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P r o t o k ó ł   Nr   ORN.0002.2.2014 

sesji Rady Miejskiej w Olecku 

odbytej w dniu 28 lutego 2014 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 
Sesję rozpoczęto o godzinie  12:00 

        zakończono o godzinie   14:45 

 

 

Sesji przewodniczył    Przewodniczący Rady Miejskiej 

          - Karol Sobczak  

 

Protokołowała     Referent Wydziału ORN UM 

         - Ewa Rekuć 

 

 

 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej. Witał radnych przybyłych na 

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

Trznadla, Zastępcę Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Olecku – Bernarda Faszczę, 

Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Olecku – Jana Mroza oraz Wicestarostę – 

Kazimierza Iwanowskiego. 

 

Witał kierowników jednostek podległych Radzie Miejskiej, prezesów spółek, 

kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysów, przewodniczących rad osiedli oraz 

mieszkańców biorących udział w dzisiejszej sesji. 

 

Przewodniczący sesji prosił wszystkich o powstanie, celem uczczenia minutą ciszy 

pamięć zmarłego sołtysa Sołectwa Judziki – Jarosława Domańskiego.   

 

 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. Jeden radny przybył na sesję podczas jej trwania.  

 

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

przewodniczących rad i zarządów osiedli. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad: 

 
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.  

2. Informacja na temat 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 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) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, 

b) wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej, 

c) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 



 2 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020, 

d) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy  

w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla 

osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

e) uchwalenia Programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Olecko, 

g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej  

w Gminie Olecko na lata 2014-2020, 

h) w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Sport i turystyka bez granic – 

wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

„Litwa-Polska” 2007-2013, 

i) w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLI/386/10 Rady Miejskiej  

w Olecku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania 

Przedszkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Gąskach,  

j) w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLI/387/10 Rady Miejskiej  

w Olecku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania 

Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Judzikach, 

k) w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLI/388/10 Rady Miejskiej  

w Olecku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania 

Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich, 

l) w sprawie zmiany uchwały Nr ORN.0007.2.2014 Rady Miejskiej w Olecku  

z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i 

niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystywania, 

ł) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości  

w  drodze bezprzetargowej, 

m) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2014-2022, 

n) zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 

9.  „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak, 

zapytał, czy są uwagi i wnioski do porządku sesji. 

 

 

Pytań i uwag nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 2  – Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, iż od dnia 14 lutego 2014 roku obowiązuje uchwała Rady Miejskiej w sprawie 

zmiany Statutu Gminy Olecko. Stosownie do zapisów uchwały jeżeli przerwa między 

posiedzeniami Rady lub Komisji wynosi więcej niż 30 dni i w tym czasie radni nie zgłosili 

uwag do protokołu, protokół uznaje się za przyjęty i nie ma konieczności przyjmowania go 

poprzez glosowanie. Jeżeli radni wnieśli uwagi do protokołu, protokół przyjmuje się poprzez 

głosowanie na następnym posiedzeniu Rady lub Komisji. Przerwa miedzy sesjami była 

dłuższa niż 30 dni, uwag do protokołu z ostatniego posiedzenia Rady nie wniesiono, w 

związku z tym został on przyjęty. 
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Radni nie zgłaszali uwag. 

 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

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

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał następujące zarządzenia: 

 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.21.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia 

bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.22.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany 

budżetu gminy na 2014 rok; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.23.2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie przekazania 

uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.24.2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie przekazania 

uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w 

planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.25.2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu Gminy Olecko na 2014 rok; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.26.2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.27.2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 r. za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Olecko; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.28.2014 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zwołania 

zebrania wyborczego w sołectwie Judziki; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.29.2014 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z 

zakresu sportu w 2014 r.; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.30.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia 

wyborów do Oleckiej Rady Młodzieżowej; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.31.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 

zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - prowadzenie w Olecku 

Centrum Organizacji Pozarządowych; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.32.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia 

do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Olecko; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.33.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany 

Zarządzenia Burmistrza Olecka NR ORN.0050.3.2014 z dnia 2 stycznia 2014r. w 

sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego i 

ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie Gminy Olecko; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.34.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia 

do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego i ogłoszenia wykazu 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.35.2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r.; 
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 Zarządzenie Nr ORN.0050.36.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z 

zakresu kultury w 2014 r.; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.37.2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu wydawania i korzystania z Karty Oleckiej Rodziny 3+ oraz określenia jej 

wzoru; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.38.2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie darowizny 

samochodu ciężarowego na rzecz Stowarzyszenia „OTWARTE DRZWI”; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.39.2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie odpłatnego 

nabycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Olecko, w obrębie 

Jaśki; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.40.2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie powołania 

Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Oleckiej Rady 

Młodzieżowej; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.41.2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do 

przedszkola i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 

Olecko w roku szkolnym 2014/2015;  

 Zarządzenie Nr ORN.0050.42.2014 z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia 

wyborów Oleckiej Rady Młodzieżowej. 

 

 

Ogłoszono: 

1) rokowania na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną w Olecku przy ulicy Kasztanowej. Przetarg zostanie  przeprowadzony w dniu 

25 marca 2014 r. 

2) trzeci  przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Zajdy. Przetarg 

zostanie przeprowadzony w dniu 28 marca 2014 r. 

3) na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 24 m² położonym w budynku przy ulicy 1 Maja 12 

w Olecku. Przetarg zostanie  przeprowadzony w dniu 28 marca 2014 r. 

4) na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych o powierzchniach 35, 69  m²  i 34,34  m² 

położonych w budynku przy ulicy Słowiańskiej 3 w Olecku. Przetarg zostanie  

przeprowadzony w dniu 28 marca 2014 r. 

5) trzeci 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 8 kwietnia 2014 r.   

6) drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości o pow. 27 m
2
, z przeznaczeniem  pod zabudowę 

garażową typu „blaszak” przy Alejach Lipowych. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu  

8 kwietnia  2014 r. 

7) kolejny przetarg na sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod  

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Olecku obręb Olecko 1 – Osiedle  

Siejnik. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 8 kwietnia  2014 r. 

8) 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 8 kwietnia 2014 r. 

9) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  o powierzchni 0.4707 ha w miejscowości Plewki. 

Przetarg zostanie  przeprowadzony w dniu 8 kwietnia 2014 r. 

 

Rozstrzygnięto przetarg: 

1) na dzierżawę  nieruchomości rolnej,  położonej w Gąskach o powierzchni 0.5697 ha. 

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona za stawkę czynszu 330,00 zł rocznie. 
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2) na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,6018 ha, zabudowanej budynkiem 

użytkowym,  położonej w obrębie Lesk. Nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę 

45.000,00 zł brutto. 

 

Nie doszły do skutku przetargi: 

1) Na sprzedaż nieruchomości przy Placu  Wolności w Olecku. 

 

Zawarto akt notarialny: 

 na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek o łącznej powierzchni 59 m ² w celu 

    poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Olecku przy ulicy 

    Wiśniowej, 

 na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki o powierzchni 53 m ² w celu poprawy 

    warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Olecku przy ulicy Wiśniowej, 

 na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku przy ulicy Kolejowej w Olecku, 

 na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Olecku 

przy ulicy Kasztanowej; 

 na sprzedaż dwóch nieruchomości rolnych po zlikwidowanej drodze wewnętrznej  

w obrębie Kukowo z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiednich; 

  na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Olecku 

przy ulicy Kamiennej. 

 

 Do końca lutego producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do 

wniosku dołącza się faktury VAT na zakup oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 

2013 r. do 31 stycznia 2014 r. 

 15 – go marca mija termin zapłaty pierwszej raty podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości. 

 

 Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej wygrała konkurs na prowadzenie w Olecku 

Centrum Organizacji Pozarządowych. Od marca do grudnia 2014r. stowarzyszenia z 

terenu gminy Olecko mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia merytorycznego, 

lokalowego i technicznego udzielanego  w ramach COP. Fundacja w ramach realizacji 

zadania prowadzić będzie Punkt Informacyjny (PI) w siedzibie FRZO (ul. Plac 

Wolności1 w Olecku). Punkt będzie  czynny 3 razy w tygodniu przez 4 godziny ( w 

godzinach popołudniowych). W ramach pracy PI publikowane będą na stronie 

www.cop.fundacja.olecko.pl informacje o aktualnych konkursach dla organizacji 

pozarządowych, umawiane terminy doradztwa i rezerwacji sali konferencyjnej  oraz 

prowadzona wypożyczalnia sprzętu (aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, nagrywarka, 

rzutnik, ekran, 5 laptopów, sprzęt nagłośnieniowy, 2 namioty wystawiennicze). Punkt 

Informacyjny umożliwi również bezpłatne korzystanie z urządzeń biurowych: fax, 

telefon, kserokopiarka oraz komputer z dostępem do Internetu. W ramach pracy 

Centrum świadczone będzie bezpłatnie doradztwo i konsultacje  m.in. związane z 

aspektami prawnymi i księgowymi związanymi z pracą stowarzyszeń. Fundacja 

ponadto zorganizuje dwa spotkania informacyjne oraz Targi Organizacji 

Pozarządowych. Wartość oferty to 21 400,00 z czego 5 000,00 zł to dotacja gminy. 

