
 1 

Protokół Nr ORN.0002.9.2014 

Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 24 września 2014 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 

 
 

 

 Sesję rozpoczęto   o godzinie  11.00 

                 zakończono o godzinie  14.35 

 

 

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, Dowódcę Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – 

Jerzego Gołembiewskiego, kierowników jednostek podległych Radzie Miejskiej, prezesów 

spółek, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysów, przewodniczących rad  

i zarządów osiedli oraz mieszkańców biorących udział w sesji. 

  

Poinformował, iż 15 września 2014 r. odbyły się wybory sołtysa w Sołectwie 

Rosochackie. Sołtysem został wybrany radny Mariusz Miłun. W imieniu Rady Miejskiej 

dziękował za współpracę byłemu sołtysowi Panu Stanisławowi Bokunewiczowi.  

 

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

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

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

 

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

oraz przewodniczących rad i zarządów osiedli.  

 

Następnie Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli nagrody w konkursie 

ekologicznym przeprowadzonym w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony wód 

obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji” realizowanego w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013. W konkursie wzięli udział 

uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku. 

Nagrody otrzymali: 

1. Nikola Kempisty, 

2. Filip Miłowicki, 

3. Amelia Żylińska,  

4. Norbert Przekop, 

5. Martyna Gorlewska, 

6. Patrycja Luto, 
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7. Julia Łabanowska, 

8. Julia Jarmołowicz, 

9. Natalia Romaś, 

10. Zofia Krupińska.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.  

2. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  

w okresie od ostatniej sesji.  

4. Podsumowanie 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. 

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) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej 

oraz domu pomocy społecznej, 

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w Olecku przy ul. Zielonej, 

c) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Olecko, 

d) zaliczenia do kategorii dróg gminnych, 

e) partnerskiego przystąpienia Gminy Olecko z Powiatem Oleckim do realizacji  

w 2015 r. inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, 

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

g) zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 

9. Zgłaszanie wniosków do budżetu gminy na 2015 rok przez przedstawicieli klubów 

radnych oraz radnych niezrzeszonych w klubach. 

10. Prezentacja projektu „Kto tu rządzi” uczniów z Zespołu Szkół w Olecku.  

11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Uwag do porządku obrad sesji nie zgłaszano.  

 

 

Do punktu 2 – Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał następujące zarządzenia: 

 zarządzenie Nr ORN.0050.112.2014 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości 

gruntowej położonej na terenie Gminy Olecko, w obrębie Sedranki – gmina zakupiła 

działkę pod drogę, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.113.2014 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności 

gruntowej na nieruchomości położonej w obrębie Sedranki, gmina Olecko, 
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 zarządzenie Nr ORN.0050.114.2014 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny 

sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy dotyczy lokalu położonego przy  

ul Zamkowej, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.115.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 

przetargu nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na 

terenie Gminy Olecko – dotyczy nieruchomości gruntowej pod budowę budynku 

gospodarczego przy Alejach Lipowych, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.116.2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości 

informacji o wykonaniu budżetu Gminy Olecko za II kwartał 2014 r. oraz  

o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.117.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.118.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej na terenie 

Gminy Olecko – dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Placu 

Wolności, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.119.2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych 

do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.120.2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.121.2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków 

o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.122.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej na terenie 

Gminy Olecko – dotyczy nieruchomości gruntowej na poprawę warunków 

zagospodarowania przy ul. Paderewskiego, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.123.2014 w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych 

stanowiących własność gminy Olecko, położonych w obrębie Olszewo, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.124.2014 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Olecko za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.125.2014 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny 

sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.126.2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.127.2014 w sprawie podania do wiadomości publicznej 

wykazu tablic informacyjnych, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach 

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz 

wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 

2014 r., 

 zarządzenie Nr ORN.0050.128.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.129.2014 w sprawie zwołania zebrania wyborczego  

w Sołectwie Rosochackie, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.130.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej na terenie 

Gminy Olecko – dotyczy nieruchomości gruntowo-rolnej na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej w miejscowości Zatyki, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.131.2014 w sprawie ustalenia treści obwieszczenia 

dotyczącego podania do wiadomości publicznej informacji o okręgach wyborczych, 

ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku w wyborach do 

Rady Miejskiej w Olecku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., 
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 zarządzenie Nr ORN.0050.132.2014 w sprawie wytycznych do opracowania projektu 

budżetu Gminy Olecko na 2015 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2015 – 2022, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.133.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Olecko dotyczących Strategii Upowszechniania 

Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014-2020, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.134.2014 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych  

z mieszkaniowego zasobu Gminy Olecko, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.135.2014 w sprawie składu oraz regulaminu pracy Komisji 

Stypendialnej rozpatrującej wnioski o Stypendium Burmistrza w ramach Lokalnego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminie 

Olecko. 

