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Protokół Nr ORN.0002.6.2014 

Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 

 

 Sesję rozpoczęto   o godzinie  11.00 

                 zakończono o godzinie  14.05 

 

 

Sesji przewodniczył                                    Przewodniczący  Rady Miejskiej  

- Karol Sobczak  

 

 

Protokołowała                                             Inspektor  Wydziału ORN UM  

- Wioletta Biszewska  

 

 

 

 

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej. Witał radnych przybyłych na 

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

Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Olecku – Rafała Klauzę, Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku – Dariusza Kozłowskiego, kierowników jednostek 

podległych Radzie Miejskiej, prezesów spółek, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, 

sołtysów, przewodniczących rad i zarządów osiedli oraz mieszkańców biorących udział  

w sesji. 

 

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

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

prawomocnych uchwał. Czterech radnych przybyło na sesję podczas jej trwania.  

 

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

oraz przewodniczących rad i zarządów osiedli.  

 

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  

w okresie od ostatniej sesji.  

5. Przygotowanie do sezonu letniego – referat Komisji Oświaty, Kultury, Promocji 

Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku oraz Komisji Polityki 

Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku. 

6. Społeczna koncepcja funkcjonowania PTTK – materiały przygotowuje i punkt 

zreferuje radny Maciej Juchniewicz. 

7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, w tym interpelacje radnego 

Janusza Żero dotyczące dróg.  
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8. Wnioski i oświadczenia radnych. 

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

Oleckiej Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał.   

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Statutu Gminy Olecko, 

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację zadania pn. 

„Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo – Chełchy – dr. kraj. nr 16  

w miejscowości Babki Gąseckie”, 

c) warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, 

d) wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  

o przekazanie na mienie Gminy Olecko nieruchomości Skarbu Państwa, 

e) objęcia granicami Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

S.A. nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Olecko, 

f) przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych we wschodniej części miejscowości 

Olecko - Kolonia, 

g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej, Szosie do 

Świętajna, Zamostowej, na Os. Siejnik II, pomiędzy ul. Wiejską i Leśną, oraz  

w rejonie cmentarza przy ul. Leśnej w Olecku, 

h) zmieniającej uchwałę nr XXXVII/339/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia  

24 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania 

wierzytelności Gminy Olecko i jej jednostek podległych z tytułu należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg  

w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej  

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także 

organów do tego uprawnionych, 

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

j) zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 

11.  „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Uwag do porządku obrad sesji nie zgłaszano.  

 

 

Do punktu 2 – Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do protokołu z sesji Rady Miejskiej, odbytej w dniu 30 maja 

2014 r.? 

 

Uwag do protokołu nie zgłaszano. 

 

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

Miejskiej.  

 

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

17 radnych.  
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Rada jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0002.5.2014 sesji Rady Miejskiej odbytej  

w dniu 30 maja 2014 roku.  

 

 

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

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał następujące zarządzenia: 

 zarządzenie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, 

 zarządzenie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 

przetargu nieograniczonego i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Olecko – dotyczy trzech nieruchomości gruntowych położonych przy  

ul. Kościuszki w Olecku oraz jednej nieruchomości położonej na Osiedlu Siejnik,  

 zarządzenie z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Olecko dotyczących Strategii Upowszechniania 

Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014-2020, 

 zarządzenie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia w 2014 r., 

 zarządzenie z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Olecko dotyczących Strategii Upowszechniania 

Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014-2020. 

 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

 Ogłoszono:  

 pierwszy przetarg na sprzedaż trzech nieruchomości, jedna o powierzchni  

848 m², a dwie o powierzchni 690 m², położonych w Olecku przy ul. Dębowej, 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg zostanie 

przeprowadzony w dniu 30 lipca 2014 r.; 

 trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 27 m², z przeznaczeniem 

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

przeprowadzony w dniu 30 lipca 2014 r.; 

 pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 34,55 m² wraz  

z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 44,57 m² w miejscowości 

Kukowo 12a. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 lipca 2014 r. 

 

 Rozstrzygnięto przetargi:  

 na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 35,69 m² w budynku przy  

ul. Słowiańskiej 3 w Olecku. Nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę 35.350 zł; 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2619 ha przeznaczonej pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z obiektami towarzyszącymi  

w miejscowości Zajdy. Nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę 21.525 zł 

brutto; 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę    

przemysłowo-składową, położonej w Olecku na zapleczu ul. Kościuszki - TAG. 

Nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę 121.130,40 zł brutto; 

 na sprzedaż nieruchomości o pow. 24 m², z przeznaczeniem pod zabudowę    

garażową typu „blaszak” przy Alejach Lipowych. Nieruchomość zostanie 
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sprzedana za kwotę 5.197,98   zł brutto; 

 rozstrzygnięto rokowania na sprzedaż nieruchomości  o powierzchni 1342 m², 

przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną w Olecku na Osiedlu Siejnik II. 

Nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę 36.026,70 zł brutto. 

 

 Nie doszły do skutku przetargi :  

 na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 171 m², położonej w Olecku przy Placu 

Wolności, 

 na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 34,34 m² w budynku przy  

ul. Słowiańskiej 3 w Olecku, 

 na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni 24 m² położonego w budynku przy  

ul. 1 Maja 12 w Olecku, 

 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,4707 ha w miejscowości 

Plewki, 

 na sprzedaż trzech nieruchomości, każda o powierzchni 750 m², położonych  

w Olecku przy ul. Dębowej, 

 na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 976 m², położonej w Olecku przy  

ul. Dąbrowskiej, 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3141 ha, położonej  

w Olecku przy ul. Wiejskiej. 

 

 Zawarto akty notarialne: 

 na sprzedaż najemcy lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Olecku przy  

ul. Armii Krajowej 3; 

 na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Babki 

Oleckie, 

 na sprzedaż nieruchomości położonej na Terenach Aktywności Gospodarczej  

w Olecku, 

 na ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na korzystaniu z działki  

30/3 (nasypu kolejowego) w kierunku miejscowości Jaśki. Służebność na rzecz 

Gminy Olecko ustanowili Państwo Openchowscy w celu utworzenia ścieżki 

pieszo-rowerowej. 

 

 W dniu 6 czerwca 2014 r. odbyły się eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy 

Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Uczestnikami olimpiady z Gminy 

Olecko byli Panowie: Konrad Krupiński , Kamil Wróblewski i Radosław Toczyński, którzy 

odpowiednio zajęli III, IV miejsce i IX miejsce. Pan Konrad Krupiński został 

zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego, który odbył się w dniu 25 czerwca br. Do etapu 

wojewódzkiego przystąpiło 54 rolników. Pan Konrad Krupiński zajął VI miejsce. 

 

 W dalszym ciągu są problemy z realizacją zadań finansowanych w ramach środków 

funduszu sołeckiego. Zdarzają się przypadki, że nieupoważnione osoby dokonują zakupów  

z tych środków. Prosił wszystkie zaplanowane zakupy uzgadniać z pracownikami Urzędu 

Miejskiego. Tylko pracownik Urzędu, stosownym zamówieniem, może zaciągać 

zobowiązania i odbierać faktury od sprzedawcy, czy usługodawcy. Po uzgodnieniu mogą być 

wydawane upoważnienia pisemne sołtysowi sołectwa. 

 

 W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 13 czerwca podpisana 

została umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Olecko na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2017 r. 
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Odbiór prowadzić będzie ta sama firma, która świadczyła usługi od wejścia nowego 

systemu, czyli MPO Sp. z o.o. Białystok. Wartość umowy na trzy lata wynosi  

1.903.564,80 zł. 

 

 Do programu utylizacji azbestu w 2014 r. przystąpiło 25 osób. Wyłoniono firmę: 

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów, Tuczępy, która za cenę 51.950,72 zł brutto będzie 

realizowała zadanie. Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 85% 

z terenu Gminy Olecko usuniętych zostanie około 100 ton wyrobów zawierających azbest. 

 

 Zakończono rozbiórkę budynków gospodarczych na zapleczu ul. Kolejowej 20-28 

oraz Alejach Lipowych 9. Koszt zadania wyniósł 6.150 zł. Roboty wykonane zostały przez 

firmę Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o. 

 

 Zakończone zadnia inwestycyjne: 

 Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Ludowa 1A w Olecku – zakres robót 

obejmował utwardzenie terenu z kostki POLBRUK, przebudowę chodnika z kostki 

POLBRUK,
 
przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki POLBRUK. Odbiór robót 

nastąpił 23 czerwca 2014 r., 

 Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach – odbiór robót nastąpi 

29 maja 2014 r., 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kijewie (fundusz sołecki) – zakres robót 

obejmował niwelację terenu z dowozem żwiru na boisku wielofunkcyjnym. 

 

 Zadania w trakcie realizacji: 

 Budowa sieci wodociągowej Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo - II 

Etap – wykonano sieć tranzytową Olecko-Ślepie przy drodze do Ełku. Trwają prace 

przy budowie sieci wodociągowej Kukowo-Zajdy-Zabielne oraz budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Zaawansowanie robót szacuje się na 78 %; 

 Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko – termin realizacji całego projektu upływa  

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. Trwają prace 

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

niezbędnych do działania systemu Wi-Fi; 

 Budowa oświetlenia w Giżach (fundusz sołecki) – opracowano projekt budowlany 

oświetlenia; 

 Budowa oświetlenia ul. Nocznickiego w Olecku – opracowano projekt budowlany 

oświetlenia; 

 Budowa oświetlenia w Sedrankach (fundusz sołecki) – opracowano projekt 

budowlany oświetlenia; 

 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 – projekt realizowany jest w terminie od stycznia 2014 roku do grudnia 

2014. W dniu 18 czerwca 2014 r. zakończono realizację etapu polegającego na 

remoncie mola kąpieliska miejskiego „Skocznia” w Olecku. Trwa procedura 

przetargowa dotycząca budowy ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolei 

wąskotorowej w Olecku; 

 Budowa chodnika w ul. Letniej w Olecku – opracowano projekt techniczny. 