 W dniu 21 lutego w sołectwie Judziki odbyły się wybory sołtysa. Został nim Witold 

Jagłowski. 
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 Sołtysi mają obowiązek uzgadniać wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach 

Funduszu Sołeckiego z wydziałem prowadzącym dane zadanie. Wszelkie zlecenia i 

zamówienia wykonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Olecku. 

 

 

1. Budowa sieci wodociągowej Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo – II 

Etap 

 

Umowa o dofinansowanie:  ILPR.01.01.00-28-106/10-00 z dnia  11 września 2012r 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Litwa - Polska- 

Rosja na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 

Partnerstwa. 

Partnerzy:  Kozłowa Ruda (Litwa), Gusiev (Rosja) 

Trwa procedura przetargowa.  4 marca otwarcie ofert.  

Zakres robót w drugim etapie: 21 km sieci wodociągowej Kukowo-Zajdy-Zabielne, odcinek 

sieci tranzytowej Siejnik-Zajdy, 44 przyłącza wodociągowe oraz 50 przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

 

2. Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko. 

Całkowita wartość projektu: 3 794 255,00 zł 

Całkowita kwota dofinansowania tj. 85%: 3 225 116,71 zł 

Termin realizacji całego projektu: 30 listopada 2014 r. 

Projekt dofinansowany jest w wysokości 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 

2007-2013.  

Wykonawca (projekt i roboty budowlane): LAN Technika Artur Szostko, 15-399 Białystok 

ul. Handlowa 7/204. 

Koszt zamówienia brutto: 3 441 177,75 PLN 

Trwają prace polegające na uruchamianiu punktów Hot-Spot, dostawie i instalacji urządzeń 

niezbędnych do działania systemu Wi-Fi. 

W styczniu dokonano odbioru 15 punktów Wi-Fi na terenie miasta Olecko. 

 

3. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach 

W dniu 20 stycznia 2014 r. podpisano umowę na wykonanie robót z  PHUP „PALWOD” 

Ryszard Pawlukanis z Gołdapi.  

Termin zakończenia: 20 maja 2014r. 

Koszt brutto wykonania zadania: 357.480,23 PLN  

W ramach zadania zostanie wykonane: boisko trawiaste z bramkami, bieżnia z mączki 

ceglanej, droga dojazdowa z miejscami postojowymi z kostki POLBRUK, rurociąg drenarski, 

przepust rurowy, przyłącze wodociągowe, szambo szczelne, ławki. 

Nadzór inwestorski – Projektowanie i Nadzory, Wiktor Werstak, Olecko - cena realizacji 

zamówienia wynosi: 3.198,00 PLN.  

Rozpoczęto prace przygotowawcze. 

 

4. Budowa oświetlenia w Giżach [Fundusz Sołecki] 

28 stycznia 2014 zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego oświetlenia (0,2 km) 

w osadzie Giże.  

Wykonawca: TARE Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. 

Wartość zamówienia brutto 2 324,70 PLN 

Termin wykonania usługi – 10 czerwca 2014 r.   
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5. Budowa oświetlenia ul. Nocznickiego w Olecku 

28 stycznia 2014 zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego oświetlenia (0,4 km) 

ul. Nocznickiego w Olecku. 

Wykonawca: TARE Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. 

Wartość zamówienia brutto 5 018,40 PLN 

Termin wykonania usługi – 10 czerwca 2014 r.   

 

6. Budowa oświetlenia w Sedrankach [Fundusz Sołecki] 

28 stycznia 2014 zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego oświetlenia (1,05 

km) w Sedrankch. 

Wykonawca: TARE Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. 

Wartość zamówienia brutto 9 594,00 PLN 

Termin wykonania usługi – 10 czerwca 2014 r.   

 

7. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej w 

Olecku oraz remont pomostu kąpieliska miejskiego „SKOCZNIA” w Olecku z 

dofinansowaniem z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 

Rozpoczęto realizację projektu, podczas którego zostanie wykonane oświetlenie uliczne na 

długości od ul. Ludowej do ulicy Gołdapskiej 18A (garaże) ok. 1,5 km, remont pomostu mola 

na „SKOCZNI” oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej od ulicy Gdańskiej do Gołdapskiej 

18A (garaże) i dalej do drogi na Gołdap o nawierzchni żwirowej. 

Realizacja projektu w terminie od stycznia 2014 roku do grudnia 2014. 

16 stycznia br.  odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami z Litwy celem omówienia 

działań w projekcie.  

Obecnie trwa proces opiniowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty 

budowlane przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie.  

Łączny koszt projektu 540 001,00 euro. Przewidywane wydatki po stronie Gminy Olecko 

254 154 euro, z czego dofinansowanie z UE 216 030,90 euro.  

 

8. Budowa chodnika na ul. Letniej w Olecku  

28 stycznia 2014  zlecono opracowanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. 

Letniej w Olecku. 

Wykonawca: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, K. Sawczuk, ul. Sokola 3/27,  

19-400 Olecko 

Wartość zamówienia brutto 2 091,00 PLN 

Termin wykonania usługi – 30 kwietnia 2014 r.   

 

9. Budowa chodnika i parkingu na osiedlu Lesk w Olecku  

28 stycznia 2014  zlecono opracowanie projektu technicznego budowy chodnika i parkingu w 

Lesku. 

Wykonawca: PRO-KOM” Zakład Usług Projektowych, K. Sawczuk, ul. Sokola 3/27,  

19-400 Olecko 

Wartość zamówienia brutto 3 690,00 PLN 

Termin wykonania usługi – 30 kwietnia 2014 r.   

 

10. Remont długiego mostu drewnianego w Olecku 

21 lutego 2014 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego remontu z 

ARCHITEKCI  C. Gierszewski z siedzibą w Olecku. 

Wartość zamówienia brutto 11 070,00 PLN 

Termin wykonania usługi – 15 kwietnia 2014 r.   

 

11. Rozbudowa wjazdu  i parkingu na ul. Batorego w Olecku 

17 lutego 2014  zlecono opracowanie projektu technicznego przebudowy wjazdu przy ul. 

Batorego w Olecku na działce nr ewid. 748/4 
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Wykonawca: PRO-KOM” Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, Ul. Sokola 3/27,  

19-400 Olecko 

Wartość zamówienia brutto 2 091,00 PLN 

Termin wykonania usługi – 14 marca 2014 r.   

 

 

12. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olecko 

 

Przeprowadzone zostały negocjacje z ekspertem do spraw rozwoju, zarządzania 

strategicznego i zarządzania jakością w administracji publicznej Panem Adamem Puza, w 

sprawie korekty projektu naszej Strategii i dokończenia całej procedury do momentu 

uchwalenia Strategii przez Radę Miejską. Szczegółowa wizja przyszłej Strategii oraz plan 

działania i prac nad Strategią, przedstawione zostaną na warsztatach przeprowadzonych przez 

Wykonawcę, po podpisaniu umowy. 

 

13. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Olecko 

Zakończył się termin składania uwag do projektu zmiany studium. Uwagi zostały 

przekazane Wykonawcy, który je rozpatruje, a następnie przekaże nam propozycję ich 

rozpatrzenia. Uwagi zostały złożone przez różne podmioty: głównie osoby fizyczne, ale także 

m.in. przez sołtysów, stowarzyszenia, zespoły szkół, kluby radnych i osoby prawne. W 

przeważającej większości uwagi dotyczą wniesienia zapisu o lokalizacji turbin wiatrowych w 

minimalnej odległości 2 km od zabudowań mieszkalnych. Wpłynęły także pisma od 

mieszkańców, którzy wyrażają w nich poparcie dla rozwoju energetyki odnawialnej w naszej 

gminie. 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

 Minister Finansów pismem z dnia 13 lutego 2014 r. poinformował o ostatecznych 

kwotach poszczególnych części subwencji i zakładanych wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych w 2014 roku, ustalonych na podstawie ustawy 

budżetowej. Dla Gminy Olecko zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w 

stosunku do planowanej na podstawie projektu ustawy budżetowej o kwotę 153.924 

zł. Pozostałe subwencje i udziały w  pozostały na poziome jak zaplanowano. 

 Przekazano do Urzędu Statystycznego sprawozdania za 2013 rok dotyczące środków 

trwałych, w tym zmian w środkach trwałych, finansowanie nakładów na nowe obiekty 

majątkowe i ulepszenie istniejących.   

 Przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej roczne sprawozdania  z wykonania 

dochodów, wydatków, zobowiązań, należności, podstawowych dochodów 

podatkowych oraz zadań zleconych, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie sprawozdawczości budżetowej.  

 W 2013 roku na roczne planowane dochody w wysokości 75.789.203 zł  wpłynęły 

środki w wysokości 70.599.064  zł. Na planowane wydatki w wysokości 75.275.398 

zł wydano 69.130.587 zł. Spłacono zaplanowane raty pożyczek i kredytów w 

wysokości 1.406.200 zł.  Z powyższych danych wynika również, iż pozostały wolne  
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 środki do dyspozycji, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu gminy w wysokości 954.672 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania 

budżetu 2013 r. przedstawię Radzie Miejskiej i RIO w terminie do końca marca br. 