 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

 Ogłoszono: 

 pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 7,0388 ha, 

położonej w Olecku na zapleczu ul. Kościuszki (TAG) z przeznaczeniem pod 

zabudowę produkcyjną. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 września 

2014 r., 

 pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,1977 ha 

położonej w Olecku na Osiedlu Siejnik II z przeznaczeniem pod zabudowę 

handlową. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 września 2014 r., 

 drugi przetarg na sprzedaż trzech nieruchomości, każda o powierzchni 750 m², 

położonych w Olecku przy ul. Dębowej, przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu  

30 września 2014 r., 

 drugi przetarg na sprzedaż dwóch    nieruchomości, o powierzchni 848 m² i 690 m², 

położonych w Olecku przy ul. Dębowej, przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu  

10 października 2014 r., 

 kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości o pow. 27 m² z przeznaczeniem pod 

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

przeprowadzony w dniu 10 października 2014 r., 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 44 m² z przeznaczeniem pod 

zabudowę gospodarczą przy Alejach Lipowych. Przetarg zostanie przeprowadzony 

w dniu 24 października   2014 r. 

 

 Rozstrzygnięto przetargi: 

 na sprzedaż nieruchomości o pow. 690 m², z przeznaczeniem pod zabudowę   

mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Dębowej w Olecku. Nieruchomość zostanie 

sprzedana za kwotę 50.442,30 zł brutto, 

 na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 34,55 m² wraz z pomieszczeniami 

przynależnymi o powierzchni 44,57 m² w miejscowości Kukowo 12A.    

Nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę 17.536,00 zł, 

 na sprzedaż   lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchnia  34,34   m
2
   położonego  

w  budynku przy ul. Słowiańskiej 3 w Olecku. Nieruchomość zostanie sprzedana za 

kwotę 31.310,00 zł, 

 na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 24 m
2
 położonego w budynku przy ulicy  

1 Maja 12 w Olecku. Nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę 40.400,00 zł, 

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

Plewki. Nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę 17.000,00 zł, 
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 na sprzedaż nieruchomości gruntowej, o powierzchni 0,2315 ha, położonej  

w Olecku przy ul. Kościuszki (TAG) z przeznaczeniem pod zabudowę 

przemysłowo - składową. Nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę 57.810,00 zł. 

 

 Nie doszły do skutku przetargi: 

 na sprzedaż dwóch nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną przy ul. Dębowej, 

 na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę garażową typu 

„blaszak” przy Alejach Lipowych, 

 na sprzedaż kompleksu 28 działek pod zabudowę garażową na Osiedlu Siejnik I, 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej, przeznaczonej pod zabudowę handlową przy 

ul. Wiejskiej, 

 na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową przy  

ul. Dąbrowskiej,  

 na sprzedaż jednej nieruchomości gruntowej, przeznaczonej pod zabudowę 

przemysłowo-składową przy ul. Kościuszki, 

 na sprzedaż nieruchomości położonej z przeznaczeniem pod zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Parkowej, 

 na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-usługową 

przy Placu Wolności. 

 

 Zawarto akty notarialne: 

 na nabycie nieruchomości o powierzchni 0,1056 ha z przeznaczeniem pod 

poszerzenie wewnętrznej drogi gminnej w obrębie Sedranki, 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, 

położonej w Olecku na Osiedlu Siejnik II, 

 na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, położonej 

w obrębie Zajdy, 

 na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Słowiańskiej 3 w   Olecku, 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną o przy ul. Kasztanowej, 

 na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku Kukowo 12 A, 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, położonej w Olecku przy ul. Dębowej, 

 na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku przy ulicy 1 Maja 12 w Olecku, 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo-

składową o powierzchni 0,2315 ha, położonej w Olecku przy ul. Kościuszki 

(TAG), 

 

 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku przesłała pismo z prośbą  

o podanie informacji rolnikom, że w terminie od lipca 2014 r. do maja 2015 r. wykonywać 

będzie prace monitoringowe badań pH gleb, które posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia 

powierzchni objętych ograniczeniami naturalnymi (ONW). Badania prowadzone są na 

zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Badania gleb będą anonimowe i bezpłatne. 

Skierował prośbę do sołtysów o podanie tej informacji rolnikom w sposób zwyczajowy  

w sołectwie. 