Wyłoniono w drodze zapytania ofertowego wykonawcę – Zakład 
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Ogólnobudowlany E. Luto z Olecka. Wartość zamówienia brutto wynosi 25.215 zł. 

Termin realizacji upływa 4 lipca 2014 r.; 

 Budowa chodnika i parkingu na osiedlu Lesk w Olecku – opracowano projekt 

techniczny. Trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawcy; 

 Rozbudowa wjazdu i parkingu ul. Batorego w Olecku – opracowano projekt 

techniczny.  Trwają przygotowania do realizacji robót budowlanych; 

 Budowa podjazdu i chodnika ul. Nocznickiego 22 w Olecku – opracowano projekt 

techniczny. Trwają przygotowania do realizacji robót budowlanych. Roboty 

zostaną rozpoczęte po wykonaniu linii oświetleniowej w ul. Nocznickiego; 

 Budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP1 w Olecku – termin wykonania 

zamówienia upływa 30 czerwca 2014 r.; 

 Rozbudowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (fundusz sołecki) – 27 maja 2014 r. 

zawarto umowę na wykonanie podwyższenia piłkochwytu od strony ulicy z firmą 

PPUH „Ślusarz” K. Półtorak z Olecka. Wartość zamówienia brutto wynosi  

3.690 zł. Termin wykonania upływa 4 lipca 2014 r.; 

 Budowa    przydomowej    oczyszczalni    ścieków    i    instalacji    wodno-

kanalizacyjnej Dąbrowskie 5 (fundusz sołecki) – opracowano   projekt   budowlany   

przydomowej   oczyszczalni   ścieków   i   instalacji   wodnokanalizacyjnej; 

 Rozbudowa infrastruktury przy siłowni terenowej – zlecono w formule zaprojektuj 

i wybuduj budowę oświetlenia (6 punktów świetlnych) zgodnie z opracowaną 

koncepcją zagospodarowania – zlecenie realizuje firma Usługi Elektryczne  

i Ogólnobudowlane Leszek Miłowicki, Olecko. Wartość zamówienia brutto wynosi 

25.830 zł. Termin wykonania zadania – 29 sierpnia 2014 r. 

 

 W dniach od 6 czerwca 2014 r. do 27 czerwca 2014 r, wyłożony jest do publicznego 

wglądu projekt   miejscowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego   dla   obszaru   

położonego w rejonie północnym Olecka w obrębie ewidencyjnym Olecko 2 (teren przy 

skrzyżowaniu Gołdap-Suwałki, po drugiej stronie Karczmy Margrabowa). Do 14 lipca trwa 

ustawowy termin składania uwag. Projekt planu przewiduje lokalizację masztu antenowego  

w ramach realizowanej „Sieci szerokopasmowej Gminy Olecko”. Ze względu na termin 

realizacji projektu unijnego, przewiduje się zwołanie sesji nadzwyczajnej na 17 lipca 2014 r., 

na której zostanie przedłożony projekt planu w celu jego uchwalenia. Prosił radnych  

o zarezerwowanie czasu w tym dniu. Sesja zostanie zwołana telefonicznie.  

 

 Informacja o przebiegu sprzedaży nieruchomości Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku w likwidacji – ogłaszane były trzy przetargi na sprzedaż 

nieruchomości. Trzeci przetarg bez podania ceny wywoławczej z zaproszeniem do składania 

ofert pisemnych i negocjacji na sprzedaż nieruchomości odbył się 12 czerwca 2014 r. 

Wpłynęły dwie oferty na kwoty – 1.620.000 zł i 1.840.000 zł. W związku z tym że 

Zgromadzenie Wspólników ustaliło cenę minimalną zbycia na kwotę 2.000.000 zł, oferty nie 

zostały przyjęte, a oferentów poinformowano i zaproszono na dzień 17 czerwca 2014 r.  

godz. 12.00, do przeprowadzenia negocjacji nabycia. Poproszono o złożenie ponowne ofert  

w formie pisemnej w wielkości nie mniejszej od ustalonej przez właściciela ceny minimalnej 

i ustalono że zgodnie z regulaminem przetargowym w przypadku jednakowych ofert zostanie 

przeprowadzona licytacja ustna. W dniu 17 czerwca 2014 r wpłynęła jedna oferta opiewająca 

na sumę 2.000.001 zł. Oferta został przyjęta, a oferent został o tym powiadomiony pisemnie. 

Przystąpiono do czynności przekazywania nieruchomości, zawarcia aktu notarialnego oraz 

ustalane są z nabywcą warunki przejęcia nieruchomości – terminy zwalniania pomieszczeń 

oraz sprzątanie placów. Wszelkie dalsze postępowania likwidatora są uzgadniane z organem 

właścicielskim spółki. 
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 Od 15 maja do 14 czerwca na terenie Gminy Olecko trwały XVI Warmińsko - 

Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina fundamentem życia społecznego”, które były 

przypomnieniem jak wielkie znaczenie dla społeczeństwa ma prawidłowo funkcjonująca 

rodzina. W ramach programu organizowane były pikniki i festyny rodzinne, w tym Dzień 

Matki i Dzień Dziecka, koncerty, konkursy, spotkania oraz ciekawe działania sportowe. Dni 

Rodziny zakończyły się 14 czerwca wielkim widowiskiem – Turniejem Tańca 

Towarzyskiego. 

 
 Pojawiły się już wyniki sprawdzianów w klasach szóstych szkół podstawowych oraz 

egzaminów w klasach trzecich gimnazjalnych. Wgląd do swoich wyników mają dyrektorzy 

szkół. Jeszcze nie opublikowano oficjalnych wyników,  na podstawie których można byłoby 

dokonać ich analizy. Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 września  1991 r.  o systemie oświaty 

do 31 października br. Radzie Miejskiej zostanie przedstawiona informacja o stanie realizacji 

zadań oświatowych w gminie za rok szkolny 2013/2014, w tym informacja o wynikach 

sprawdzianów i egzaminów. 

 
 W miesiącu czerwcu br. uczniowie gimnazjów prowadzonych przez Gminę Olecko 

uczestniczyli w   żywej   lekcji   wiedzy   o   społeczeństwie.   Mieli   możliwość   obejrzenia   

przedstawienia wystawionego przez uczniów Gimnazjum Nr 2 w Olecku z okazji 25-lecia 

wolnych wyborów. 

 
 Projekt „Strategii upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olecko na lata  

2014-2020” jest przygotowywany. Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania raportów 

dotyczących, m.in. diagnozy upowszechniania kultury fizycznej w gminie, potrzeb jej 

mieszkańców, warunków demograficznych, infrastruktury sportowej. W związku z tym, że 

raporty są opracowywane w oparciu o bardzo obszerny materiał, przesunięto termin   

spotkania   prezentacyjnego, dotyczącego zebrania opinii i uwag do opracowanej diagnozy 

oraz  wypracowanych założeń  programowych z 25  czerwca na 2 września br.  Sukcesywnie 

dokumenty będą wprowadzane na stronę internetową Urzędu w zakładce Strategia 

upowszechniania kultury fizycznej. Przypomina się również, że można zgłaszać do strategii 

propozycje na drukach, które są dostępne w tej samej zakładce lub w Wydziale Edukacji, 

Kultury i Sportu. 

 
 W czerwcu na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku odbyło się 

szereg imprez sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym, m.in.: 

Mistrzostwa Województwa W-M SZS w tenisie ziemnym szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wielki finał cyklu „Warmia i Mazury pływają”, Finał 

Krajowy w czwórboju lekkoatletycznym szkół podstawowych, w którym Gminę Olecko 

reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku. W dniach  

9-11 czerwca na obiektach MOSiR-u odbyły się rozgrywki piłkarskie MINIMUNDIAL dla 

120 dziewięciolatków z naszej gminy oraz miast partnerskich z Litwy. Od 15 do 18 czerwca 

trwał obóz wodny dla młodzieży w wieku 15 - 17 lat również z naszej gminy oraz Litwy.  

W obozie wzięło udział łącznie 48 uczestników. Oba wydarzenia sportowe odbywały się  

w ramach projektu „Sport i turystyka bez granic – wzmacnianie partnerskiej współpracy 

gmin”. 

 
 W Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku – „Mazury Garbate”, zorganizowano 

liczne wydarzenia kulturalne, w tym m.in.: 

 4 czerwca obchodziliśmy 25-lecie wolnych wyborów; 
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 oficjalne otwarcie Siłowni Plenerowej – impreza  rozpoczęła  się  pokazem 

ćwiczeń,  który poprowadził instruktor kulturystyki Paweł Klimaszyński; 

 23 czerwca obchodziliśmy najkrótszą noc w roku – Noc Świętojańską, zwaną 

niegdyś Nocą Kupały. Można było własnoręcznie upleść wianek i puścić go na 

wodę, nie zabrakło pokazów ogniowych, bębniarskich i śpiewów przy ognisku; 

 kolejne spotkanie koneserów kina w ramach cyklu KADR; 

 losy Krainy Czarów; 

 wernisaż wystawy malarstwa Iwony Bielawskiej; 

 spektakl grupy teatralnej SNAC; 

 spotkanie w Oleckiej Izbie Historycznej z Danutą Bogdan pt. „Czy w Olecku były 

czarownice? Z problematyki procesów o czary na obszarze Prus Książęcych  

w XVI-XVII wieku”. 

 

 Na sezon turystyczny 2014 wydane zostały dwie publikacje promocyjne – kalendarz 

imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz folder „Aktywny wypoczynek – 

Olecko sportowa stolica Mazur”, promujący nasz zespół rekreacyjno-sportowy. 