 W wyniku ostatecznej weryfikacji wniosku o płatność w zakresie projektu objętego 

PROW pn. „Piknik historyczny w Olecku” w dniu 19 lutego 2014 r. otrzymaliśmy 

refundację poniesionych środków w wysokości 24.769,79 zł. 

 

1.  W wyniku przetargów wyłoniono najemców dwóch lokali użytkowych : 

   -  przy ul. Kolejowej 31 lokal o powierzchni 18,18 m
2 

z czynszem najmu w wysokości    

6,00 zł za 1m
2
 powierzchni użytkowej, 

   -  przy Placu Wolności 9 o powierzchni 53,74 m
2 

z czynszem najmu w wysokości  25,00 zł 

za 1m
2
 powierzchni użytkowej. 

Natomiast mimo 8- krotnego ogłaszania przetargu nie wynajęto  lokalu przy ul. Kolejowej 31 

o powierzchni 50,98 m
2
. 

Nie wyłoniono również ze względu na brak zainteresowania najemcy lokalu przy Placu 

Wolności 2 o powierzchni 174,97 m
2
 (ogłaszane były 3 przetargi ). 

Przypomniał, że 15 marca upływa termin składania wniosków na utylizację odpadów 

zawierających wyroby azbestowe. Zaprosił wszystkich zainteresowanych pozbyciem się 

azbestu ze swoich nieruchomości do udziału w programie. 

 

 

 11 lutego ogłoszone zostało rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych z zakresu sportu w 2014 r. W ramach tegorocznego konkursu 

złożono 13 ofert na realizację zadań publicznych, z czego 7 ofert spełniło kryteria 

formalne i poddane zostały ocenie merytorycznej. Udzielono wsparcia finansowego dla 7 

organizacji pozarządowych na łączną kwotę 208 500 zł.  

 

 17 lutego ogłoszone zostało rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych z zakresu kultury w 2014 r. W ramach tegorocznego 

konkursu złożono 3 oferty i wszystkie poddane zostały ocenie merytorycznej, w wyniku 

której wsparto realizację 3 zadań na łączną kwotę 13 500 zł.  

 

 26 lutego 2014r. rozstrzygnięty został VI nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na 

sprzedaż autobusu marki IRISBUS typ C50 Iveco Daily. Oferty złożyło 4 oferentów. 

Przetarg wygrała firma MAGNET-TRANS Stare Orzechowo 34, 05-180 Pomiechówek, 

która zaoferowała najwyższą cenę zakupu autobusu w kwocie 64 490 zł i została 

wskazana do podpisania umowy. 
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 Rozpoczęliśmy realizację Programu Olecka Rodzina 3+. Przypomina się, że do Programu 

mogą zgłaszać się rodziny, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 

18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz 

rodziny zameldowane lub zamieszkałe na terenie Gminy Olecko i prowadzące wspólne 

gospodarstwo domowe. 

Aby otrzymać Kartę Oleckiej Rodziny 3+ należy złożyć  wniosek, który dostępny jest na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.olecko.pl oraz w Wydziale Edukacji, 

Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku. Do Programu zapraszamy również 

podmioty komercyjne oraz  organizacje pozarządowe, które w ramach prowadzonych 

przez siebie usług mogą pomóc rodzinom wielodzietnym poprzez zastosowanie ulg lub 

świadczeń.  

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.um.olecko.pl oraz  

w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku. 

 

Organizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku: 

W lutym 2014 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku odbył się.m.in: 

 V eliminacyjne zawody pływackie w ramach cyklu „Warmia i Mazury Pływają”, w 

których wystartowało 163 pływaków- amatorów. 

 XIII Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Szkół Gimnazjalnych w lekkiej atletyce w hali oraz  

XIII Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Szkół Podstawowych w lekkiej atletyce w hali, w 

których uczestniczyło łącznie ok.300 uczniów z powiatu oleckiego. 

 V Memoriał im. Władysława Żurowskiego, w którym uczestniczyli uczniowie z 

gminnych gimnazjów. Dodatkową atrakcją był krótki pokaz hokeja na lodzie w 

wykonaniu zawodników Szarańczy Olecko. Szczególną uwagę podczas wydarzenia 

przyciągnął słowacki hokeista Vladimír Búřil, który w przeszłości występował m.in. w 

Slovanie Bratysława, Bordeaux GHC, Podhalu Nowy Targ czy też Cracovii Kraków. W 

kadrze narodowej rozegrał dwadzieścia pięć meczy - w tym cztery na Igrzyskach 

Olimpijskich w Lillehammer w 1994 r.   

 Dodatkowo rozegrane zostały mecze piłkarskie, m.in. charytatywny mecz piłki nożnej 

gwiazd Halowej Oleckiej Ligi Amatorskiej oraz Białostockiej Ligi Sportu, turniej piłki 

nożnej seniorów o puchar prezesa MLKS „Czarni”, czwarta kolejka Elektro-Mix Football 

Liga Lega Olecko 2014 oraz mecz III ligi piłki ręcznej „Czarni - Granit”. Powyższe 

imprezy zgromadziły ponad 300 kibiców i sympatyków sportu. 
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 Już 1 marca odbędą się kolejne – VI eliminacyjne zawody pływackie w ramach cyklu 

„Warmia i Mazury Pływają” oraz rozpocznie się olecka odsłona Ogólnopolskiego 

Nocnego Maratonu Pływackiego „Otyliada 2014”, na które zaprasza się wszystkich 

zainteresowanych. Do obu imprez będzie można zapisać się bezpośrednio przed 

zawodami. 

 22 marca odbędzie się koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 

MAZOWSZE. 

Organizacja Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”  

W lutym 2014 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku „Mazury Garbate” 

zorganizowano wydarzenia kulturalne, m.in.:  

 

 1 lutego  odbył się koncert Doroty Osińskiej – laureatki programu The Voice of 

Poland. 

 7 lutego mieszkańcy Olecka wzięli udział w Turnieju Gier Planszowych – Dzielnica 

Jokera. Mieli oni okazję sprawdzić swój refleks i pamięć w grze „SNOTRA”, „Załóż 

się”. Nie zabrakło też takich gier, jak: „Chińczyk”, „Scrabble” czy „Rummikub”.  

 14 lutego - międzynarodowa akcja przeciwko przemocy kobiet „Nazywam się 

Miliard”. Celem akcji było nagłośnienie problemu przemocy wobec kobiet. 

 21-23 lutego odbyła się 6 edycja największego tanecznego święta w Olecku. 

Akademia Tańca Performance Flow to 3 dni intensywnych warsztatów pod czujnym 

okiem ekspertów z białostockiej Akademii Tańca SZAŁ. 

 22 lutego - koncert kultowego artysty w kręgach piosenki literackiej - Mirosława 

Czyżykiewicza z zespołem Kameleon.  

          

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

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

 

 

Radny Maciej Juchniewicz, 

zapytał, czy w projekcie budowy drewnianego mostu, uwzględnione jest zamontowanie 

latarni w połowie mostu. 

 

Burmistrz Wacław Olszewski, 

odpowiedział, iż musi to sprawdzić. 

 

Radna Wioletta Żukowska, 

odniosła się do informacji dotyczącej wodociągowania Kukowa, poinformowała,  iż 

mieszkańcy, którzy nie przyłączyli się jeszcze do sieci wodociągowej nie zrobili tego z kilku 

http://przystanek.pl/wydarzenia/kalendarz_wydarzen/luty_2014/pimage,3051.html
http://przystanek.pl/wydarzenia/kalendarz_wydarzen/luty_2014/pimage,3046.html
http://przystanek.pl/wydarzenia/kalendarz_wydarzen/luty_2014/pimage,3046.html
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przyczyn. Woda miała być już w październiku, gdy była pogoda, a przeciągnęło się to końca 

grudnia. Uważa, że może to być również przyczyna finansowa. Wielu osób nie stać na 

podłączenie do przyłącza.   

 

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 

przedstawił informacje z okresu międzysesyjnego: 

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski złożył skargę na uchwałę Nr ORN.0007.70.2013 

Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uwarunkowań i 

kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie 

Gminy Olecko, wnosząc o stwierdzenie nieważności uchwały; 

 Komisarz Wyborczy w Olsztynie przekazał informację dotyczącą podziału gminy na 

okręgi wyborcze, 

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie przekazała opinię o prawidłowości 

planowanej kwoty długu Gminy Olecko na podstawie przyjętej przez jednostkę 

samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 oraz 

uchwały budżetowej na rok 2014. Opinia jest pozytywna ,  

 Burmistrz przedłożył informację na temat podmiotów obowiązanych do przyjęcia 

skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz 

pracy społecznie użytecznej, 

 Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku przekazała informację na 

temat zawartych umów najmu, 

 Wpłynęły wnioski mieszkańców gminy do Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olecko, w związku z planowaną 

lokalizacją na terenie gminy elektrowni wiatrowych, 

 Wpłynął wniosek od Państwa K. w sprawie naprawy i utwardzenia fragmentu drogi 

prowadzącej do miejscowości Siejnik 1. 