 

 14 września 2014 r. odbyło się „Święto Plonów - dożynki gminne 2014” na 

centralnym   placu w Olecku. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki 

zaangażowaniu wielu osób oraz naszych jednostek podległych udało się zachować jej 

szczególny charakter. Podziękowania skierował do sołtysów i delegacji z miejscowości Babki 

Oleckie, Judziki, Gąski, Plewki, Sedranki i Zajdy, którzy aktywnie włączyli się  
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w przygotowanie uroczystej Mszy Św. w intencji rolników. Podziękowania skierował także 

do sołtysów i mieszkańców wsi Olszewo, Babki Oleckie i Sedranki, a także do kierownika  

i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz dyrektora Przedszkola Niepublicznego 

„Kubuś i przyjaciele” za przygotowanie wieńców dożynkowych. Odrębne podziękowania 

skierował do sołtysów i zaangażowanych osób z sołectw Lenarty, Babki Oleckie, Kukowo  

i Gąski, którzy przygotowali stoiska sołeckie cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Przypomniał, że taki ciekawy pomysł promocji sołectw zaprezentował po raz pierwszy Pan 

Sołtys Stanisław Ciechanowicz na ubiegłorocznych dożynkach. Tak duże zaangażowanie 

sołectw w przygotowanie dożynek daje nadzieję na kultywowanie tej pięknej polskiej 

tradycji, która sprzyja integracji środowiska oraz aktywności kulturalnej mieszkańców. 

 

 Zakończone zadania inwestycyjne: 

 budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP1 w Olecku – w ramach zadania 

utwardzono parking oraz chodnik; 

 zagospodarowanie plaży w Dułach (fundusz sołecki) – zakres robót obejmował 

niwelację terenu z dowozem żwiru; 

 budowa chodnika w ul. Letniej w Olecku; 

 budowa chodnika i parkingu na Osiedlu Lesk w Olecku – wykonano chodniki  

z kostki brukowej, wjazdy i parkingi z kostki brukowej; 

 rozbudowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (fundusz sołecki) – zakres 

wykonanych prac: podwyższenie piłkochwytu od strony ulicy; 

 rozbudowa infrastruktury przy siłowni terenowej – wykonano oświetlenie, poprzez 

montaż słupów parkowych ROSA i 12 opraw; 

 budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (fundusz sołecki) – w ramach 

zadania wykonano bramę i furtkę. 

 

 Zadania w trakcie realizacji: 

 budowa sieci wodociągowej Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo -  

III Etap – w dniu 3 września nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 3 oferty:   

- „SAN-SYSTEM MAZURSKA” K. Brodowski z Olecka– cena oferty brutto 

1,830.000,00 zł, 

- PHUP „PALWOD” Ryszard Pawlukanis z Gołdapi – cena oferty brutto 

1.968.000,00 zł, 

PPHU „BESTBUD”, Tatiana Bazylak z miejscowości Stary Luboń – cena 

oferty brutto 1.623.750,00 zł – oferta ta została odrzucona z powodu 

niespełniania warunków specyfikacji. 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy „SAN-SYSTEM MAZURSKA” z Olecka. 

Termin wykonania robót budowlanych upływa 28 listopada 2014 r.  

 sieć szerokopasmowa Gminy Olecko – oczekujemy na decyzję o wyłączeniu 

gruntów z produkcji leśnej; 

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

oświetlenia w osadzie Giże; 

 budowa oświetlenia ul. Nocznickiego w Olecku – w ramach zadania zostanie 

wykonanych 12 nowych słupów oświetleniowych; 

 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; 

 rozbudowa wjazdu i parkingu ul. Batorego w Olecku; 

 budowa podjazdu i chodnika ul. Nocznickiego 22 w Olecku – zadanie ma być 

zrealizowane do 15 października 2014 r. Wykonawcą jest firma „DARBUD”, 

Dariusz Zalewski z Olecka; 
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 remont świetlicy w Jaśkach  (fundusz sołecki) – wykonawca zadania jest firma 

Usługi Ogólnobudowlane Władysław Sujata. Wartość robót remontowych brutto 

wynosi 11.200,00 zł. Termin realizacji upływa 10 października 2014 r. 

 

 W dniach od 29 sierpnia 2014 r. do 26 września 2014 r. wyłożony jest do publicznego 

wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części przebiegu 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Gołdap-Olecko na terenie gminy 

Olecko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wymienione opracowania są 

dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  

w Olecku. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Olecka, z podaniem imienia i nazwiska lub 

nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga 

dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2014 r. 

 

 Trwają prace polegające na zagospodarowaniu terenu starej targowicy przy ulicy 

Broniewskiego. Zakres prac obejmuje utwardzenie ciągów pieszych, zasadzenie roślin  

i wykonanie trawnika. Ustawione zostaną również ławki i kosze na śmieci. Umowa na 

realizację zadania podpisana została w wyniku przetargu z Przedsiębiorstwem Gospodarki 

Komunalnej. Wartość zadania wyniesie 103.000 zł. Prace potrwają do końca września. 

 

 Wykonano remont budynków gospodarczych położonych na posesji przy Alejach 

Lipowych 2 - 4 za kwotę 10.935,00 zł oraz remont dachu wraz z utylizacją eternitu na 

budynku gospodarczym przy ul. Nocznickiego 22 za kwotę w wysokości 17.958,00 zł.  