 

 Na gminnej stronie internetowej w menu głównym, utworzona została zakładka  

o nazwie HotSpot w Olecku, gdzie znajdują się informacje jak korzystać z bezpłatnego 

internetu. Projekt jest w trakcie realizacji, ale do końca maja br. z oleckich HotSpotów 

korzystało już 890 użytkowników.  

 
 Podpisana została umowa na realizację w Olecku pięciu bezpłatnych emisji 

filmowych, które prezentowane będą w ramach Plenerowego Kina Letniego na Placu 

Wolności. Pierwszy pokaz już 5 lipca o godz. 22.00.  

 
 Podpisana została umowa na wykonanie kilku krótkich, dwuminutowych filmów  

z obiektów sportowych Olecka. Filmy realizowane są z imprez sportowych, które pokazują 

możliwości wykorzystania obiektów. Dotychczas wykonany materiał filmowy z Olecka 

można zobaczyć na naszej stronie internetowej w dwóch miejscach: w menu głównym  

w bloku – Filmy promocyjne, oraz po rozwinięciu w menu głównym zakładki – Kultura  

i sport – otwiera się między innymi podkategoria – Filmy z obiektów sportowych. To 

uzupełniająca forma promocji oleckiego zespołu rekreacyjno – sportowego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, kto wygrał przetarg na zakup nieruchomości po PGK? 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, iż firma Pana Krzysztofa Suchockiego, która prowadzi sklep KRAM. 

 

Radny Janusz Żero 

zapytał, gdzie są dostępne publikacje, czy tylko w Urzędzie, czy są rozpropagowane w innych 

miejscach? 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, iż publikacje dostępne są w naszych instytucjach, w Punkcie Informacji 

Turystycznej.  

 

Radny Przemysław Atkielski 

zapytał, czy cena sprzedaży nieruchomości po PGK to 2 mln netto czy brutto? 
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Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, iż jest to kwota bez VAT. 2 mln zł wpłynie do kasy PGK.  

 

Radni nie zgłaszali innych pytań. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 4 – Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach 

podejmowanych w okresie od ostatniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

przedstawił następujące informacje: 

 Burmistrz przekazał sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami gminy 

Olecko na lata 2012-2015. 

 

 Burmistrz przedłożył do wiadomości Rady Miejskiej obwieszczenie o wyłożeniu do 

publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego w rejonie północnym Olecka w obrębie ewidencyjnym Olecko 2. 

 

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze przekazało skargę Grzegorza Z. na działalność 

kierownika i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku. Sprawę 

przekazał Burmistrzowi. Burmistrz udzielił odpowiedzi, w której poinformował, iż wystąpił 

do wyżej wymienionego o wypowiedzenie się jaki charakter ma pismo – czy jest to 

odwołanie od decyzji czy skarga, a jeżeli jest to skarga,  aby wskazał zarzuty oraz osoby  

w stosunku do których zostały one wniesione. Odpowiedź nie wpłynęła, w związku z czym 

sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.  

 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku przedłożyła informacje o zawartych 

umowach najmu.  

 

 Radni: Janusz Żero, Jarosław Bagieński, Maciej Juchniewicz zrezygnowali  

z członkostwa w Klubie Radnych „Mała Ojczyzna Olecko” i poinformowali o utworzeniu 

Klubu Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska „OKO”. Przewodniczącym klubu jest 

Maciej Juchniewicz.  

 

 Wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej – Wioletta Żukowska 

zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Rady Miejskiej o umożliwienie przeprowadzenia 

zbiórki publicznej w czasie sesji. Zbiórka odbędzie się podczas przerwy. 

 

 W okresie międzysesyjnym reprezentował Radę Miejską w następujących 

wydarzeniach: 

 4 czerwca w Konkursie Pięknego Czytania, zorganizowanym przez Warmińsko-

Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Olecku oraz Szkołę Podstawową Nr 1  

w Olecku, 

 4 czerwca w uroczystych obchodach rocznicy pierwszych wolnych wyborów, 

 7 czerwca w uroczystości przekazania wozu bojowego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Borawskich, 
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 12 czerwca w debacie zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji  

w Olecku, która odbyła się w Zespole Szkół w Olecku na temat wakacji  

i uzależnień, 

 13 czerwca w finale ogólnopolskim w czwórboju lekkoatletycznym, 

 16 czerwca w uroczystym otwarciu Sądu Rejonowego w Olecku. 

  

 W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

 11 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej, 

 17 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji 

Gminy, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia  

i Bezpieczeństwa, 

 23 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, 

Sportu i Rekreacji, 

 24 czerwca  odbyło się posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki, 

 25 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony 

Zdrowia i Bezpieczeństwa. 

 

Radni nie zgłaszali pytań w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 5 – Przygotowanie do sezonu letniego – referat Komisji Oświaty, Kultury, 

Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku oraz Komisji Polityki 

Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

przedstawił referat Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady 

Miejskiej w Olecku oraz Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Rady Miejskiej w Olecku na temat przygotowania do sezonu letniego – w załączeniu do 

protokołu. 

 

Radni nie zgłaszali pytań w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 6 – Społeczna koncepcja funkcjonowania PTTK – materiały przygotowuje  

i punkt zreferuje radny Maciej Juchniewicz. 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

przedstawił prezentację na temat społecznej koncepcji funkcjonowania PTTK – wydruk 

prezentacji w załączeniu do protokołu. 

 

Radni nie zgłaszali pytań w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Na tym punkt zakończono.  
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Do punktu 7 – Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, w tym interpelacje 

radnego Janusza Żero dotyczące dróg.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Jan Grzyb  

w związku z ustawowym obowiązkiem posyłania 6-latków do klas pierwszych zapytał, czy 

nasze szkoły są na to przygotowane?  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, iż na dzisiejszą sesję zaprosił Pana Dariusza Kozłowskiego oraz Pana 

Zdzisława Rejszela, przekazując zapytania radnego Janusza Żero dotyczące dróg. Pan 

Kozłowski jest obecny na sesji, natomiast Pan Rejszel nie mógł uczestniczyć w dzisiejszej 

sesji, w związku z czym przesłał pismo, które odczytał – pismo w załączeniu do protokołu.   

 

Radny Wojciech Rejterada 

odniósł się do odpowiedzi na wniosek dotyczący powołania Rady Sportu w Olecku. Zgodnie  

z otrzymaną odpowiedzią Rada Sportu nie jest niezbędna do tworzenia Strategii 

Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko, gdyż są podjęte inne działania przy jej 

tworzeniu. Jego propozycja utworzenia Rady Sportu nie miała jedynie na celu działań przy 

tworzeniu strategii, a również szeroko pojęte działania na rzecz sportu w naszej gminie.  

W odpowiedzi na jego wniosek Rada Sportu została sprowadzona jedynie do funkcji 

dotyczącej tworzenia strategii. 

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

 Zapytał, jakie są losy linii sortowniczej, którą PGK miało zwrócić lub oddać za nią 

pieniądze? Czy coś się wyjaśniło, gdyż trwały negocjacje oraz ustalenia w tej sprawie? 

Prosił przypomnieć, czy gmina była poręczycielem, czy gmina jest finansowo 

zobowiązana w tej sprawie? 

 Odnośnie ustanowienia służebności na odcinku byłego nasypu kolejowego torów do 

Giżycka zapytał, czy oznacza to, że ścieżka pieszo-rowerowa będzie jednak 

funkcjonować? Czy dotyczy to wszystkich terenów prywatnych, które tam są, czy 

będzie teren wyłączony z komunikacji? 

 W związku z informacją uzyskaną na wspólnym posiedzeniu komisji w sprawie 

przygotowania do sezonu turystycznego, że plaża Szyjka zostanie wyposażona we 

właściwą infrastrukturę, zapytał czy pomosty i wieża są przygotowane do sezonu i czy 

na czas zostaną zamontowane? 

 Pobieżne zapoznanie się ze stanem dróg gminnych wskazuje na to, że są one 

utrzymywane w bardzo różnym standardzie, jeżeli chodzi o usuwanie zieleni, która 

wyrasta pomiędzy krawężnikami i asfaltem, korzenie się rozrastają, w rezultacie 

znacznie skracają żywotność drogi. Czy jakoś nad tym panujemy i czy planujemy 

działania związane z usuwaniem tej zieleni? Są miejsca w mieście, gdzie łatwo 

zahaczyć o krawężnik, ponieważ jest on schowany w gęstwinie trawy. 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Andrzej Kamiński  

odnośnie plaży Szyjka odpowiedział, iż wszystko zostało wykonane.  

 

Radny Maciej Juchniewicz 

 Zapytał, czy planowane są w tym roku prace remontowe na długim moście? 

 Rada Sportu jest to stałe ciało, które – jeżeli stawiamy na sport i rekreację w gminie – 

może być bardzo pomocne w działaniach samorządu. Chciałby poznać argumenty 

przeciwko jej powstaniu. Dobrze byłoby, aby powstała Rada Sportu i aktywnie 
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włączyła się w opracowywanie Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej  

w Gminie Olecko, ale zależności tu nie ma.  

 Prosił, aby odpowiedzieć czy rekomendacje, jakie były wypracowane w tamtym roku 

dotyczące sportu, sytuacji i ulepszeń, są włączone w prace nad Strategią 

upowszechniania kultury fizycznej, czy należy je oddzielnie zgłosić? 

 Zapytał o motorówkę, czy udało się coś z tym zrobić, czy są wolne środki, aby była 

motorówka na jeziorze dla bezpieczeństwa? 

 Zapytał, czy będzie wykonywany chodnik po drugiej strony ul. Letniej, jako łącznik do 

Alei 450-lecia? 

 Jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o darmowy rządowy podręcznik? Czy w szkołach 

będzie możliwość wyboru? Kto ma wybierać podręcznik – rządowy czy z innych 

wydawnictw? Jak jest to u nas regulowane? Miał sygnały, że nasz samorząd decyduje 

się, że we wszystkich szkołach ma być podręcznik rządowy jako obligatoryjny. 

Uważa, że nie jest to właściwe, ponieważ wszyscy muszą mieć wybór – dyrektorzy, 

rodzice, dzieci.   

 Zapytał o standardy realizacji inwestycji na Skoczni – jeżeli przedsiębiorca zleciłby 

wykonanie pomostu, trwałoby to o wiele krócej, niż w naszym przypadku. Chciałby, 

aby wyjaśnić, dlaczego między rozebraniem pomostu, a jego wykonaniem minęło tak  

dużo czasu. Czy na przyszłość można to zaplanować tak, aby praca trwała na wciąż. 

 Zapytał, jaka jest rola gminy przy ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny, ponieważ 

gminy mają w tym jakąś rolę? Jeżeli mamy w tym ważną rolę, przydałaby się na 

stronie internetowej informacja na ten temat przy Oleckiej Karcie Rodziny. 

 

Radny Jarosław Bagieński 

 Temperatury latem mają być coraz wyższe, zbliża się fala upałów, w związku z czym – 

szczególnie w imieniu najmłodszych mieszkańców naszego miasta – zapytał, czy 

istniałaby możliwość zakupienia i zamontowania kurtyny wodnej. Wiele takich kurtyn 

w różnych miastach już funkcjonuje. Są one włączane szczególnie w czasie upałów 

powyżej 25°C. Ich koszt nie jest duży – waha się od 300 do 400 zł. Kurtyna mogłaby 

być zlokalizowana w parku przy fontannie lub na placu przy fontannie.  

 W imieniu mieszkańców ul. Składowej zapytał, czy w planach powiatu jest remont  

i wymiana chodnika przy ul. Składowej? 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

 Zapytał, jakie działania podejmiemy jako gmina w celu walki z „psim problemem” na 

terenie miasta i gminy – chodzi mu o odchody tych zwierząt? 

 Zapytał, czy istnieją przepisy porządkujące ustawianie śmietników osiedlowych – 

chodzi mu o odległość od budynków, dróg, placów zabaw, ilość śmietników  

w stosunku do obsługiwanych bloków. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

 Zapytał na jakim etapie jest sieć szerokopasmowa Gminy Olecko? 

 Zapytał, kiedy będzie dostępny projekt Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej 

w Gminie Olecko? 

 Prosił o wyjaśnienie na co zostaną przeznaczone 2 mln zł uzyskane ze sprzedaży 

nieruchomości PGK– na rozwój firmy czy na spłatę zaległości wobec pracowników? 

 

Radny Janusz Żero 

poinformował, iż przygotował następujące zapytania dotyczące dróg: 
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1) Czy mamy wiedzę ile pieniędzy przeznaczanych jest na drogi gminne, powiatowe  

i wojewódzkie z podatku drogowego płaconego przez podatników zamieszkałych na 

terenie gminy i powiatu? 

2) Co jest zapisane w statucie PZD, to znaczy czym się ta firma zajmuje? 

3) Czy ma służyć dobru zamieszkujących tu podatników czy samej sobie? 

4) Jakie są procedury utrzymania dróg w sezonie letnim. Głównie chodzi o koszenie traw 

w przydrożnych rowach i sposób wykoszenia tych rowów, a nie paska zieleni przy 

jezdni? 

5) Jakie są kryteria obkaszania rowów przydrożnych i od czego to jest uzależnione? 

6) Dlaczego inne gminy i powiaty robią to w sposób prawidłowy, a nasza gmina ma 

wiecznie z tym problem?   

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku – Dariusz Kozłowski 

udzielił następujących odpowiedzi: 

1) Odniósł się jedynie do dróg powiatowych. Przypomniał, iż to gmina pobiera podatek 

od środków transportowych. Jako takiego podatku od środków transportu powiat nie 

ma, a podatek drogowy jest wyliczany od podatników fizycznych (10-25%) i od firm 

(4%). W subwencji ogólnej jest ujęty podatek drogowy i subwencja drogowa. Nie są 

to pieniądze znaczone, nie jest to dotacja celowa i to Rada Powiatu ustala, ile z tych 

środków otrzymuje Powiatowy Zarząd Dróg. Na 2014 rok subwencja drogowa 

wynosiła 1,9 mln zł, natomiast budżet PZD w obecnym roku bez inwestycji wynosi 

2.106.000 zł, czyli jest to około 5.600 zł na 1 km drogi rocznie na utrzymanie letnie,  

zimowe i inwestycje. Subwencja przeznaczona jest na budowę, modernizację, 

utrzymanie, ale również na zarządzanie i ochronę dróg. Ich budżet jest nieco większy, 

gdyż mają dochody własne z zajęcia pasa drogowego, z reklam, z urządzeń, które  

w pasie drogowym są budowane. Zwrócił uwagę, że na drogi powiatowe przypada 

5.600 zł na 1 km, natomiast na drogi wojewódzkie 252.000 zł na 1 km, natomiast na 

drogi krajowe 1.200.000 zł. Dróg krajowych mamy w Polsce 8.500, udział w podatku 

akcyzowym jest to 12,6%. Dróg powiatowych mamy 127.700, udział w podatku 

akcyzowym jest to 7,4%. Porównując długość dróg i udział w podatku akcyzowym, 

drogi krajowe mają prawie 400 razy większe środki w przeliczeniu na 1 km. Podatek 

akcyzowy liczony jest od ilości mieszkańców, ilości dróg, ale jedynie utwardzonych. 

W powiecie mamy jeszcze ponad 80 km dróg nieutwardzonych. W tamtym roku kilka 

dróg zostało utwardzonych, dlatego też subwencja jest nieco większa, niż w roku 

ubiegłym. 

2) Statut nie określa, czym zajmuje się PZD. Jest to zapisane w regulaminie 

organizacyjnym, uregulowane głównie na podstawie czterech ustaw: ustawy  

o drogach publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy  

o finansach publicznych i ustawy o samorządzie powiatowym. Regulamin 

organizacyjny w art. 2 określa, co należy do zadań PZD: 

 opracowywanie projektów planów finansowych budowy, utrzymania, ochrony 

dróg oraz obiektów mostowych, 

 opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, 

 pełnienie funkcji inwestora, 

 utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, 

urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, 

 realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, 

 koordynacja robót w pasie drogowym, 

 przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz 

wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju, 
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 wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz 

pobieranie opłat i kar pieniężnych,  

 prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, 

 przeprowadzanie kontroli stanu obiektów mostowych i dróg, 

 wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych  

i zabezpieczających, 

 przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 

 przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym 

powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, 

 wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów 

mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów gdy występuje bezpośrednie 

zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, 

 dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 

 sadzenie, utrzymywanie, usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni   

w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym, 

 inne obowiązki wynikające z obowiązującego prawa, 

 inne zadania w zakresie dróg powiatowych, ulic drogowych, obiektów 

inżynierskich i innych urządzeń drogowych. 

Poinformował, iż od 2004 roku sami aplikują o środki zewnętrzne, piszą projekty, 

składają wnioski i je rozliczają. 

3) Przypomniał, że na przestrzeni ostatnich 6 lat PZD pozyskało ponad 20 mln zł ze 

środków unijnych i prawie 9 mln zł ze środków krajowych. W ciągu ostatnich 5 lat 

przebudowano 17 ulic w mieście (Grunwaldzką, Młynową, Plac Zamkowy, Zamkową, 

Mazurską, Kościuszki, Targową, Cisową, Warmińską, Syrokomli, Dąbrowskiej, 

Norwida, Wodną, Czerwonego Krzyża, Gdańską, Nocznickiego, Mickiewicza). 

Wykonano kilkanaście projektów organizacji ruchu, dzięki czemu w mieście powstało 

prawie 300 miejsc parkingowych. Przygotowano kilka projektów na terenie gminy 

Olecko. Najważniejszym jest przebudowa ul. Żeromskiego oraz modernizacja drogi 

Duły – Olszewo. Prowadzone były rozmowy w ubiegłym roku na temat wykonania 

dokumentacji na ul. Asnyka, Słowackiego, Kamienną, Przytorową, Kopernika, 

Składową lecz w tym roku nie zostało to wprowadzone do budżetu. Nie wie, czy  

w przyszłym roku zostanie wprowadzone. Zależy to także od Rady Miejskiej, 

ponieważ jak wiadomo przebudowa dróg prowadzona jest wspólnie z gminą  

w stosunku 1 zł do 1 zł. Po rozmowie z członkami Zarządu Powiatu, powiat był 

gotowy wykonać w tym roku kilka ulic, jednak gmina nie podjęła tej inicjatywy ze 

względów finansowych. Poinformował, iż średniorocznie wydawanych jest ponad  

300 decyzji i postanowień i prawie tyle uzgodnień. W związku z powyższym uważa, 

że pytanie radnego czy firma istnieje dla samej siebie, wynika z niezrozumienia.   

4) Drogi utwardzone wykaszane są 2-3 razy w ciągu roku, częściej tam, gdzie rośnie 

barszcz Sosnowskiego. Koszt koszenia 1 km drogi po jednej stronie to 120 zł. Czyli 

koszt wykaszania 3 razy w roku wszystkich dróg powiatowych wynosi 250.000 zł. Na 

same utrzymanie dróg w budżecie zaplanowane jest 1.100.000 zł, przy czym 

największa pozycja jest to utrzymanie zimowe – 300.000 zł. Gdyby trzeba było kosić 

– tak jak wskazuje radny – całe pasy, gdzie pasy zieleni są nawet 34 m, to nie można 

byłoby wykonać nic innego prócz koszenia. Nie byłyby łatane dziury, nie ustawiane 

znaki, nie malowane ulice. W pasach drogowych wycinane są krzaki w miejscach 

powodujących utrudnienie ruchu, małą widoczność. Koszone są tylko pobocza. 