 Pan Florian Wolf – Z-ca Prezesa Zarządu firmy Silvan zaprosił radnych na spotkanie, 

celem przedstawienia planów rozwoju firmy.  

 

Poinformował, iż w miesiącu lutym reprezentował Radę Miejską w następujących 

uroczystościach: 

 

 7 lutego reprezentował Radę Miejską na rocznej odprawie w Państwowej Straży 

Pożarnej w Olecku. 

 19 lutego odbył się V Memoriał im. Władysława Żurowskiego połączony ze świętem 

patrona szkoły Gimnazjum nr 2 w Olecku im. Mikołaja Kopernika. 

 

 W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

o 20 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 

o 24 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji 

Gminy, Sportu i Rekreacji, 

o 25 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu                         

i Gospodarki, 

o 26 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony 

Zdrowia i Bezpieczeństwa. 
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Dyrektor MOSiR – Andrzej Kamiński, 

zaprosił wszystkich chętnych na koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i tańca 

MAZOWSZE, który odbędzie się 22 marca w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 

Olecku. Ceny biletów wynoszą 100 zł i 80 zł. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak, 

zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk, 

prosił Przewodniczącego o przeczytanie odpowiedzi  dla firmy Silvan, ponieważ nigdzie nie 

znalazł tego pisma. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak, 

odpowiedział, iż pismo zostało zaadresowane do przewodniczącego, a nie do rady. Uważa, że 

koniec kadencji nie jest czasem na zapoznawanie się z planami firmy. Nie chciał również być 

podejrzany o lobby. Dodał, iż zaprosił zarząd firmy na sesję lub komisje, by tam przedstawił 

swoje plany dotyczące rozwoju. 

 

Radny Grzegorz Kłoczko, 

zapytał, w czyim imieniu odpowiedział przewodniczący na to pismo. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak, 

odpowiedział, że w swoim, bo to pismo zostało skierowane do niego. 

 

Innych pytań nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

 

Do punktu  5 – Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Radny Jarosław Bagieński, 

zgłosił następującą interpelację: 

 stwierdził, iż zima okazała się bardzo łaskawa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej, uważa, że nawet przez 3 tygodnie zimy przedsiębiorstwo dobrze 

wywiązało się ze swoich obowiązków. Stwierdził, iż spółka lepiej działa, niż przed 

upadłością; 

 poinformował, iż co roku po zimie jest ten sam problem z psimi odchodami. 

Stwierdził, iż w uchwale, która ma być podjęta jest wyodrębniony punkt poświęcony 

edukacji  mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami. Zaproponował, czy część 

środków z tego projektu można przeznaczyć na zakup specjalnych koszy i kampanię 

społeczną dotyczącą sprzątania po swoim psie. Zaproponował, aby w tej akcji 

wykorzystać wiedzę i doświadczenie właściciela schroniska dla zwierząt w Bystrym. 

 

Radna Wioletta Żukowska, 

zgłosiła następujące zapytania: 

 poinformowała, iż młodzież w godzinach lekcyjnych spożywa alkohol na Wiewiórczej 

Ścieżce, odstrasza to użytkowników tej ścieżki. Uważa, że trzeba temu w jakiś sposób 

zaradzić.  
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Radny Maciej Juchniewicz, 

zgłosił następujące interpelacje: 

 Przyłączył się do interpelacji Radnej Wioletty Żukowskiej, również uważa trzeba 

poprawić bezpieczeństwo na Wiewiórczej Ścieżce. Dodał, iż młodzi ludzie 

szczególnie ze Szkoły Zawodowej, kupują alkohol w pobliskim sklepie i spożywają 

go nad jeziorem, przy czym wyzywają przechodniów. 

 Poinformował, iż mieszkańcy Siejnika zgłosili problem przy przystanku na Siejniku. 

Chodzi o przystanek przy wjeździe do Olecka od strony Ełku. Uważa, że trzeba 

położyć tam chodnik, ponieważ wysiadający tam ludzie muszą iść poboczem i zagraża 

to ich życiu.  

 Zgłosił problem braku przejścia dla pieszych do sklepu Biedronka przy dworcu PKS. 

Ludzie często chcąc skrócić sobie drogę do tego sklepu, przechodzi w miejscach 

niedozwolonych dla pieszych. Uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przy 

przejęciu ulic przez gminę zaplanować przejście dla pieszych pomiędzy Szkołą 

Podstawowa nr 3 , a sklepem Biedronka. 

 Stwierdził, iż publiczna toaleta powinna być sprzątana na bieżąco i czynna cały rok, a 

nie tylko w sezonie. Ostatni weekend pokazał, iż wiele ludzi będących na spacerze 

chciało skorzystać z toalety, a był z tym kłopot, ponieważ była zamknięta. 

 Poinformował, iż na nadbrzeżu są pełne kosze śmieci, oberwane klapki od przewodów 

na  latarniach, brudne lampy i przepalone żarówki i należy zwrócić na to uwagę. 

 Zauważył, że szlaban na plaży Szyjka nie jest zabezpieczony. Stwierdził, iż dopóki nie 

ma sezonu powinien być zamknięty, ponieważ ludzie wjeżdżają tam swoimi 

samochodami i blokują Wiewiórczą Ścieżkę. 

 Poinformował, iż organizacje pozarządowe, które brały udział w otwartych 

konkursach, organizowanych przez urząd, by w przyszłej edycji w miarę możliwości  

„poluzować” kryteria formalne. Dodał, iż wiele ofert odpadło ze względu na np. brak 

podpisu. Zapytał, czy z oceny tych projektów są jakieś protokoły. 

 Odnoście portalu miejskiego. Chciałby, aby człowiek, który przeczytał jakiś artykuł na 

stronie internetowej, mógł go udostępnić na portalach społecznościowych typu 

Tweeter czy Facebook. Dodał, iż nie chodzi mu o to my miasto zakładało konto na 

portalu społecznościowym, a o to by człowiek, który ma konto na danym portalu mógł 

podzielić się danym artykułem z innymi ludźmi. 

 Zapytał, czy mógłby uzyskać informację na temat zadłużenia osób fizycznych 

użytkujących lokale komunalne. Chciałby wiedzieć jaka to jest skala problemu i czy w 

związku z tym rozpatrzeć możliwości opracowania przez samorząd programu, który 

umożliwi odpracowanie długów komunalnych poprzez pracę porządkowe w 

przestrzeni miasta. 

 Poinformował, iż przy siłowni plenerowej, po roztopach jest błoto i woda. Zapytał, 

czy w związku z tym nie można wykonać tam chodnika, czy też drenażu. Przypomniał 

również o zamontowaniu w tamtym miejscu latarni.  

 

Radny Wojciech Leonarczyk , 

 Poinformował, iż znalazł w Internecie ofertę kupna Wszechnicy Mazurskiej. Zapytał, 

co się stanie z ciągami komunikacyjnego do amfiteatru, jeśli posesja zostanie 

wykupiona i ogrodzona. 

 Zapytał o dwa pasaże pieszych. Pierwszy to od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy 

Nocznickiego przy rzece, a drugi od ulicy Kolejowej, poprzez ulicę Zieloną w stronę 
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przychodni. Zapytał, czy jeśli gmina przejmie od powiatu te ulice, czy są jakieś  plany 

odnośnie tych ,miejsc, np. oświetlenia.  

 Odniósł się do przejścia dla pieszych do Biedronki. Poinformował, iż wielokrotnie 

wnioskował w tej sprawie i dostał odpowiedź, że to przedsiębiorca musi wystąpić z 

chęcią o to by to przejście powstało. 

 

Radny Janusz Żero, 

 Zapytał, na jakim etapie jest sprawa obwodnicy Olecka.  

 Zapytał, czy radni dostaną odpowiedzi na wnioski, które nie zostały ujęte w budżecie 

na 2014 rok.  

 Chciałby wiedzieć jak przedstawia się sytuacja TBS. Kto zarządza tym 

przedsiębiorstwem, w jakim on jest stanie ekonomicznym. 

 Prosi, o informację o stanie zasobów komunalnych. Jakie to są zasoby i ile ich jest. 

Jaka jest ściągalność opłat.  

 

Radny Grzegorz Kłoczko, 

zgłosił następujące sprawy: 

 Dotyczy budowy drogi dojazdowej dla mieszkańców do ulicy Kasztanowej. 

Mieszkańcy dopominają się o zrealizowanie obietnicy, ponieważ na ukończeniu są 

nieruchomości i potrzebny będzie dojazd do domów.  

 Zapytał o podatek od nieruchomości od lokali należących do Gminy. Stwierdził, iż od 

niektórych lokali jest płacony podatek, a od niektórych nie. Zapytał, czy są 

prowadzone jakieś działania w celu uporządkowanie tego problemu. 

 Prosi, o raport na temat likwidacji spółki PGK. Czy istnieje szansa na to by spółka 

zaczęła funkcjonować normalnie. Zapytał, czy pojawiły się oferty kupna tej spółki. 