W wyniku postępowania o wyłonienie wykonawcy prowadzonego przez zarządcę gminnych 

zasobów nieruchomości – Zespół Zarządców Nieruchomości Oddział w Giżycku, umowa na 

w/w zadania została podpisana z Zakładem Ogólnobudowlanym Sp. z o.o. prowadzonym 

przez Szymona Galińskiego. 

 

 Z dniem 30 września 2014 r. zakończy się proces likwidacji Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej. Nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego została sprzedana za 

kwotę 2.000.000 zł. Spłacono wszystkie zobowiązania i kredyty. Zostało około 700.000 tys. 

zł, gdzie 200.000 zł jest obecnie w obrocie, a około 500.000 zł planuje się wydatkować na 

zakup środków trwałych, aby unowocześnić zakład. Od 1 października 2014 r. firmą będzie 

zarządzał Pan Andrzej Falęcki. Biuro będzie mieściło się przy Placu Wolności 2, a baza przy 

ul. Kościuszki – przy zrekultywowanym wysypisku śmieci. Dziękował likwidatorowi – Panu 

Ireneuszowi Szafrudze.  

 

 W sierpniu producenci rolni złożyli 161 wniosków o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w związku  

z tym gmina złożyła wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przekazanie dotacji 

celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę 

na łączną kwotę 261.018,29 zł. 

 

 Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej przestawiona została informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy, 

informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o projektach, programach, 

zadaniach wieloletnich oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 

instytucji kultury za I półrocze 2014 r. Na roczne planowane dochody w wysokości 

79,251.886,64 zł wpłynęły środki w wysokości 40.437.317 zł, czyli w 51%. Z tego dotacje  

z budżetu państwa zrealizowano w 57,6%, subwencje ogólne w 58,3 %, dochody własne  
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w 50,1%, a dotacje ze źródeł zagranicznych 32,1%. W ramach dochodów własnych, dochody 

ze sprzedaży majątku wykonano tylko w 27,1% (na planowane 2.984.688 zł wpłynęło 

809.035 zł), co jest spowodowane niskim zainteresowaniem sprzedawanymi w drodze 

przetargów nieruchomościami. Na mocy podjętych uchwał Rady Miejskiej udzielono ulg  

i zwolnień na kwotę 184.576,30 zł, natomiast skutek obniżenia górnych stawek podatków za 

analizowany okres to kwota 514.402 zł, udzielono umorzeń na kwotę 23.168 zł. Na 

planowane wydatki 78.294.358,64 zł wydano 39.048.648 zł, czyli 49,9%. Wykonanie 

budżetu w I półroczu wskazuje na nadwyżkę w kwocie 1.388.670 zł, przy planowanej 

957.528 zł. Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2014 r. wynosi 31.963.500 zł, co stanowi 

40,3% planowanych dochodów. W dniu 13 sierpnia 2014 r. z WFOŚiGW w Olsztynie 

zawarto umowy umorzenia pożyczek na kwotę 130.300 zł. Informacja szczegółowa  

z wykonania budżetu znajduje się w biurze Rady Miejskiej i na stronach BIP Urzędu 

Miejskiego. 

 

 W dniu 9 września 2014 r. zawarto umowę o świadczenie usług polegających na 

zastępstwie procesowym oraz doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego  

w postępowaniu o zwrot zapłaconego przez Gminę Olecko podatku VAT do Urzędu 

Skarbowego z Kancelarią Prawniczą BT&A Legał, Ciszewski Sawiński i Wspólnicy  

z Poznania. Wykonawcę wybrano zgodnie z art. 5 ust. lb ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. Wynagrodzenie wykonawcy zależne jest od efektu pracy i wynosi 10 % kwoty 

odzyskanego podatku VAT należnego gminie. 

 

 Do 30 września radni, sołtysi, przewodniczący rad osiedlowych oraz inne podmioty 

realizujące zadania samorządu mogą składać wnioski w sprawie wprowadzenia zadań 

własnych gminy do budżetu na 2015 rok. 

 

 1  września 2014 r.  w Zespole  Szkół w Judzikach odbyła się Gminna  Inauguracja  

roku szkolnego 2014/2015. 

 

 W ramach Systemu Informacji Oświatowej została złożona informacja według stanu 

na 10 września 2014 r., z której wynika, że do szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Olecko uczęszcza 2074 uczniów, tj. o 38 więcej niż w tym 

samym okresie roku ubiegłego (1447 do szkoły podstawowej – o 10 uczniów więcej i 627 do 

gimnazjum – o 28 uczniów więcej). W gminnych jednostkach oświatowych zatrudnieni są 

nauczyciele na 248,75 etatach. 