Dysponują dwoma ciągnikami, kosiarkami, ciągnikiem drogowym, ale nie starcza 

czasu, ludzi i finansów, aby dokaszać tam, gdzie są drzewa, słupy, pachołki. Wykasza 

się to, co obejmie kosiarka, a więc pas długości 1,5 m, miejscami szerszy. Na 
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zakrętach dokasza się ręcznie, aby poprawić widoczność. Wykonywane jest to we 

własnym zakresie, nie przeprowadza się na to przetargów, ani zapytań ofertowych. 

Tylko drogi wojewódzkie – i to nie w pełnym zakresie – stać na to, aby wykaszać całe 

pasy drogowe.  

5) Nie ma żadnych kryteriów obkaszania rowów. Koszone są pobocza i miejsca 

niebezpieczne. Bardziej starają się dbać o bezpieczeństwo, nie o estetykę. Estetyki  

w ramach takich środków nie będzie, ponieważ koszenie rowów przydrożnych  

i poboczy, poza rowami przydrożnymi naprzeciw skarpach, wykonywane jest tylko ze 

względów estetycznych. 

6) Odpowiadając na pytanie 6 prosił o wskazanie gmin i powiatów? Jeżeli są takie, 

chętnie pojedzie obejrzy je, ich budżety. Na terenie naszego województwa nie mamy 

powodów do wstydu jeżeli chodzi o utrzymanie dróg. W tamtym roku drogi 

wojewódzkie koszone były tylko raz, my kosiliśmy dwa, nawet trzy razy. Tam gdzie 

radny mówi, że jest ładnie, widocznie są to drogi krajowe. Na pewno nie są to drogi 

gminne czy powiatowe.     

 

Radny Janusz Żero 

poinformował, iż zakupił kamerę do samochodu, będzie jeździł i nagrywał, a nagrania 

dostarczy. Uważa, że jest tendencja, że jak ktoś z radnych zada pytanie czy interpelację, ma 

się do niego jakieś pretensje. Podkreślił, iż nie robi tego w swoim imieniu, ale w imieniu 

mieszkańców. Po to został wybrany radnym, aby reprezentować mieszkańców.  

 

Radny Maciej Juchniewicz 

stwierdził, iż z tego co usłyszał wynika, że należałoby zmienić Radę Powiatu, gdyż to ona 

obniża co roku dotację. Nie można zarzucać, że radny Janusz Żero życzy sobie wykaszania 

poboczy, ponieważ jest to elementem bezpieczeństwa. Odnośnie współfinansowanie dróg 

zwrócił uwagę, że na dzisiejszej sesji Rada będzie podejmowała uchwałę, zgodnie z którą 

gmina do drogi powiatowej będzie dofinansowywała więcej niż powiat.   

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wtrącił, że nie. Gmina i powiat finansują zadanie po 50%. Większy wkład gminy 

spowodowany jest wykonaniem oświetlenia, które jest zadaniem własnym gminy.  

 

Radny Maciej Juchniewicz 

poparł radnego Janusza Żero, że radni nie zgłaszają wniosków w swoim imieniu, tylko reagują 

na uwagi mieszkańców.  

 

Sołtys Sołectwa Lenarty – Stanisław Ciechanowicz 

poinformował, iż była zgoda na wycinkę drzew przy drodze powiatowej Olecko – Lenarty. Do 

dnia dzisiejszego pozostały gałęzie z drzew, leżą one na poboczu. Dwa lata o to pyta, gałęzie 

nadal leżą. Uważa, że ten, kto wycinał drzewa powinien usunąć gałęzie. Prosił, aby trawy 

wycinać zanim zakryją znak drogowy. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku – Dariusz Kozłowski 

odpowiedział, iż wycięte zostały topole. Gałęzie pozostały dlatego, że mieszkańcy zwrócili się 

z prośbą o ich pozostawienie, aby można było je zebrać na opał. Niestety nie zrobili tego. 

Wystąpiono do osoby, która wycinała drzewa, aby uprzątnąć pozostałe gałęzie. Uprzątanie 

polega na tym, że w większości pozostałości te się pali. Gałęzie zlokalizowane są przy polach 

zasianych zbożem, więc obecnie nie zostanie to wykonane. Prawdopodobnie we wrześniu 

gałęzie będą usunięte.  
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Odpowiadając na zapytanie radnego Jarosława Bagieńskiego w sprawie remontu chodnika  

w ul. Składowej stwierdził, iż nie jest to planowane ani w tym, ani w przyszłym roku. Nie 

wyklucza to jednak realizacji tego zadania. Jeżeli Rada Miejska zwróci się do Zarządu 

Powiatu, zadanie będzie możliwe do wykonania. Przebudowa ul. Składowej jest to koszt 

około 300 tys. zł, a przy wykonaniu kilku miejsc parkingowych, koszt ten byłby nieco 

wyższy.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

stwierdził, iż w pasie drogi na słupach, znakach są ogłoszenia z ofertami sklepów spożywczo-

przemysłowych. Czy PZD uważa, że jest to ozdoba dla miasta? Według niego stwarza to 

klimat małomiasteczkowy, bazarowy, rynkowy. Czy jest możliwość ograniczenia tego? Byłby 

nawet za zakazem wywieszania tego typu ogłoszeń. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku – Dariusz Kozłowski 

odpowiedział, iż jedna firma zwraca się do nich o pozwolenie na wywieszanie takich 

ogłoszeń. PZD nie może nie udzielić na to zgody. Za to są wnoszone opłaty, które są 

dochodami własnymi. Nie ma podstaw do tego, aby na to nie zezwolić.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy w przypadku odmowy potrzebny jest przepis, na podstawie którego się odmawia? 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku – Dariusz Kozłowski 

odpowiedział, że tak, potrzebny jest przepis na podstawie którego się odmawia. Nie ma 

takiego. Zarządca drogi decyduje, czy jest to estetyczne i czy przede wszystkim nie pogarsza 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

Radny Jarosław Bagieński 

zapytał o wniosek Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa 

zgłaszany jeszcze w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej. Wniosek dotyczył wykonania 

trzech – czterech podnoszonych przejść dookoła Placu Wolności. Rozpoczęło się lato  

i zaczynają się wyścigi samochodów. Takie podnoszone przejścia zlikwidowałyby ten 

proceder. W wielu miastach – najbliżej w Suwałkach – funkcjonują takie przejścia.  

 

Sołtys Sołectwa Świdry – Ryszard Makarewicz 

poinformował, iż na drodze Świdry-Kijewo wyłożone były płyty, w związku z prowadzoną 

inwestycją. Obecnie płyty są zdejmowane i droga ta wygląda bardzo dobrze. Taki stan jednak 

będzie się utrzymywał do opadów. Zapytał, jak PZD odbierze tę drogę? 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku – Dariusz Kozłowski 

wyjaśnił, iż odbył się przetarg na wykonanie progu zwalniającego w ul. Kościuszki przy 

Szkole Podstawowej Nr 1. Jego koszt to 10.400 zł. Zobaczymy jak będzie to funkcjonowało. 

Wykonanie czterech progów na Placu Wolności jest to koszt około 42 tys. zł. Jeżeli wpłynie 

raz jeszcze wniosek do Zarządu Powiatu, a Zarząd przekaże ten wniosek do PZD, rozpatrzy tę 

sprawę. Jeśli uzyska zgodę Rady Powiatu i Rady Miejskiej, być może zostanie to wykonane za 

dwa lata lub w roku przyszłym. Zwrócił uwagę, że montowanie progów zwalniających 

pogarsza środowisko, ponieważ jest przy tym więcej spalin. Stwierdził, że jest to możliwe do 

wykonania.    

Jeżeli chodzi o drogę Świdry – Kijewo oznajmił, iż jest to droga gruntowa. Drogą tą 

przejeżdża jedynie ciągnik, być może samochód osobowy, ale latem jak jest sucho. Była to 

kiedyś droga wojewódzka, powiat ją przejął. Żadne inwestycje nie są planowane na tej drodze. 
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Drogą tą dojeżdża dwóch – trzech mieszkańców. Nie przewiduje się ani remontu, ani 

przebudowy tej drogi, może trochę dożwirowanie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

podziękował Panu Dariuszowi Kozłowskiemu za udział w sesji i udzielone odpowiedzi.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

udzielił odpowiedzi na zgłaszane interpelacje: 

 sieć szerokopasmowa realizowana jest zgodnie z planem. Jedyne opóźnienie jest jeżeli 

chodzi o budowę masztu przy wyjeździe z Olecka w kierunku Gołdapi na wysokości 

Karczmy Margrabowa. Jak już wspominał, trwa procedura związana  

z opracowywaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli Rada 

Miejska 17 lipca zatwierdzi ten plan, a on się uprawomocni, wówczas inwestor 

przystąpi do budowy masztu. Jest szansa, że do 10 października inwestycja zostanie 

ukończona. HotSpoty działają i jak już mówił korzystało z nich 890 użytkowników;  

 jeżeli chodzi o Strategię Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko 

wyjaśnił, iż jesteśmy na etapie opracowywania raportów dotyczących między innymi 

diagnozy upowszechniania kultury fizycznej gminy, potrzeb mieszkańców. 