 Stwierdził, iż uchwała, którą radni będą podejmować  podczas dzisiejszej sesji o 

udostępnieniu nieruchomości w celu zrealizowania projektu „Sieć szerokopasmowa 

Polski Wschodniej”. Zapytał, czy projekty realizowane w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia i gminny „Sieć Szerokopasmowa Gminy Olecko” w 

jakiś sposób się pokrywają i czy były koordynowane ze sobą.  

 Dotyczy pisma skierowanego do rady w grudniu zeszłego roku od Stowarzyszenia 

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

materiałów związanych z obliczeniami finansowymi i Przewodniczący Rady na 

grudniowej sesji wystąpił do Burmistrza o wyjaśnienie tej sprawy i udzielenia 

odpowiedzi na piśmie. Do tej pory nie dostał informacji, że taka odpowiedź powstała. 

Prosi o informacje na jakim etapie jest teraz ta sprawa. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak, 

zgłosił następujące sprawy: 

 Poinformował, iż jego interpelacja dotyczy uchwały o strategii sportu. Stwierdził, iż 

na terenie Olecka Wojciech Kowalewski chciałby otworzyć filię akademii piłkarskiej. 

Chciałby wiedzieć w jakich etapach, w  jakim czasie i jak technicznie będzie 

wyglądały konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi. 

 Zapytał, czy jest możliwość informowania przedsiębiorców, którzy posiadają koncesje 

alkoholowe o tym, że kończy się im ważność koncesji i powinni ją przedłużyć. 

Zaproponował, by pracownik urzędu informował listownie lub telefonicznie o 

konieczności przedłużenia koncesji. 

 



 16 

Radni nie zgłaszali więcej interpelacji. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odniósł się do następujących spraw: 

 psich odchodów na ternie miasta - stwierdził, iż w budżecie są określone środki na ten 

program. Nie jest w stanie określić czy wystarczy pieniędzy. Natomiast w programie 

jest zapis o tym by prowadzić edukację społeczną na temat sprzątania po swoich 

pupilach ;  

 młodzieży pijącej na Wiewiórczej Ścieżce – uważa, że jest to sprawa rodziców, policji 

i szkoły. Dodał, iż jeśli ktoś widzi, że nieletni kupuje alkohol to trzeba to natychmiast 

zgłosić do odpowiednich służb. Stwierdził, iż urząd wystąpił do służb, by wskazały 

one miejsca, w których gromadzą się młodzi ludzie w celu zapewnienia im 

bezpieczeństwa i wprowadzenia programu streetwork.  

 odnośnie chodniku przy przystanku autobusowym – stwierdził, iż zainteresuje się tą 

sprawą i odpowiedzi udzieli na piśmie; 

 przejścia do sklepu „Biedronka” – stwierdził, iż jest to ciężka sprawa, ponieważ nie 

wystarczy namalować pasów i zrobić przejście. Poinformował, iż w tym miejscu jest 

bardzo niebezpieczne skrzyżowanie, na którym tworzą się korki. Dodał, iż właściciel 

budynku , w którym znajduje się tan sklep, zwracał się z prośbą do Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, by ta wydała pozwolenie na budowę tego 

przejścia dla pieszych, ale GDDKiA odmówiła. Właściciel zwrócił się również z tym 

pismem do gminy, ale jak na razie przepisy o ruchu drogowym nie pozwalają na 

budowę takiego przejścia. Jeśli Gmina Olecko nie przebuduje tego skrzyżowania 

wspólnie ze starostwem Powiatowym, to nikt nie odważy się zrobić tam przejścia dla 

pieszych ;  

 toalety w mieście – stwierdził, iż rozumie, że toaleta powinna być czynna cały rok, ale 

w okresie zimowym bardzo mało ludzi korzysta z niej, a dodatkowo ludzie tam 

przesiadują i niszczą rzeczy znajdujące się w tej toalecie; 

 szlabanu na plaży Szyjka – stwierdził, iż szlaban jest zamykany i klucze od niego 

posiada Urząd Miejski i Delphia, dodał, iż gdy tylko powieszona jest kłódka to zaraz 

jest niszczona przez ludzi, uważa, że dopóki nie zmieni się mentalność ludzka, tak to 

będzie wyglądało ; 

 poluzowanie kryteriów formalnych przy składaniu ofert – uważa, że wymaga ten kto 

daje pieniądze i każda organizacja pozarządowa ma możliwość  korzystania z 

konsultacji ( Centrum Organizacji Pozarządowych przy Fundacji Rozwoju Ziemi 

Oleckiej) gdzie z tego doradztwa mogą skorzystać. Dodał, iż gdy są organizowane 

spotkania, to przychodzą na nie tylko organizacje, które zawsze składają wnioski bez 

żadnych błędów, a pozostali nie uczestniczą w tych konsultacjach, dodał, iż zawsze są 

sporządzane protokoły i są one do wglądu; poinformował, iż zastanowi się nad 

poluzowaniem tych kryteriów, ale niczego nie obiecuje; 

 odnośnie zadłużenia osób fizycznych za lokale komunalne – poinformował, iż urząd 

posiada takie dane ile i kto jest zadłużony; 

 chodnika i latarni przy siłowni plenerowej  – stwierdził, iż rozstrzygniętych jest już 

większość przetargów i  w miesiącu marcu zostanie przeanalizowany budżet, jeśli 

okaże się że kwoty, które zostały wystarczą na zrealizowanie wniosków zgłaszanych 

do budżetu Gminy na 2014 rok zostaną one zrealizowane ; 

 wniosków do budżetu – stwierdził, iż nie będą udzielane odpowiedzi na wnioski 

budżetu , ponieważ, jeśli dane inwestycje, czy zadana nie zostały zawarte w budżecie, 

to znaczy, że nie będą realizowane tylko i wyłączenie z przyczyn finansowych; 

 oferty kupna Wszechnicy Mazurskiej – uważa, że jeśli dojdzie do sprzedaży tych 

budynków, nie wpłynie to w żaden sposób na komunikację do Amfiteatru; 

 odnośnie pasaży pieszych – Starostwo ma wystąpić z propozycją przejęcia tych 

miejsc, jak tylko sprawa będzie wyjaśniona, zostanie podana do wiadomości 

publicznej; 
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 obwodnicy – poinformował, iż obwodnica jest oddana w całości do użytku, w obecnej 

chwili są robione prace poprawkowe po zimie; 

 odnośnie sytuacji TBS – poinformował, iż ówczesny prezes tej spółki Pan Jerzy 

Imierski został odwołany z tej funkcji w połowie grudnia zeszłego roku. Nowym 

prezesem została Pani Halina Siwko. Dodał, iż jeśli chodzi o sytuacje finansową tej 

spółki to radzi sobie dobrze i nie grozi jej upadłość; 

 ulicę Kasztanową -  poinformował, iż jest tam część niedokończona, która prowadzi 

do skrzyżowania ul. Wiejskiej. Ta część zostanie wyżwirowana, tak by możliwy był 

dojazd do posesji. Jeśli po analizie budżetu, okaże się że są pieniądze, to najpierw 

powstanie projekt techniczny, później urząd będzie starał się o pieniądze z zewnątrz 

np. z tak zwanych Schetynówek; 

 podatku od nieruchomości – poinformował, iż jest mu znana ta sytuacja i zaczęło się 

„porządkowanie” umów. Dodał, iż ten rok zostanie poświęcony na ujednolicenie 

systemów płatności ze względu na to iż pewne rzeczy trzeba sobie wyjaśnić; 

 likwidacji PGK – poinformował, iż majątek spółki został wyceniony na około 2,5 mln 

złotych  i likwidator w przeciągu 2 tygodni przedłoży całą koncepcję co do dalszego 

postępowania. Zamiarem jest to, aby jak najszybciej spłacić długi, a jest ich około 500 

tys. złotych. Jeśli likwidator doprowadzi do tego, że spółka wyjdzie na prostą, wtedy 

spróbuje reaktywować ta spółkę, by funkcjonowała normalnie; 

 nieruchomości przy SP 3  w Olecku – na wniosek Marszałka, zostanie udostępniona 

działka przy tej szkole,  tak by mógł funkcjonować Internet szerokopasmowy. Dodał, 

iż projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i 

gminny „Sieć Szerokopasmowa Gminy Olecko” w żaden sposób się  nie pokrywają i 

nie kolidują ze sobą; 

 obliczeń finansowych  - poinformował, iż odpowiedź zostanie udzielona na piśmie; 

 strategii sportu – poinformował, iż w poniedziałek ma spotkanie z osobami, które będą 

realizować ta strategię. Dodał, iż nie ma środków finansowych na ten cel. Zostanie 

powołany zespół roboczy do pisania tej strategii i będą organizowane konsultacje 

społeczne. Będą zapraszane organizacje pozarządowe zajmujące się sportem i kulturą 

fizyczną, wszystkie uwagi będą spisywane i konsultowane; 

 koncesji alkoholowych – stwierdził,  iż jeśli ktoś prowadzi jakąś działalność 

gospodarczą, to w jego interesie jest alby ta działalność „chodziła” bez zarzutu. Dodał, 