 

 W  sierpniu   do   oleckich   szkół  trafiła   pierwsza   część  podręcznika  „Nasz  

elementarz”, z którego korzystają uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. W chwili 

obecnej trwa dystrybucja II części podręcznika. 

 

 W związku z realizacją rządowego Programu „Wyprawka Szkolna” dofinansowaniem 

do zakupu podręczników w bieżącym roku szkolnym zostało objętych 352 uczniów ze szkół 

z terenu Gminy Olecko, w tym 119 uczniów niepełnosprawnych. Dofinansowanie na każdego 

ucznia waha się w przedziale od 175 zł do 445 zł. W zależności od liczby przedstawionych 

faktur może im zostać wypłacone dofinansowanie w łącznej kwocie 102.980 zł. 

 

 Gmina Olecko w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-

Mazurskiego pozyskała   środki   finansowe   w   wysokości   10.000   zł   na   kontynuację   

przedsięwzięcia powstałego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” 

w 2013 r., w ramach którego wybudowano zadaszoną,  drewnianą altanę  rekreacyjną oraz 

zagospodarowano przestrzeń wokół altany. W ramach tegorocznego zadania, do listopada br. 
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we wsi Lenarty zamontowane zostaną 4 zewnętrzne  lampy oświetleniowe  przy altanie oraz 

wykonany zostanie chodnik prowadzący do altany. Koszt projektu to 14.291,00 zł. 

 

 Do 22 września wpłynęło 80 wniosków o wydanie Karty Oleckiej Rodziny 3+ dla  

420 osób. W programie uczestniczy 6 partnerów niepublicznych. Przypomniał, że informacje 

znajdują się w zakładce Program Olecka Rodzina 3+na stronie internetowej www.olecko.pl. 

 

 Zakończyły się pracę nad projektem Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej  

w Gminie Olecko na lata 2014 - 2020. Projekt uchwały przedstawiony zostanie na sesję  

w październiku. Tekst dokumentu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej 

www.oiecko.pl. 

 

 W Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku – „Mazury Garbate” w okresie wakacji 

zorganizowano szereg działań, m.in. 21. Przystanek Olecko, Festiwal Jednego Instrumentu, 

IV Olecki Festiwal Teatrów Amatorskich „CHiMERA”, I Oleckie Święto Miodu,  

V Regionalne Święto Mleka, Święto Plonów – dożynki gminne. Zorganizowano również 

liczne wydarzenia kulturalne: koncerty, warsztaty, wystawy, spektakle, spotkania w Oleckiej 

Izbie Historycznej, wieczory filmowe. 6 września 2014 r. na placu przed Miejsko-Powiatową 

Biblioteką Publiczną odbyła się III edycja akcji „Narodowe Czytanie” ogłoszona przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W bieżącym roku  

w Olecku publicznie czytano „Trylogię” Henryka Sienkiewicza. Czytaniu towarzyszyły 

konkursy, quizy rodzinne z nagrodami oraz inne atrakcje. 

 

 W okresie wakacyjnym na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Olecku odbyło się szereg imprez sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim oraz 

krajowym, m.in.: Turniej Siatkówki Plażowej, XI Nocny Turniej Tenisa Ziemnego  

w grze podwójnej o puchar „Przystanku Olecko”, Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar 

Burmistrza Olecka, XV Turniej o puchar „Miłośnika Białego Sportu” Lecha Kuranowskiego. 

We  wrześniu   rozpoczęto  coroczne  współzawodnictwo  sportowe  szkół  podstawowych    

i gimnazjów z terenu powiatu oleckiego. W dniu 22 września na hali „Lega” w Olecku 

odbyły się trzecie (już ostatnie) wydarzenia sportowe dla młodzieży z Gminy Olecko oraz 

terenów przygranicznych Litwy w ramach projektu   „Sport  i   turystyka   bez   granic – 

wzmacnianie   partnerskiej  współpracy  gmin”. W Halowej Olimpiadzie Lekkoatletycznej 

wystartowało 150 zawodników. Odnośnie wykorzystania hali „Lega” poinformował, iż 

dochody netto na koniec sierpnia 2013 r. wynosiły 544.803 zł, natomiast w tym roku na 

koniec sierpnia 726.228 zł – czyli dochody są wyższe o prawie 200 tys. zł w stosunku do 

roku ubiegłego. Na koniec sierpnia 2013 roku z kompleksu „Lega” skorzystało 101.131 osób, 

w tym roku na koniec sierpnia skorzystało 170.946 osób.  

 

 27 lipca 2014 r. na centralnym placu w mieście obyło się I Oleckie Święto Miodu, 

impreza której celem była promocja pszczelarstwa.  

 

 17 sierpnia 2014 r. odbyło się Regionalne Święto Mleka. Festiwal składał się 

tradycyjnie z konkursów kulinarnych. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać 

potrawy na bazie mleka i jego przetworów. 