Przeprowadzono bardzo szeroko zakrojoną diagnozę na temat potrzeb, stanu 

faktycznego czy zdrowotnego poszczególnych grup wiekowych, określono zasoby 

jakimi dysponujemy na terenie miasta i gminy. Materiały są bardzo ciekawe, niektóre 

wyniki są wręcz zadziwiające, jeśli chodzi o kondycję sportową poszczególnych grup 

wiekowych, o płeć, o potrzeby. Odnosząc się do Rady Sportu stwierdził, iż nie jest 

przeciwny funkcjonowaniu takiej Rady. Zastanawia się czy w chwili obecnej jest 

potrzeba jej powoływania. Jeżeli jest grupa osób, która chce pracować jako organ 

doradczy w Radzie Sportu – nie widzi problemu. Nie widzi także przeszkód, aby 

osoby, które chciałyby pracować w Radzie Sportu brały czynny udział w opracowaniu 

strategii. Nadal można zgłaszać zapytania, informacje, potrzeby, propozycje do 

strategii bez względu na to, czy to będzie Rada Sportu czy osoby, które chciałyby 

pracować w tej Radzie. Po wakacjach powrócimy do tematu i jeżeli będzie taka 

potrzeba, zostanie ona powołana; 

 kwota 2 mln zł uzyskana ze sprzedaży majątku PGK zostanie przeznaczona na spłatę 

zobowiązań i kredytów. Nie ma żadnych zaległości, jeżeli chodzi o płace 

pracowników. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie na bieżąco. Po spłaceniu 

wierzytelności wyraził nadzieję, że pozostaną środki na dalsze funkcjonowanie  

i doposażenie przedsiębiorstwa. W sumie spłacić należy 1.300.000 zł. pozostałoby 

700.000 zł. Poprosił likwidatora, aby dokonał analizy ekonomicznej, czy – po 

zakończeniu likwidacji – powołując przedsiębiorstwo ono sobie poradzi. Jeżeli nie, nie 

ma podstaw, aby je powoływać. Uważa, że środki, jakie pozostaną, należałoby  

przeznaczyć na doinwestowanie, zakupienie maszyn, urządzeń, aby zwiększyć 

wydajność poszczególnych pracowników. Taka analiza ma być przedstawiona  

w najbliższym czasie; 

 odpowiadając na interpelację w sprawie sortowni wyjaśnił, iż znajduje się ona nadal 

przy byłym wysypisku śmieci, jest zabezpieczona. Złożone zostały dokumenty do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby sprawę 

umorzono, ze względu na to, iż nie jest winą PGK, że zmieniono przepisy dotyczące 

odpadów stałych. Dokumenty zostały przesłane do Funduszu Norweskiego. Czekamy 

na decyzję. Gmina nie poręczała tu kredytów dla PGK; 

 szkoły zakończyły rekrutację. Szkoły są dobrze przygotowane na przyjęcie dzieci 

sześcioletnich. Niektórzy rodzice tych dzieci przynoszą zaświadczenia, że dziecko nie 



 18 

jest w pełni dojrzałe na to, aby rozpocząć naukę w szkole. Trudno w związku z tym 

powiedzieć o liczbie dzieci. Może się ona pomniejszyć; 

 Po rozmowach z Panem Openchowskim udało się nieodpłatnie uzyskać służebność na 

dawnym torowisku z Olecka do Kruklanek na wysokości firmy Pana Wolfa. Nie jest to 

całe torowisko, gdyż od końca obwodnicy w kierunku Jasiek jest odcinek należący do 

osoby fizycznej. Prowadzono rozmowy z właścicielem, który był chętny na sprzedaż 

terenu za bardzo dużą kwotę około 400.000 zł. Uważa, że skoro tu została udzielona 

służebność, uda się dojść do porozumienia i ustalenia służebności. Wówczas można 

byłoby wykonać ścieżkę aż do granicy gminy w Doliwach; 

 odpowiadając na interpelację w sprawie usuwania zieleni na drogach gminnych 

stwierdził, iż w tym roku jest urodzaj na trawy. PGK obsługuje większość dróg 

gminnych i powiatowych. Jest w likwidacji, więc nie może podejmować nowych 

zadań. Trudno mu na to wpłynąć, upomina i prosi o podjęcie działań praktycznie 

każdego dnia; 

 długi most będzie remontowany, oczywiście nie w wakacje. Planuje się rozpocząć 

remont po sezonie wakacyjnym. W budżecie część środków na ten cel jest 

zaplanowana. Wyraził nadzieję, że po przetargu na ścieżkę pieszo-rowerową od  

ul. Czerwonego Krzyża w kierunku ul. Gołdapskiej pozostaną oszczędności. Wówczas 

zwróci się do Instytucji Zarządzającej, aby oszczędności te przeznaczyć na remont 

mostu. Projekt techniczny jest sporządzony. Planuje się wykonać most z tzw. 

żelaznego drewna, czyli z drewna afrykańskiego, bardzo gęstego i bardzo ciężkiego 

(1m³ tego drewna waży około 1,2 tony, przy czym np. 1 m³ świerku waży około  

400 kg). Przy normalnej konserwacji trwałość takiego drewna w warunkach 

zewnętrznych wynosi do 50 lat;    

 sprawa motorówki jest skomplikowana. Motorówka jest potrzebna, ale to WOPR jest 

zobowiązany do zakupienia sprzętu. Gmina opłaca ratowników WOPR za ich pracę. 

Bezpośrednio dla WOPR nie możemy zakupić motorówki, możemy ją zakupić dla 

MOSiR. W tegorocznym budżecie nie było na to środków. Poinformował, że przed 

ośmioma laty po wielu rozmowach WOPR otrzymał bardzo ładną, używaną, ale 

wysokiej klasy motorówkę. Przez rok użytkowania tej motorówki została ona bardzo 

zniszczona. Mamy motorówkę, którą sprezentowała firma Delphia Yachts, jest silnik 

do tej motorówki w bardzo dobrym stanie, ponieważ opiekuje się tym MOSiR. Nie 

chciałby jednak, aby została ona zdewastowana. Czynione są starania, aby naprawić 

starą motorówkę, żeby ten rok służyła; 

 chodnik na ul. Letniej jest wykonywany. Przebiega wzdłuż działki Pana Baluty,  

nawiązuje do Alei 450-lecia. Przy parkingu jest przejście na drugą stronę i zachowany 

jest ciąg z już istniejącym chodnikiem przy zabudowie szeregowej; 

 dyrektorzy szkół sporządzili zapotrzebowanie na podręczniki dla klas pierwszych. 

Zapotrzebowanie to zostanie złożone do MEN i gmina otrzyma podręczniki za darmo. 

Jeżeli chcielibyśmy otrzymać inny podręcznik, dyrektor szkoły musi zwrócić się do 

gminy, gmina musi wyrazić akceptację i zapłacić za ten podręcznik. Zobaczymy jakie 

to będą podręczniki. Na razie uważa, że należy z tej formy skorzystać; 

 trudno mu powiedzieć, czy zadanie realizowane na Skoczni trwało długo czy nie. 

Prawdopodobnie można było je skrócić. Uważa, że nikt na tym nie ucierpiał, tym 

bardziej, że jest dość zimno i nikt się jeszcze nie kąpał. Zadanie zostało ukończone. 

Molo przez wiele lat będzie nam służyć. Następnym razem przy tego typu pracach,  

w miarę możliwości dołożymy starań, aby je skrócić; 

 do gminy, jak i innych gmin w całym kraju, wpłynęły informacje na temat 

ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Mają to realizować gminy. U nas będzie się tym 

zajmował MOPS. Informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronach 
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internetowych. Rodziny, które korzystają z Oleckiej Karty, będą korzystały z Karty 

Dużej Rodziny; 

 jeżeli chodzi o zakupienie kurtyny wodnej stwierdził, iż jeżeli będzie taka potrzeba 

zostanie ona zakupiona. Poinformował, iż obecnie PWiK jest na etapie opracowywania 

projektu technicznego na przebudowę w przyszłym roku fontanny w parku. Ma ona 

być w formie płaskiej kamiennej płyty z której będzie się wydobywała woda;  

 odnośnie psich odchodów poinformował, iż w planach jest wyodrębnienie w parku 

przy ul. Letniej terenu na wyprowadzanie psów, chociaż nie jest do tego przekonany. 

Ostatnio słyszał, że są specjalne odkurzacze do zbierania takich odchodów. Musi się  

z tym zapoznać, być może będziemy świadczyć nową usługę. Jest to problem i będzie, 

dopóki ludzie nie zaczną zachowywać się tak, jak powinni; 

 o szczegóły dotyczące przepisów  porządkujących ustawianie śmietników prosił 

zgłosić się do Pani Marianny Kisielskiej – Kierownik Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Odnosząc się do wystąpienia radnego Macieja Juchniewicza w sprawie PTTK poinformował, 

iż własnymi siłami opracowywana jest koncepcja zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie. 

Po wypracowaniu naszych wniosków zostanie to zlecone fachowej firmie. Planuje się do 

połowy lipca sporządzić ankietę dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, turystów na 

temat tego, co chcieliby aby było nad naszym jeziorem, czego brakuje. My, mieszkając tu, być 

może czegoś nie dostrzegamy. Wyniki ankiety będą pomocne przy opracowywaniu koncepcji. 

Zależy mu na tym, aby nie nabudować czegoś, co będzie się dublowało. Nie możemy zrobić 

drugiego pola namiotowego, skoro mamy jedno pole i ono jest wystarczające. Nie możemy 

robić siłowni terenowych, skoro mamy już jedną. Nie możemy robić np. pomieszczeń do 

tańców, bo takie są w ROK. Gmina nie może sobie pozwolić na to, aby powiększać wydatki 

bieżące. Możemy robić, ale coś nowego, dobrego, innego, czego nie ma do tej pory w mieście.  

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Przerwa 5 minut 

 

 

Do punktu 8 – Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radna Wioletta Żukowska 

odniosła się do odpowiedzi na wnioski dotyczące tworzenia sołectw na terenach miejskich. 