iż przedsiębiorca powinien wpisać w kalendarzu kiedy musi przedłużyć swoją 

koncesję. Uważa, że to nie jest obowiązkiem urzędnika by pilnować spraw 

przedsiębiorców. Dodał, iż tych koncesji w przeciągu roku wydawanych jest bardzo 

dużo i trzeba by było zatrudnić urzędnika tylko do tego by pilnował ważności 

koncesji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak, 

zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Radny Maciej Juchniewicz, 

stwierdził, iż jest pewien w 100 % , że sklep „Lewiatan” nie sprzedaje alkoholu młodzieży 

niepełnoletniej. Dodał, iż w pobliskiej szkole uczy się młodzież pełnoletnia  i ma ona prawo 

do zakupu alkoholu. Poinformował, iż chodzi o grupę ludzi w różnym wieku, która stanowi 

zagrożenie dla użytkowników Wiewiórczej Ścieżki. Dodał, iż ścieżka należy do gminy, a 

szkoła podlega starostwu i trzeba uzmysłowić nauczycieli, by zwracali uwagę na to czy 

młodzież jest na lekcjach czy nie. Ścieżka jest zaśmiecona i należy interweniować w tej 

kwestii.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, 

odpowiedział, iż ta interpelacja zostanie przekazana do organu prowadzącego i do Policji. 
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Radny Maciej Juchniewicz, 

stwierdził, iż odnośnie koncesji to w interesie gminy, powinno być to by pomagać 

obywatelom i ułatwiać im pracę. Uważa, że przy pomocy Internetu i innych technologicznym 

wynalazkom  pomóc przedsiębiorcom, np. stworzyć kalendarz podatnika i system 

powiadomień. Dodał, iż odnośnie szlabanu na plaży Szyja to wystarczy zamontować tam 

łamany słupek. Uważa, że drzwi od toalety publicznej nie były wyłamane przez wandali tylko 

przez człowieka, który chciał z niej skorzystać.  

 

Innych pytań i uwag nie zgłaszano. 

 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 6 – Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radny Jarosław Bagieński, 

zgłosił następujące wnioski: 

 Wniosek dotyczy możliwości utworzenia w hali „Lega” groty solnej. Uważa, że 

wzbudzi to zainteresowanie ludzi i uatrakcyjni to miejsce. 

 Prosi o zamontowanie na kominie filtrów przy bloku nr 3 na ulicy Składowej. 

Mieszkańcy skarżyli się na pył, który wydobywa się z komina i opada na szyby i 

balkony.  

 Wnioskuje o zamontowanie barierki na schodach do Regionalnego Ośrodka Kultury, 

ponieważ starsi mieszkańcy Olecka mają problem z wejściem do sali kina. 

 

Radny Janusz Żero, 

zgłosił następujące wnioski: 

 Poinformował, iż zgłosił do starostwa interpelację odnośnie progu zwalniającego na 

ulicy Gdańskiej. Uważa, że ten próg jest źle wykonany. Otrzymał odpowiedź, opartą 

komentarzem dyrektora PZD zamieszczonym w lokalnej gazecie, że radni nie maja się 

czym zajmować lub przygotowują się do wyborów. Przed tym progiem powinny być 

pasy pomalowane na biało wzdłuż, które są widoczne w nocy. Ponawia swoja prośbę 

o elementarne oznakowanie tego garbu. Uważa, że jest to obowiązek PZD, by ten prób 

był dobrze oznakowany, ponieważ w projekcie budowy tej drogi jest widoczne 

oznakowanie tego progu.  

 

Radna Wiolett Żukowska, 

zgłosiła następujący wniosek: 

 Wnioskuje o stworzenie przewodnika po stypendiach, uwzględniając w nim 

informacje o wszystkich dostępnych stypendiach w gminie. Również o kryteriach i 

warunkach ich przyznawania, terminach składania wniosków z ich załącznikami. 

Prosi o umieszczenie tego przewodnika na stronie internetowej urzędu oraz na 

stronach www poszczególnych szkół. Uważa, ze ten  przewodnik umożliwi rodzicom i 

uczniom pełny dostęp do informacji na temat stypendiów. 

 

Radny Łukasz Jeleniewicz, 

zgłosił następujące wnioski: 

 Mieszkańcy, którzy mieszkają obok starej targowicy zgłosili problem dojazdu do 

swoich posesji. Ten problem występuje głównie po roztopach lub po opadach deszczu. 
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Droga ta jest  wtedy trudna do przebycia, głównie chodzi o spacerowiczów, którzy 

grzęzną w błocie. Wnioskuje o naprawę tej drogi i zamontowanie latarni. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk, 

zgłosił następujące wnioski: 

 Wnioskuje o wpisanie do Strategii upowszechniania kultury fizycznej w Gminie 

Olecko sportów zimowych. Należy zastanowić się nad tym gdzie można zaplanować 

budowę tras narciarskich. 

 Wnioskuje o powołanie zespołu, który będzie pracował nad uchwałą porządkującą 

nadawanie nazw ulic, mostów i skwerów. Uchwała ta ma ustalić te zasady i plan 

nadawania nazw.  

 Wnioskuje o budowę chodnika na ulicy Wojska polskiego od sklepu Biedronka w 

stronę ulicy Aleja Zwycięstwa. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk, złożył następujące oświadczenie: 

„Radni Bożena Jeglińska, Wioletta Żukowska, Przemysław Atkielski, Zbigniew 

Aksienionek, Grzegorz Kłoczko i ja Wojciech Leonarczyk złożyliśmy się na pojemnik na 

piasek i sól, który za zgodą dyrektora Kozłowskiego i zaopatrzeniu go w mieszankę przez 

pracowników PZD, został umieszczony na ulicy Kościuszki przy przejściu dla pieszych 

przy szkole Podstawowej nr 1, dla bezpieczeństwa mieszkańców. Wierzę, że takie 

pojemniki zostaną postawione przy przejściach dla pieszych przynajmniej przy szkołach, 

budynkach użyteczności publicznej, tym bardziej, że za zimowe utrzymanie dróg będzie 

odpowiadać jak usłyszeliśmy dziś od Burmistrza jeden podmiot. Umieśćmy to w 

specyfikacji lub kupmy te pojemniki”. 

 

Radna Bożena Jeglińska, 

zgłosiła następujący wniosek: 

 W szkołach na terenie miasta i gminy realizowane są różne projekty. Wnioskuje, by 

przed zatwierdzeniem takich projektów, były one dawane do wglądu radnym. 

Ponieważ są sygnały niepokojące od rodziców, że nie zawsze treści przekazywane w 

tych projektach są zgodne z przekonaniami rodziców. 

 Wnioskuje o wytyczenie miejsca na przejście dla pieszych w okolicy przystanku PKS 

w Siejniku.  

 

Radni nie zgłaszali więcej wniosków. 

 

Burmistrz Wacław Olszewski, poinformował, iż odpowiedzi na wszystkie wnioski zostaną 

udzielone w formie pisemnej. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 7 – Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli 

oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektów uchwał. 
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Przewodniczący Osiedla  - Krzysztof Konewko, 

zaproponował, by w uchwale o sporcie i turystyce bez granic dopisać zorganizowanie i 

przeprowadzenie turnieju szachowego. Dodał, iż jako członek MKS Czarni Olecko 

zobowiązuje się do pomocy przy organizacji tej imprezy.  

Dodał, iż jeśli w przyszłości Urząd Miejski pisałby takie projekty, to sekcja szachowa jest 

gotowa na współpracę.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, 

poinformował, iż nie ma takiej możliwości, ponieważ jeśli jest pisany jest projekt o środki z 

budżetu państwa i jeśli ten projekt zostanie zaakceptowany, to można realizować zadania 

zawarte w tym projekcie. Nie można niczego innego wprowadzać, ponieważ zostaną cofnięte 

pieniądze.  

 

Radny Janusz Żero, 

poinformował, iż jest pełen szacunku dla sekcji szachowej i gratuluje wielu sukcesów w tej 

dziedzinie i życzy powodzenia w przyszłości. 

 

 

Innych pytań i uwag do projektów uchwał nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

 

Przerwa 5 minut. 

 

 

Do punktu 8 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki 

 

 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim Rada 

podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie w 

budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, do dnia 31 marca roku 

poprzedzającego rok budżetowy. Dodał, iż Fundusz Sołecki to pieniądze w budżecie gminy 

zagwarantowane dla sołectwa na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi 

gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Ponadto środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania 

zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej. Warunkiem przyznania w danym roku 

budżetowym środków z funduszu jest złożenie do Burmistrza przez sołectwo wniosku. 

Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub 

co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwalony wniosek sołtys przekazuje 

Burmistrzowi w terminie do dnia 30 września 2014r. celem uwzględnienia go w projekcie 

budżetu gminy na 2015 rok.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 
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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, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

 

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

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 

budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.5.2014 

w załączeniu 

 

 

b) wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej, 

   
 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż zarządzeniem Nr ORN.0050.30.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. Burmistrz zarządził 

wybory Oleckiej Rady Młodzieżowej. Stosownie do § 37 ust. 4 Statutu Oleckiej Rady 

Młodzieżowej, po zarządzeniu wyborów Rada Miejska w Olecku wybiera spośród siebie 

radnego, który wejdzie z skład Oleckiej Rady Młodzieżowej. Wybory odbędą się w piątek 14 

marca 2014 r. w szkołach, natomiast w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku - „Mazury 

Garbate” w sobotę 15 marca 2014 r. Dodał, iż do tej pory funkcje te sprawował Radny Łukasz 

Jeleniewicz.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zgłosiła kandydaturę Łukasza 

Jeleniewicza.  

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zgłosiła kandydaturę Łukasza 

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

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zgłosiła kandydaturę Łukasza 

Jeleniewicza.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie wskazania radnego 

Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej. 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali innych uwag. 

 

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

 

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

19 radnych, wstrzymał się 1 radny. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wskazania radnego Łukasza Jeleniewicza  

Radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej.  

   

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.6.2014 

w załączeniu 

 

 

c) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż podjęcie niniejszej uchwały wynika z przepisów prawa. Z dniem 1 stycznia 

2014r. weszła w życie Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, określająca zasady udzielania 

pomocy w tym zakresie. Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji na realizację tego 

programu jest podjęcie przez radę gminy na podstawie art. 96 ust. 4 stosownej uchwały na 

podstawie której odstępuję się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin, 

jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie 

przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej. Podjęta uchwała pozwoli na objęcie w/w pomocą osób i rodzin o dochodzie do 

150% kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

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

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

 

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

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w 

zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.7.2014 

w załączeniu 

 

 

d) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020; 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

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, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w 

formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Uwag nie zgłaszano. 

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w 

zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.8.2014 

w załączeniu 

 

 

e) uchwalenia Programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

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, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu 

osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali innych uwag.  

 

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

19 radnych. 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu osłonowego „Pomoc gminy w 

zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.9.2014 

w załączeniu 

 

 

 

 

f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko; 

 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż iż zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 

1997r. (Dz. U. z 2013r., poz. 856) obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 

należy do zadań własnych gminy. Aby wypełnić ten obowiązek Rada Gminy określa w 

drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zgodnie z art. 11a w/w ustawy powstał Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Olecko. Program realizowany będzie z funduszy Gminy olecko zapisanych w 

budżecie na 2014 rok w wysokości 93 200 zł brutto. Środki te wydatkowane będą na min. 

wyłapywanie i utrzymywanie zwierząt w schronisku, chipowanie zwierząt, edukację 

mieszkańców, czy zabiegi usypiania ślepych miotów. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

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, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Olecko. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko. 

 

 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.10.2014 

w załączeniu 

 

 

 

g)  przystąpienia do sporządzenia Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w 

Gminie Olecko na lata 2014-2020; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, iż opracowanie przedmiotowego dokumentu wynika z potrzeby zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju kultury fizycznej i turystyki z wykorzystaniem 

terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych Gminy Olecko. Strategia jest jednym z 

podstawowych instrumentów zarządzania i stanowi podstawę do prowadzenia przez samorząd 

długookresowej polityki rozwoju gminy, m.in. w sferze kultury fizycznej. Strategia 

Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014-2020 wpisze się w 

kierunki wyznaczone w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko i będzie stanowić jej 

rozwinięcie i uszczegółowienie. Strategia będzie opracowywana we współpracy gminy z 

organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze sportu na terenie Gminy Olecko. 

Proces ten będzie realizowany w oparciu o zasadę partnerstwa, co oznacza, że zapisy Strategii 

będą przedmiotem szerokich konsultacji społecznych z przedstawicielami różnych środowisk. 

Konsultacje społeczne będą prowadzone w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie 

konsultacji społecznych w powiecie oleckim” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy 

Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Opracowanie, zatwierdzenie i realizowanie Strategii 

Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko wpłynie na podniesienie aktywności 

fizycznej, aktywnego spędzania wolnego czasu, a przez to na stan zdrowia zarówno 

mieszkańców jak i gości krajowych oraz zagranicznych. Ponadto umożliwi szeroką promocję 

i popularyzację gminy jako miejsca wydarzeń sportowych rangi krajowej i międzynarodowej. 

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

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

projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014-

2020. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

 

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

19 radnych. 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Upowszechniania 

Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014-2020.  

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.11.2014 

w załączeniu 

 

 

h)  wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Sport i turystyka bez granic 

– wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin” w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej „Litwa-Polska” 2007-2013; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż Gmina Olecko, w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze, złożyła do Wiodącej 

Instytucji Zarządzającej Funduszem Małych Projektów, tj. do Stowarzyszenia „Euroregion 

Niemen” wniosek aplikacyjny na realizację projektu pod nazwą „Sport i turystyka bez granic 

– wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin”. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę 

merytoryczną i po negocjacjach został zatwierdzony do dofinansowania. Projekt będzie 

prowadzony i zarządzany przez Gminę Olecko. Celem głównym projektu jest zmiana postaw 

dzieci i młodzieży w zakresie aktywnego stylu życia poprzez wprowadzenie w Gminie 

Olecko nowej oferty opartej o ich oczekiwania i transgraniczne doświadczenia. Celami 

szczegółowymi projektu jest rozwój współpracy przygranicznej w zakresie promocji sportu, 

traktowanego jako platformy wymiany doświadczeń, wspólnych imprez, służących tolerancji, 

integracji, przełamaniu barier oraz nawiązywaniu przyjaźni oraz zwiększenie atrakcyjności 

sportowo-turystycznej regionów przygranicznych – podniesienie jakości oferty sportowej. 

Projekt jest kontynuacją współpracy trwającej od 2008 r. pomiędzy Gminą Olecko a Kozłową 

Rudą, Alytus, Vilkovisky. Dzięki realizacji projektu możliwa będzie ściślejsza współpraca 

między regionami i promocja wspólnych inicjatyw społecznych. Dzieci i młodzież z Polski 

oraz Litwy będąca uczestnikami projektu będzie rywalizować w konkurencjach sportowych, 

bawić się, ale i poznawać kulturę, tradycję oraz współczesne realia, w jakich żyją ich koledzy 

zza granicy. Projekt skupia się na organizacji imprez, tj. Halowej Olimpiady Lekkoatletycznej 

dla 150 uczestników, Minimundialu dla 120 uczestników oraz Obozu wodnego dla młodzieży 

dla 48 uczestników. Projekt przewiduje również doposażenie bazy sportowej w tartanową 

bieżnię lekkoatletyczną, miniplac zabaw, multistół gier, gry planszowe, zjeżdżalnię 

basenową, kajaki z wiosłami oraz kapokami. Okres realizacji projektu od 1 marca do 31 

sierpnia 2014 r. Całkowita wartość projektu wynosi 316 456,03zł – 85 % dofinansowania. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

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, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

realizację projektu pod nazwą „Sport i turystyka bez granic – wzmacnianie partnerskiej 

współpracy gmin” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska” 2007-

2013.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

 

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

19 radnych.  

 

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

nazwą „Sport i turystyka bez granic – wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin” w 

ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska” 2007-2013.  

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.12.2014 

w załączeniu 

 

 

i) zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLI/386/10 Rady Miejskiej w Olecku z 

dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania 

Przedszkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż na podstawie art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) edukacja przedszkolna dzieci realizowana 

jest w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 

formach wychowania przedszkolnego, w tym w zespole wychowania przedszkolnego. Zespół 

Wychowania Przedszkolnego w Gąskach został utworzony uchwałą Nr XLI/386/10 Rady 

Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010r.. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania 

przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania 

(Dz.U. Nr 161, poz.1080 z późn. zm.) organ prowadzący zespół wychowania przedszkolnego, 

którym w tym przypadku jest Gmina Olecko, ustala jego organizację. Dotychczasowa 

organizacja zespołu wymaga zmian, m.in. z powodu zmiany nazwy szkoły przy której 
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zorganizowany jest zespół oraz zmiany obowiązujących przepisów zawartych w ustawie o 

systemie oświaty w zakresie rekrutacji do przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

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, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 

do uchwały Nr XLI/386/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie 

utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

 

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

19 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr 

XLI/386/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia 

Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach.  

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.13.2014 

w załączeniu 

 

 

 

j) zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLI/387/10 Rady Miejskiej w Olecku z 

dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania 

Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Judzikach; 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  



 30 

 

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, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 

do uchwały Nr XLI/387/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie 

utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Judzikach.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

 

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

19 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr 

XLI/387/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia 

Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Judzikach.  

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.14.2014 

w załączeniu 

 

 

 

k) zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLI/388/10 Rady Miejskiej w Olecku z 

dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania 

Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich; 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

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, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 

do uchwały Nr XLI/388/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie 

utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Babkach 

Oleckich.   
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

 

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

19 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr 

XLI/388/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia 

Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich.  