 

 Na Placu Wolności od lipca do sierpnia wieczorem emitowane były filmy  

w ramach Plenerowego Kina Letniego. W tym roku pogoda i frekwencja dopisały  

i na pięciu seansach wszyscy chętni mogli obejrzeć następujące filmy: „Bogowie 

ulicy”, „Jesteś Bogiem”, „Faceci od kuchni”, „Iluzja”, „Red 2”. 

 

http://www.olecko.pl/
http://www.oiecko.pl/
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 W dniach 11-15 września br. gościliśmy trzech radnych z zaprzyjaźnionego  

z Oleckiem Marły z Francji. Byli to: Laurence Morel, Christian Chatelin i Hanna 

Sannelli. Warto nadmienić, że dwoje z nich było po raz pierwszy w Olecku na 

przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Goście byli pod wrażeniem 

zmian zachodzących w mieście. Wizytowali m.in. jeden z największych oleckich 

zakładów pracy – Zakłady Prawda, zespół rekreacyjno-sportowy oraz placówki 

oświatowe – zarówno te miejskie i jak i wiejskie. Sporo rozmawiano na temat 

funkcjonowania oświaty w naszych krajach oraz o możliwościach współpracy. Nasi goście 

uczestniczyli również w imprezie dożynkowej. 

 

 Trwają prace nad przygotowaniem projektu uchwały dotyczącej współpracy z trzecim 

sektorem na 2015r. Zgodnie z zapisami obecnie obowiązującej uchwały wnioski, uwagi  

i propozycje dotyczące funkcjonowania programu współpracy gminy Olecko z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

można zgłaszać w trakcie roku Radzie Miejskiej w Olecku za pośrednictwem Burmistrza.  

W październiku br. dokument, po konsultacjach społecznych, powinien trafić pod obrady 

Rady. 

 

 W dniu 15 września br. odbyły się wybory Sołtysa Sołectwa Rosochackie. W wyniku 

tajnego głosowania sołtysem został Pan Mariusz Miłun. 

 

 Przypomniał, iż 30 września br. upływa termin składania wniosków o realizację 

przedsięwzięć w ramach środków z funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie gminy 

na rok 2015. Prosił, aby w razie wątpliwości zakresy zadań i szacunkowe koszty konsultować 

z pracownikami odpowiednich wydziałów merytorycznych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionymi wyżej informacjami? 

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

zapytał, czy kwoty dotyczące hali „Lega” były to dochody czy przychody, czyli wielkość 

sprzedaży? 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że przychody. 

 

Radni nie zgłaszali innych pytań. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 3 – Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach 

podejmowanych w okresie od ostatniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

przedstawił następujące informacje: 

 Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką przekazali podziękowania dla 

Gminy Olecko za Kartę Oleckiej Rodziny 3+, która jest wyrazem troski o dobro rodzin 

wielodzietnych i wrażliwość na ich potrzeby oraz za włączanie się w budowanie dobrego 

klimatu dla rodzin w Polsce. 
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 Burmistrz przedłożył zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Olecko za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury. Wpłynęła także pozytywna opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonej informacji.  

 

 Wpłynęły rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody stwierdzające: 

 nieważność uchwały Nr ORN.0007.41.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia  

27 czerwca 2014 r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych; 

 nieważność uchwały Nr ORN.0007.49.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia  

17 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w rejonie północnym Olecka w obrębie 

ewidencyjnym Olecko 2, w części § 6 ust. 2 oraz § 6 ust. 3 w zakresie 

sformułowania „w miejscu również wskazanym w projekcie budowlanym 

uzgodnionym z operatorem sieci”. 

 

 Mieszkańcy ul. Chopina w Olecku wystąpili o wykonanie twardej nawierzchni ulicy, 

uregulowanie ruchu pojazdów, oświetlenie odcinka ulicy od strony ul. Wojska Polskiego. 

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez Burmistrza jest to wniosek do budżetu na 2015 rok.  

 

 Do wiadomości Rady wpłynęło pismo mieszkańców ul. Kasprowicza i Osiedla Nad 

Legą dotyczące postawienia ławek, pojemników na psie odchody, urządzeń siłowni do 

ćwiczeń na placu, gdzie odbywają się jarmarki. Wpłynęła także odpowiedź Burmistrza na 

pismo mieszkańców. Teren przy ul. Kasprowicza jest terenem przeznaczonym do handlu  

i tylko w tym kierunku może być urządzany. Psie odchody można wrzucać do koszy 

ulicznych, dlatego też wzdłuż ul. Kasprowicza zostaną ustawione dodatkowe 3 – 4 kosze 

uliczne. Wykonanie siłowni zewnętrznej rozpatrywane będzie przy konstrukcji budżetu na 

2015 rok.   