Zgodnie z otrzymaną opinią prawną jest dopuszczalne tworzenie takich sołectw, ale na 

terenach, którym można przypisać cechy obszarów wiejskich. W związku z czym zgłosiła 

wniosek o sprawdzenie czy Osiedle Siejnik II posiada cechy obszarów wiejskich. Jeżeli nie 

posiada, wnioskuje o podjęcie prac nad budżetem partycypacyjnym. 

Jeżeli chodzi o wniosek w sprawie ankiety wśród uczniów i rodziców na temat obiadów  

w szkołach gminnych, złożony przez grupę radnych, poinformowała, iż radni nadal uważają, 

że jest zasadne przeprowadzenie takiej ankiety. Nie została ona dostarczona ze względów 

technicznych, ale postarają się to zrobić w ciągu tygodnia.  

 

Radny Maciej Juchniewicz 

dodał, iż nieprzedłożenie ankiety nie wynikało ze względów technicznych, ale z jego 

niefrasobliwości czasowej. Chciałby, aby ankieta została przeprowadzona w wersji on-line  

w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień. Będą wdzięczni, jeżeli włączy się w to Burmistrz.  

Zgłosił wnioski: 
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 Wniósł o usunięcie na ul. Tunelowej pogłębiającego się zapadnięcia jezdni tuż przed 

mostem.  

 Wniósł o usunięcie na ul. Andrzeja Legusa pogłębiającego się zapadnięcia jezdni przy 

skrzyżowaniu z ul. Janusza Pawłowskiego. 

 Otrzymał odpowiedź na temat przystanku na Osiedlu Siejnik, która go nie 

satysfakcjonuje. Rozumie, że nie ma pieniędzy, ale chciałby wiedzieć, czy gmina chce 

wykonać tę wiatę przystankową, ale nie ma pieniędzy, czy nie chce tej wiaty zrobić, 

dlatego nie ma pieniędzy. Zgłosił wniosek do budżetu na 2015 rok, aby zabezpieczyć 

środki na projekt techniczny i realizację wiaty z przejściem dla pieszych. Wiata ta jest 

potrzebna, a koszt nie jest duży. 

 Zgłosił wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej, aby ująć w porządku obrad 

sierpniowej sesji prezentację projektu inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. 

Młodzież z Zespołu Szkół w Olecku w ramach projektu „Kto tu rządzi” zbierała 

podpisy pod inicjatywą uchwałodawczą w sprawie porządku – dotyczy to między 

innymi psich odchodów. Mają swój pomysł i zdecydowali się na przedłożenie 

projektu uchwały w ramach inicjatywy uchwałodawczej, zebrali podpisy, chcą 

zaprezentować to na sesji i przekazać radnym do procedowania.   

 Prosił o rozważenie możliwości, aby przed sezonem letnim wykosić teren PTTK oraz 

postawić tam kontener na śmieci.  

Odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza na temat PTTK prosił o wypowiedzenie się, czy 

Burmistrz jest za tym, aby coś tam robić, czy nie, ponieważ jest to ważne dla grupy, którą 

reprezentuje. Nie mówi o rzeczach, które zostały wskazane jako pokrywające się, gdyż są to 

jedynie życzenia mieszkańców. Propozycji jest dużo więcej.  

 

Radny Jarosław Bagieński 

zgłosił, iż piesi, mieszkańcy Olecka, zwracają się z prośbą, aby na szerokich chodnikach lub 

na chodnikach, gdzie kostka ułożona jest w dwóch kolorach, na czerwonej kostce (lub części 

chodnika) namalować rower.  

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

 Zgłosił, iż podczas remontu chodnika w ul. Sembrzyckiego zamurowano drzewa na 

tym chodniku. Część tych drzew już uschło. Ratujmy pozostałe. Prosił o przekazanie 

wniosku zarządcy. 

 Istniejące oznakowanie drogi nr 65 na terenie miasta jest nieaktualne, bo droga ta 

przez miasto już nie przechodzi. Wniósł o aktualizację oznakowania związanego z tą 

drogą, w powiązaniu z nowym obiektem – obwodnicą miasta. 

 Wniósł o przeanalizowanie możliwości powiązania obiektów turystycznych  

i historycznych na terenie gminy z ich opisami w wersji elektronicznej, poprzez kody 

QR. Polega to na tym, iż przy obiekcie należy postawić jakiś trwały znak, może to być 

kamień, z wygrawerowanym przypisanym do obiektu kodem. Turysta, znajdując się w 

okolicy tego obiektu, może zeskanować ten kod i z internetu pobrać informacje 

dotyczące tego obiektu.  

 W związku z tym, że na dzisiejszej sesji Rada podejmie uchwałę, która pozwoli 

każdemu w sposób godny używać herb i flagę miasta, wniósł o podjęcie działań  

w celu ustanowienia Dnia Flagi, aby każdy mieszkaniec miał okazję wywieszenia 

flagi miasta przy swoim domostwie. Celem tego święta byłaby promocja miasta wśród 

mieszkańców, pogłębianie identyfikacji z naszym miastem. Jest to jedno z działań 

integrujących społeczność.  
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 Prosił o przekazanie zarządcy drogi, aby przy rozpatrywaniu budowy ewentualnych 

progów zwalniających wziąć pod uwagę okolice ul. Kościuszki przy sklepie Państwa 

Kielich.   

 Prosił o przekazanie Komendantowi Policji wniosku o kontynuowanie  

i zintensyfikowanie działań akcji „Parkuj z głową”.  

Zgłosił następujące oświadczenie: 

„Informuję, że do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do Dyrektora Oddziału  

w Olsztynie złożyliśmy wniosek: „Mieszkańcy powiatu oleckiego domagają się budowy 

bezpiecznego przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 65 (obwodnica Olecka) przy 

skrzyżowaniu z drogą do Giżycka.”. Do wniosku dołączyliśmy ponad 500 podpisów 

użytkowników tego skrzyżowania.”  

 

Radny Grzegorz Kłoczko    

 Wniosek dotyczy dostępności do lokali wyborczych. Pierwsze wybory 

przeprowadzone w oparciu o nową sieć okręgów wyborczych ujawniły pewne 

słabości. Dało się słyszeć wyraźne narzekania ze strony terenów sołectw, które zostały 

przypisane do nowych siedzib komisji – chodzi np. o Gordejki, które musiały 

pojechać do Olszewa, o Sedranki, które musiały pojechać do Judzik, o miejscowości 

typu Możne lub Imionki, które musiały pojechać do Kukowa.  Rozwiązanie tego 

problemu winno spoczywać na mieszkańcach, którzy powinni zapewnić sobie udział 

w głosowaniu. Wniósł o przeanalizowanie – o ile przepisy to dopuszczają – żeby na 

dzień wyborów (samorządowych czy parlamentarnych) zorganizować komunikację,  

w ramach której przynajmniej raz dziennie środek transportu zbiorowego z danej 

miejscowości odjeżdżał i przyjeżdżał z sołectwa do lokalu. Można także promować 

głosowanie korespondencyjne lub korzystanie z innej formy. Dla wielu osób był to 

dość poważny problem. Ludzie w mieście także narzekali na zmianę siedzib komisji, 

ale zapewne się do tego przyzwyczają. Tu widziałby potrzebę zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji „powiedź gdzie mieszkasz, a powiem ci, gdzie masz 

głosować” lub programu do ściągnięcia na smartfona. Byłoby to ułatwienie i promocja 

zmiany. 

 Wniosek dotyczy tego, aby zająć się problemem ciągów rowerowo-pieszych na terenie 

miasta, czyli próbą adaptacji chodników, ewentualnie wyznaczenia na jezdniach 

jakichś ścieżek, które byłyby przeznaczone dla rowerów. Chodzi mu o podejście 

systemowe, czyli o znalezienie takiego sposobu wyłonienia tych dróg z ciągów 

dotychczasowych samochodowych, albo chodników, żeby dało się z tego korzystać. 

Zdobywa to wielką popularność i wiele miast idzie w tym kierunku. My mamy szereg 

takich dróg i chodników oraz Wiewiórczą Ścieżkę, gdzie dałoby się takie ciągi 

wyszczególnić, np. na Alei Zwycięstwa lub na ul. Gołdapskiej.  

 Dochodziły głosy od mieszkańców, że wyremontowane molo na Skoczni ma 

szkaradne legary betonowe. Były propozycje od mieszkańców, aby je jakoś obudować 

drewnem lub plastikiem, albo pomalować. Prosił, aby sprawdzić czy małym nakładem 

pracy lub kosztu da się coś poprawić.  

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

poinformował, iż składał wniosek, aby zmodernizować skrzyżowanie z dawną drogą 65  

z drogą wojewódzką do Suwałk. Otrzymał odpowiedź zgodnie z którą wskazane 

skrzyżowanie ul. Gołdapskiej z drogą do Suwałk, będące w ciągu byłej drogi krajowej nr 65, 

prowadzącej do granicy państwa, było zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad, która do organizacji ruchu drogowego ma sztab inżynierów. Gmina po przejęciu 

drogi nie zmieniała na nim oznakowania, więc należy przyjąć, że oznakowanie jednak 
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powinno odpowiadać wymogom przepisów ruchu drogowego. Osobiście przeanalizował 

oznakowanie na tym skrzyżowaniu. Oznakowania poziomego na skrzyżowaniu już nie ma, 

gdyż się wytarło. Istniejące oznaczenie na dzień dzisiejszy nie jest czytelne i wprowadza duże 

możliwości wjazdu na skrzyżowanie, co potwierdzili instruktorzy ruchu drogowego. Jest to 

trudne skrzyżowanie i osoby przyjezdne mogą mieć tu problem. Zgłosił wniosek, aby 

przeanalizować istniejące oznakowanie i wprowadzić właściwe. Okazał na załącznikach 

graficznych propozycje rozwiązań – w załączeniu do protokołu.   