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.15.2014 

w załączeniu 

 

 

l) zmiany uchwały Nr ORN.0007.2.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 

stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i 

niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z dnia 17.02.2014r. 

po wstępnym badaniu uchwały Nr ORN.0007.2.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 

stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i 

niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystywania, stwierdziła, że zapisy §5 ust.2 oraz § mogą naruszać art.80 ust.2,3 i 4 i 

art.90 ust.1a,2a,2b i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 

256, poz.2572 ze.zm.), poprzez dokonanie zapisów, których w/w ustawa nie przewiduje dla 

kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

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, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

ORN.0007.2.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.   
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

 

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

19 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr ORN.0007.2.2014 Rady 

Miejskiej w Olecku z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.16.2014 

w załączeniu 

 

 

 

ł) wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w drodze    

      bezprzetargowej; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizuje w partnerstwie 

publiczno-prywatnym ze spółką Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o. o. 

projekt pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-

mazurskie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Działania II.1 Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt stanowi element przedsięwzięcia realizowanego 

przez pięć województw Polski Wschodniej. Przedmiotem projektu jest wybudowanie na 

terenie województwa szerokopasmowej sieci, zapewniającej mieszkańcom, podmiotom 

publicznym oraz gospodarczym, możliwość korzystania z usług dostępu do Internetu. Łączna 

długość sieci wynosić będzie ponad 2,2 tys. km i obejmie swoim zasięgiem niemal połowę 

obszaru regionu. Ponadto wybudowana w ramach projektu sieć w połączeniu z zasięgiem 

oferowanym przez działających już operatorów umożliwi uzyskanie szerokopasmowego 

dostępu do Internetu ponad 90% populacji województwa. Budowana infrastruktura 

obejmować będzie elementy niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci 

internetowej, takie jak kanalizacja teletechniczna, studnie kablowe, światłowody, węzły 

telekomunikacyjne. Gmina Olecko zadeklarowała udostępnienie na potrzeby instalacji 

węzłów sieci szerokopasmowej m.in. działkę geodezyjną nr 597 położoną w Olecku przy ul. 

Kolejowej 33 będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 3 im Jana Pawła II w 

Olecku. Miejsce posadowienia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej zostało ustalone 

przez projektanta. Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa 

Warmińsko Mazurskiego, firma Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. 

zwróciła się o podpisanie umowy na udostępnienie ww. nieruchomości w celu posadowienia 

na niej urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, tj.: szafy telekomunikacyjnej, studni 

telekomunikacyjnej, przyłącza energetycznego oraz doziemnego rurociągu kablowego – dł.15 

m. Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. 2010 r. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.) właściciel, użytkownik 

wieczysty nieruchomości lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą 

telekomunikacyjnym, jest obowiązany umożliwić operatorom, podmiotom, o których mowa 

w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne oraz 
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jednostkom samorządu terytorialnego wykonującym działalność, o której mowa w art. 3 ust. 

1, umieszczenie na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w 

celu niezwiązanym z zapewnieniem telekomunikacji w budynku znajdującym się na tej 

nieruchomości, w szczególności instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, 

przeprowadzanie linii kablowych pod nieruchomością, na niej lub nad nią, umieszczanie 

tabliczek informacyjnych o urządzeniach, a także ich eksploatację i konserwację, jeżeli nie 

uniemożliwia to racjonalnego korzystania z nieruchomości, w szczególności nie prowadzi do 

istotnego zmniejszenia wartości nieruchomości. Przepis art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) stanowi, że do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 

gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i 

obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Stosownie do art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. 

zm.) trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę 

organizacyjną. Jednostka organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w 

trwały zarząd, a w szczególności m.in. do oddania nieruchomości lub jej części w najem, 

dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały 

zarząd za zgodą właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na 

czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony. W myśl art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu lub 

dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze 

przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

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, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne udostępnienie   nieruchomości w  drodze bezprzetargowej.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

 

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

19 radnych.  
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Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

udostępnienie   nieruchomości w  drodze bezprzetargowej.  

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.17.2014 

w załączeniu 

 

 

 

m) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2014-2022; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż na podstawie art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) edukacja przedszkolna dzieci realizowana 

jest w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 

formach wychowania przedszkolnego, w tym w zespole wychowania przedszkolnego. Zespół 

Wychowania Przedszkolnego w Gąskach został utworzony uchwałą Nr XLI/386/10 Rady 

Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010r.. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania 

przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania 

(Dz.U. Nr 161, poz.1080 z późn. zm.) organ prowadzący zespół wychowania przedszkolnego, 

którym w tym przypadku jest Gmina Olecko, ustala jego organizację. Dotychczasowa 

organizacja zespołu wymaga zmian, m.in. z powodu zmiany nazwy szkoły przy której 

zorganizowany jest zespół oraz zmiany obowiązujących przepisów zawartych w ustawie o 

systemie oświaty w zakresie rekrutacji do przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

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, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2014-2022.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

 

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

19 radnych.  
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Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Olecko na lata 2014-2022.  

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.18.2014 

w załączeniu 

 

n) zmiany budżetu gminy na 2014 rok; 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

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, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 

na 2014 rok.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

 

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

19 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.19.2014 

w załączeniu 

 

Na tym punkt wyczerpano.  

 

 

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

 

Sołtys Sołectwa Gąski – Alicja Stefanowska, 

odniosła się do wypowiedzi Burmistrza zamieszczonej w lokalnej prasie, dotyczącej emisji 

brzydkich zapachów z oczyszczalni ścieków. Stwierdził, iż została w wypowiedzi zawarta 

sugestia, że zapachy te pochodzą też z fermy drobiu oraz ze SHiUZ. Uważa, że ona jako 

wieloletni hodowca drobiu mieszkający w sąsiedztwie kurnika, poczuła się wywołana do 

tablicy, jako że hodowcy drobiu nie mogą się bronić. Poinformowała, iż ferma drobiu 

usytuowana  na trasie Szosa Świętajno istnieje wiele lat i jeśli ona emitowałaby te brzydkie 

zapachy to byłoby to odczuwalne na Osiedlu Siejnik. Dodała, iż w chwili obecnej przy 
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różnych sposobach wentylacji nie jest to możliwe by te zapachy dochodziły do Alei 

Zwycięstwa. Uważa, że każda wypowiedź powinna być poparta dowodami. 

 

Mieszkanka Olecka – Barbara Kowalewska,  

poinformowała, że w tragicznym stanie jest droga, która prowadzi do miejscowości Siejnik 1. 

Dodała, iż brakuje oświetlenia, chodnika i oznakowania, co pociąga za sobą niejasne sytuacje 

m.in. wjazd nieodpowiednich pojazdów. Stwierdziła, że jest to bardzo uciążliwe i prosi, aby 

ten problem po prostu rozwiązać, ponieważ jest to udręka dla wszystkich i dla klientów, 

którzy po prostu nie mogą dojechać, a przede wszystkim dla mieszkańców. Stwierdziła, iż ze 

swojej strony zrobiła wszystko. Dodała, iż reklamuje miasto, natomiast bez wsparcia gminy 

będzie bardzo ciężko. Poinformowała, że gości u siebie bardzo zacnych klientów, którzy 

przyjeżdżają do jednej z większych firm w Olecku i uważa, że należy się jakieś wyjście 

naprzeciw.  

 

Radny Leszek Olszewski, 

poinformował, iż dziś o godz. 17
00

 w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kościuszki w 

Olecku odbędzie się wieczorek rosyjski. Zaprosił wszystkich bardzo serdecznie. 

 

Radny Łukasz Jeleniewicz, 

stwierdził, iż wie, że miasto podpisało umowę z miastem partnerskim z Ukrainy. Zapytał, czy 

Burmistrz kontaktował się z władzami tego miasta, z propozycją wsparcia. Uważa, że byłby 

to dobry impuls do dalszej współpracy. 

 

Radny Grzegorz Kłoczko, 

stwierdził, iż intencja radnego Jeleniewicza jest bardzo słuszna, natomiast uważa, że pomoc 

powinna być kierowana do Polaków mieszkających w tym mieście. 

 

 

Burmistrz Olecka - Wacław Olszewski, 

odniósł się do następujących spraw: 

 brzydkich zapachów – poinformował, iż nie jest to jego zdanie, a głos mieszkańców, 

którzy mieszkają w tej okolicy, a on jako Burmistrz potwierdził tylko to co mówią 

mieszkańcy; 

 drogi do miejscowości Siejnik 1 - wyjaśnił, że w ubiegłym roku gmina składała 

wniosek do programu tzw. "schetynówek" na dofinansowanie budowy drogi na 

osiedlu Siejnik II (tzw. Podkowa), ale projekt nie otrzymał dofinansowania; 

 miasta partnerskiego na Ukrainie - poinformował, iż gmina nie utrzymuje oficjalnych 

kontaktów z władzami tego miasta, ponieważ, gdy była podpisywana umowa były 

inne władze, w obecnej chwili władze spełniają osoby, które nie są nastawione 

przychylnie do naszej gminy. Dodał, iż od kilku dni próbuje się dodzwonić do 

przewodniczącego wspólnoty polskiej, ale niestety nie odbiera telefonu. 

 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

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

w Olecku.  

 

 

 

           Protokołowała        Przewodniczący Rady Miejskiej 

            Ewa Rekuć                     Karol Sobczak 
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