 

 Sołtys Sołectwa Szczecinki – Karol Skrocki zwrócił się z prośbą o: 

 przebudowę chodnika dla pieszych w miejscowości Szczecinki, 

 ustawienie lustra ułatwiającego wyjazd na skrzyżowaniu dróg w miejscowości 

Szczecinki – Szczecinki Kolonie, jak również Szczecinki – Raczki Wielkie, 

 dofinansowanie w wysokości około 4.300 zł do wykonania mebli kuchennych oraz 

doposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Szczecinkach w sprzęt AGD.  

 

 Dyrektorzy szkół: 

 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, 

 Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, 

 Zespołu Szkół w Olecku,  

 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 

przedłożyli informacje o zawartych umowach najmu.  

 

 

 Komenda Powiatowa Policji zwróciła się z prośbą o ujęcie w budżecie na 2015 rok 

kwoty 25.000 zł celem wsparcia finansowego jednostki z przeznaczeniem na: 

 rekompensatę pieniężną dla policjantów za tzw. służby ponadnormatywne –  

15.000 zł, 
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 wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy (zakup 

materiałów administracyjno-biurowych, informatycznych, materiałów transportu 

oraz do konserwacji i remontów pomieszczeń) – 5.000 zł, 

 wyżywienie policjantów z OPP oddelegowanych z Olsztyna do służby  

w Komendzie w Olecku – 5.000 zł.  

 

 Poinformował, iż: 

 1 września 2014 r. reprezentował Radę Miejską w Gminnej Inauguracji roku 

szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół w Judzikach, 

 2 września 2014 r. brał udział w konsultacjach społecznych dotyczących Strategii 

Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 – 2020, 

 14 września 2014 r. reprezentował Radę Miejską w Święcie Plonów – dożynkach 

gminnych, 

 18 września 2014 r. reprezentował Radę Miejską na konferencji dotyczącej 

współpracy samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych. 

 

 Wszyscy radni w terminie złożyli oświadczenia majątkowe na dwa miesiące przed 

upływem kadencji.  

 

 W dniu 24 września 2014 r. wpłynęło pismo Romana J., w którym zwrócił się z prośbą 

o udzielenie mu głosu w punkcie  8b) – Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w Olecku przy ul. Zielonej.  

 

 W okresie od sesji w czerwcu odbyły się dwie nadzywyczajne sesje Rady 

Miejskiej – 17 lipca i 18 sierpnia – oraz następujące posiedzenia komisji: 

 16 września odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji 

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

i Bezpieczeństwa, 

 18 września odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, 

Sportu i Rekreacji, 

 18 września  odbyło się posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki, 

 22 września odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony 

Zdrowia i Bezpieczeństwa. 

 

Poinformował, iż podczas przerwy zostanie wykonane pamiątkowe zdjęcie radnych Rady 

Miejskiej w Olecku.  

 

Radni nie zgłaszali pytań w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 4 – Podsumowanie 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 
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Rady Miejskiej w Olecku na temat podsumowania sezonu letniego – w załączeniu do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionymi informacjami? 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

zgłosił uwagi w imieniu Klubu Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO. Popierają 

organizację kąpieliska po prawej stronie mola. Nie potrzeba na to wielu prac ani środków,  

a rozwiąże to problemy Skoczni, która jest bardzo oblegana, szczególnie kiedy zwiększyła się 

liczba obozów sportowych.  

Wnioskują, aby Burmistrz wraz z podległymi pracownikami określił w jaki sposób obozy 

sportowe mają korzystać z kąpielisk miejskich, strzeżonych przez ratowników, opłacanych 

przez gminę.  

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo stwierdził, iż mamy problem z bezpieczeństwem, szczególnie 

w tych miejscach, które latem są uczęszczane – chodzi o pomosty przy LOK oraz części 

deptaku od długiego mostu do Skoczni. Nadal jest to nierozwiązane. Przy zgłaszaniu 

wniosków do budżetu będą wnioskowali o zwiększenie środków na współpracę z policją  

w tym zakresie. 

Wnoszą o zwiększenie częstotliwości czyszczenia toalety przy placu zabaw.  

Poinformował, iż podczas seansów filmowych szalet przy Placu Wolności był nieczynny. 

Problem był z godzinami otwarcia tej toalety podczas wydarzeń kulturalnych, jednak w tym 

roku tego problemu już nie było. Podczas seansów toaleta była zamknięta, a sporo ludzi filmy 

te oglądało. 

Problemem nierozwiązanym są nadal latarnie – brudne i nieświecące. Wnioskują, aby 

oświetlić drogę od MOSiR do Wiewiórczej Ścieżki. Stoją tam nowoczesne lampy, które nigdy 

się nie świecą. Podobnie na rogu Wiewiórczej Ścieżki i chodnika do MOSiR jest tradycyjna 

lampa, która także od jakiegoś czasu się nie świeci.   