Dziękował Burmistrzowi za wykonanie parkingów na ul. Kościuszki.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

odnosząc się do ostatniego wniosku poinformował, iż skrzyżowanie to do tej pory należało do 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po przekazaniu starodroża dla gminy, 

skrzyżowanie to należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich, ponieważ jeżeli droga niższego 

rzędu krzyżuje się z drogą wyższego rzędu, skrzyżowanie należy do zarządcy drogi wyższej 

kategorii, czyli w tym przypadku ZDW. Na tym skrzyżowaniu osobiście nigdy nie miał 

problemów. Najlepiej, aby była tam wyspa. Propozycja radnego zostanie przesłana do ZDW.  

 

Na tym punkt zakończono.   

 

 

Do punktu 9 – Uwagi i wnioski Sołtysów i Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli 

oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

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

Młodzieżowej chciałby zabrać głos na temat projektów uchwał będących przedmiotem obrad 

sesji? 

 

Uwag nie zgłaszano. 

 

 

Do punktu 10 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zwrócił się z prośba o pozwolenie na nieodczytywanie projektów uchwał. 

 

Rada przez aklamację wyraziła zgodę, aby Przewodniczący Rady Miejskiej nie odczytywał 

projektów uchwał.  

 

 

a) zmiany Statutu Gminy Olecko 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż zmiany dotyczą zasad korzystania z herbu i flagi, możliwości powołania Oleckiej 

rady Seniorów oraz możliwości powołania komisji doraźnych.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 



 23 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

18 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Olecko. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.39.2014 

w załączeniu 

 

 

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację zadania pn. 

„Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo – Chełchy – dr. kraj. nr 16 w miejscowości 

Babki Gąseckie” 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, iż Rada podjęła uchwałę intencyjną deklarując dofinansowanie do inwestycji. 

Po przetargu okazało się, iż udział gminy wyniesie 596.836,63 zł. Jest wyższy niż powiatu ze 

względu na koszty wykonania oświetlenia, co jest zadaniem własnym gminy.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

18 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Oleckiemu na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo – 

Chełchy – dr. kraj. nr 16 w miejscowości Babki Gąseckie”. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.40.2014 

w załączeniu 

 

 

c) warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż jest to umożliwienie osobom, które mają takie możliwości i chęci, składanie 

deklaracji dotyczącej odpadów komunalnych drogą elektroniczną.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

zapytał, czy dojdzie do realizacji uchwały w przewidzianym terminie, tzn. czy w 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym będzie można już składać te deklaracje? 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Marianna Kisielska  

stwierdziła, iż trudno powiedzieć, kiedy uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym. Może zdarzyć się, że uchwała będzie obowiązywała, ale nie będzie jeszcze 
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można składać deklaracji. Stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej.  

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

zwrócił uwagę, że § 1 stwierdza, że deklaracja może być wykorzystywana, a § 4 w jakim 

terminie. Dlatego zadał pytanie. Uważa, że nie jest to duży problem, ale warto mieszkańców 

uprzedzić, żeby cierpliwie poczekali.  

Zwrócił uwagę, że główną barierą w użytkowaniu tego aktu prawnego będzie dosyć wąski 

dostęp do podpisu elektronicznego. Zachęcał do działań promocyjnych. Nie wie czy  

w Urzędzie można uzyskać potwierdzenie ePUAP, bo to raczej trzeba promować jako 

bezpłatną formę. Każdy może taką możliwość uzyskać, kto ma dostęp do internetu. Podpis 

kwalifikowany jest płatny, kosztuje kilkaset zł. Potwierdzenie ePUAP jest bezpłatne, należy 

jedynie udać się do Urzędu Skarbowego. Być może są inne punkty. 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Marianna Kisielska  

odpowiedziała, że nie. Punktem takim jest Urząd Skarbowy. 

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

w związku z czym uważa, że może warto taki punkt otworzyć w Urzędzie. Prosił, aby jakąś 

promocję i zachętę dla mieszkańców zrobić, aby zdawali sobie sprawę z tego, że po 

załatwieniu dostępu, mogą bezpłatnie używać tych form.  

 

Innych uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

18 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie warunków i trybu składania za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

i niezamieszkałych. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.41.2014 

w załączeniu 

 

 

d) wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  

o przekazanie na mienie Gminy Olecko nieruchomości Skarbu Państwa 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, iż gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego drogi dojazdowej do garaży 

na Osiedlu Siejnik.  Aby nie płacić za użytkowanie wieczyste, proponuje się wystąpić  

z wnioskiem o skomunalizowanie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu 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 Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

18 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego o przekazanie na mienie Gminy Olecko nieruchomości Skarbu 

Państwa. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.42.2014 

w załączeniu 

 

 

e) objęcia granicami Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

S.A. nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Olecko 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż firma SILVAN Spółka z o. o. zwróciła się z prośbą o podjęcie przez Radę 

Miejską uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko – Mazurskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. działek, na których firma ta obecnie funkcjonuje,  

a także dwóch działek dzierżawionych, położonych po prawej stronie za obwodnicą Olecka, 

jadąc w kierunku Giżycka. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Jan Grzyb 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

18 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie objęcia granicami Warmińsko - Mazurskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nieruchomości gruntowych, położonych na terenie 

Gminy Olecko. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.43.2014 

w załączeniu 

 

 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych we wschodniej części miejscowości Olecko - Kolonia 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, iż dotyczy to dwóch działek, o których mówił przy poprzednim projekcie 

uchwały. Działki te obecnie są działkami rolnymi, natomiast, aby weszły one do W-M SSE, 

muszą być działkami przemysłowymi. Dlatego istnieje konieczność opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.     

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 
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 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 18, za podjęciem uchwały głosowało  

18 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wschodniej części 

miejscowości Olecko - Kolonia. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.44.2014 

w załączeniu 

 

 

g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej, Szosie do Świętajna, 

Zamostowej, na Os. Siejnik II, pomiędzy ul. Wiejską i Leśną, oraz w rejonie cmentarza 

przy ul. Leśnej w Olecku 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż zmiana obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wynika głównie z potrzeb właścicieli działek, wniosku Starostwa 

Powiatowego o przesunięcie linii 50 m od cmentarza, doprecyzowania zapisów, które nie są 

w pełni czytelne.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

18 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy  
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ul. Produkcyjnej, Szosie do Świętajna, Zamostowej, na Os. Siejnik II, pomiędzy ul. Wiejską 

i Leśną, oraz w rejonie cmentarza przy ul. Leśnej w Olecku. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.45.2014 

w załączeniu 

 

 

h) zmieniająca uchwałę nr XXXVII/339/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia  

24 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania 

wierzytelności Gminy Olecko i jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg  

w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej  

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do 

tego uprawnionych 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów dotyczących pomocy de 

minimis i pomocy de minimis w rolnictwie do obecnie obowiązujących rozporządzeń Komisji 

Europejskiej.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

18 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr XXXVII/339/10 Rady 

Miejskiej w Olecku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu  

i trybu umarzania wierzytelności Gminy Olecko i jej jednostek podległych z tytułu 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg  

w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej  
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w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego 

uprawnionych. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.46.2014 

w załączeniu 

 

 

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

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż dokonano zmiany w zakresie dochodów i wydatków. Zmianie uległy wyliczenia 

wskaźników. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy o 238.088 zł. Wprowadza się po stronie 

przychodów wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów  

i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 388.088 zł. Zwiększa się po stronie rozchodów na 

2014 rok spłatę kredytów o 150.000 zł, zmniejszając o tę kwotę spłatę kredytu w 2015 roku.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

18 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Olecko na lata 2014-2022. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.47.2014 

w załączeniu 
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j) zmiany budżetu gminy na 2014 rok 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, iż zwiększa się dochody o 27.777 zł, a wydatki ogółem zwiększa się  

o 265.865 zł. Prosił o uwzględnienie autopoprawki. Planuje się złożenie do 7 lipca b.r. 

wniosek o dofinansowanie projektu pn. „I Oleckie Święto Miodu” z PROW 2007-2013. 

Impreza odbyłaby się 27 lipca. W związku z tym w planie wydatków tworzy się plan na ten 

projekt oraz wykazuje się projekt w załączniku nr 6.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

18 radnych. 

 

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

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.48.2014 

w załączeniu 

 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 11 – „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy ktoś z mieszkańców chciałby zabrać głos? 
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Radna Wioletta Żukowska 

w imieniu Pawła Bartoszewicza podziękowała za dokonane wpłaty. Poinformowała, iż kwota 

zostanie podana do wiadomości publicznej w lokalnej prasie, na stronie LOT, a także na sesji 

Rady Miejskiej. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, iż swego czasu Pan Edward Klimaszewski w imieniu Społecznej Straży 

Rybackiej wystąpił o sfinansowanie łodzi wiosłowej dla SSR. Poinformował, iż z taką prośbą 

wystąpił do firmy Delphia Yachts, gdzie sprawę pilotował radny Mariusz Miłun. Sprawa 

zakończyła się pozytywnie. Łódź została wykonana, umowa została spisana. Poprosił 

obecnego Edwarda Klimaszewskiego oraz radnego Mariusza Miłuna o formalne przekazanie 

łodzi.  

 

Radny Mariusz Miłun przekazał formalnie łódź Panu Edwardowi Klimaszewskiemu na 

potrzeby Społecznej Straży Rybackiej.  

 

Pan Edward Klimaszewski 

dziękował Burmistrzowi oraz firmie Delphia Yachts. Uważa, że łódź będzie dobrze służyć. 

Społeczna Straż Rybacka działa na razie na jeziorze Sedranki, ale mają rozszerzyć zakres 

działania na całą gminę, nawet powiat. Bez łodzi patrolowanie jezior nie byłoby możliwe.  

 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

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

Zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Olecku.  

 

 

          Protokołowała                  Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

      Wioletta Biszewska        Karol Sobczak        


