych problemach na pewno nie będzie.  

Głosują za, życząc, aby szukać sposobu na poprawę obszarów, o których mowa wyżej.  
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stwierdził, iż każdy budżet musi się bilansować. Źle byłoby, aby wydatki były wyższe niż 

dochody. W wielu sprawach zgadza się z przedmówcą. Uważa, jednak, że do wszystkiego 

należy podchodzić odpowiedzialnie, zgodnie z dyscypliną finansową, nie oczekując na 

zrealizowanie swoich oczekiwań i pomysłów.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

poinformował, iż przy uchwalaniu budżetu zawsze pojawia się wiele dylematów, gdyż jest to 

jedna z kluczowych uchwał Rady Miejskiej. Uważa, że budżet został opracowany na miarę 

naszych możliwości finansowych. Na pewno nie jest on nierealny czy wyborczy, gdyż  

z reguły jest tak, że cokolwiek uchwalamy w roku wyborczym, to się to tak podsumowuje. 

Nie zaciągamy żadnych kredytów i pożyczek, w 2014 roku spłacamy wcześniej zaciągnięte 

zobowiązania. Nadal odczuwalny jest kryzys, chociaż oficjalnie mówi się, że już minął.  

Pozytywne jest to, że kwota zaplanowana na wydatki majątkowe jest to prawie 8 mln zł,  

z czego 2 mln zł jest to wkład własny gminy, natomiast prawie 6 mln zł są to środki 

zewnętrzne. Nie ulega również wątpliwości, że wspieramy Starostwo Powiatowe w kwocie 

ponad 600 tys. zł, które przeznaczone są na remont drogi na terenie wiejskim. Zwrócił 

uwagę, że budżet przewiduje wiele wydatków związanych z inwestycjami na terenach 

wiejskich.  

Wniosków złożonych do budżetu przez radnych, organizacje, instytucje i inne podmioty było 

bardzo wiele. Nie zostały one uwzględnione ze względu na brak środków finansowych. Nie 

będzie indywidualnie udzielał odpowiedzi, który wniosek nie został uwzględniony, ponieważ 

te, które zostały uwzględnione, zawarte są w budżecie. Jeżeli będą dodatkowe środki w ciągu 

roku, wnioski będą w miarę możliwości realizowane.  

Odnosząc się do optymalizacji wydatków oświatowych stwierdził, iż zostały one obniżone na 

tyle, na ile było to możliwe. Nie powinno się w jednym kraju różnicować obywateli. Na 

dziecko z terenu wiejskiego, uczącego się w szkole wiejskiej przysługuje subwencja według 

wskaźnika 1,38, natomiast jeżeli dziecko uczy się w mieście wskaźnik wynosi 1. Wskaźnik 

powinien być w jednej wysokości. Nie powinno być też tak, aby na dzieci z terenów 

wiejskich dowożone do szkoły miejskiej, przysługiwała subwencja jak na dzieci miejskie 

czyli o wskaźniku 1. Gmina ponosi koszty dowozu i dodatkowo ma obniżoną subwencję. Nie 

jest to właściwe, ale na to wpływu nie mamy. Liczba dzieci w poszczególnych szkołach jest 

monitorowana na bieżąco. Za wielkich możliwości nie mamy. Dwie szkoły są optymalnie 

obłożone – Zespół Szkół w Babkach Oleckich oraz Szkoła Podstawowa w Gąskach. Nie ma 

jednak możliwości połączenia np. szkoły w Babkach Oleckich ze szkołą w Judzikach, 

ponieważ jedną z nieruchomości należałoby sprzedać, a drugą rozbudować. W jednym 

budynku nie pomieszczą się wszystkie dzieci. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku 

Gimnazjum w Kijewie i szkoły w Gąskach. Jeżeli liczba dzieci znacznie się zmniejszy, 

będzie to nieuniknione, ale póki co, na dzień dzisiejszy nic w tym kierunku nie można zrobić.  

Jeżeli chodzi o halę stwierdził, iż deficyt jest i będzie, ponieważ tego typu obiekty nie 

sfinansują się samodzielnie. W miastach ościennych – Ełku, Suwałkach, Gołdapi – również 
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samorządy dofinansowują do funkcjonowania obiektów. Należy robić wszystko, aby deficyt 

był jak najmniejszy. Ubolewa nad tym, że gminy ościenne i powiat nie korzystają z hali, 

pomimo wcześniejszych deklaracji.  

Podsumowując oznajmił, iż budżet jest na miarę naszych możliwości. Dziękował radnym, 

którzy omawiając budżet na poszczególnych posiedzeniach komisji, uważają podobnie. 

Dziękował Pani Skarbnik, kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorom i 

kierownikom jednostek podległych gminie.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zamknął dyskusję. 

 

6) głosowanie nad uchwałą budżetową 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2014 rok. 

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na  

2014 rok. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.81.2013 

w załączeniu 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 9 – „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. 
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zapytał, czy ktoś z mieszkańców chciałby zabrać głos? 

 

Sołtys sołectwa Świdry – Ryszard Makarewicz 

poruszył temat złego stanu drogi z Gąsek do Świder. Zima zaskoczyła wszystkich, i chociaż 

śniegu już nie ma, pozostały wyboje. Może należałoby drogę wyżwirować. Rozmawiał  

z pracownikiem Urzędu Miejskiego na temat przepustu. Został on naprawiony, jednak była to 

naprawa doraźna. Pracownik Urzędu uważa, że aby dokonać gruntownej naprawy należałoby 

sporządzić projekt techniczny. Problem należy rozwiązać, aby uniknąć wypadku.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

na zakończenie złożył obecnym życzenia noworoczne.  

 

Do życzeń przyłączył się Burmistrz – Wacław Olszewski.  

 

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

Zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Olecku.  

 

 

          Protokołowała                  Przewodniczący Rady Miejskiej 

      Wioletta Biszewska        Karol Sobczak        