Wnioskują o wykonanie oświetlenia mola na skoczni, ponieważ zamontowane lampy nie 

działają. Na skoczni nadal jest problem ze śmietnikami – jest ich za mało i są za małe. 

Każdego dnia śmieci wysypują się z tych pojemników. Należy zwiększyć ich liczbę lub 

objętość.  

W interpelacjach poprosi o wyjaśnienie, kiedy zostanie wyremontowany długi most. Jeżeli 

remont nie będzie prowadzony w tym roku, należałoby zaplanować go tak, aby most był 

czynny od maja.  

 

Radny Wojciech Rejterada 

poinformował, iż w tym roku był na obozie w Rewalu, podczas którego należało w gminie tej 

zapłacić za ilość dni korzystania z plaży oraz wynająć ratownika, który opiekował się daną 

grupą. Gmina nie ponosi kosztów. Kolonie zgłaszane są wcześniej, więc zapotrzebowanie na 

ratowników można ustalić wcześniej. Może rozwiązałoby to problem. 

 

Radni nie zgłaszali innych pytań. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 5 – Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

zgłosił następujące interpelacje: 
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 Jaki jest stan opracowania dokumentów strategicznych, czyli strategii rozwoju gminy, 

studium uwarunkowań i planów inwestycyjnych? Czy są szanse, aby uchwalić te 

dokumenty jeszcze w tej kadencji? 

 Czy można już składać deklaracje w sprawie opłat za gospodarkę odpadami w postaci 

elektronicznej? Przeglądając stronę, ani na stronie urzędu, ani w BIP, ani w spisie 

funkcji elektronicznej platformy ePUAP nie zauważył takiej zakładki. Kiedy można 

spodziewać się uruchomienia? 

 Jakie wspólne inwestycje, w szczególności na drogach, zaproponował do realizacji 

Powiat Olecki w ostatnim czasie – ma na myśli te inwestycje, które byłyby 

realizowane w 2015 roku? 

 Nawiązując do informacji o uzyskanych kwotach wpływu w hali Lega prosił  

o oszacowanie – o ile jest to możliwe, ile tych środków wpłynęło od mieszkańców 

gminy, a ile od przyjezdnych. 

 W związku ze zbliżającym się końcem kadencji zapytał o stan wykorzystania urlopów 

wypoczynkowych. Czy wykorzystanie urlopów jest właściwe? Czy gmina nie będzie 

stała przed koniecznością płacenia ekwiwalentów? 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące interpelacje: 

 Zapytał, na jakim etapie są rozmowy z właścicielem części nasypu kolejowego,  

w kontekście budowy ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Jasiek?  

 Czy gmina jest w stanie dofinansować w przyszłym roku powiat środkami na budowę 

progu zwalniającego na ul. Kościuszki, pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Batorego,  

a sklepem Państwa Kielichów? 

 Prosił o przedstawienie informacji o możliwościach współpracy z Marly. 

 Zapytał, co będzie dalej z połączeniami kolejowymi osobowymi?  

 

Radny Maciej Juchniewicz 

zgłosił następujące interpelacje: 

 Otrzymał zgłoszenie od rodziny, która korzysta z Oleckiej Karty Rodziny 3+, że  

w MOSiR przy ulgach, które są dla wszystkich, nie ma ulg z tytułu posiadania karty – 

albo korzysta się z jednych ulg, albo z drugich. Uważa, że posiadacze Karty Rodziny 

powinni mieć dodatkowe ulgi. Prosił o sprawdzenie tego. Wniósł o to, aby ulga dla 

posiadaczy Karty Rodziny była ulgą dodatkową, a nie ulgą zamiast innej ulgi.    

 Prosił Burmistrza o określenie konkretnego stanowiska dotyczącego PTTK. Po 

ostatniej publikacji w Głosie Olecka, on i środowisko, które pracowało nad koncepcją 

PTTK, nie wiedzą co robić. Chcieliby nadal współpracować z Burmistrzem, aby w tym 

miejscu zaistniało życie. 

 Zapytał, czy prawdą jest, że należy przychodzić do Urzędu, aby uzyskać login na 

korzystanie z wi-fi? Co należy zrobić, aby korzystać z wi-fi w mieście? Być może 

ludzie nie mają pełnej informacji na ten temat.  

 Prosił o przedstawienie informacji, jaki był udział gminy w procesie konsultacji 

inwestycji związanej z budową obwodnicy Olecka z Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad przed jej rozpoczęciem? Czy można sprawdzić, jaki jest stan 

napraw, ponieważ są dwie osuwające się skarpy (przy wjeździe z Siejnika). Czy 

zostanie to naprawione, jeżeli tak, to kiedy? Ponadto przy wyjeździe z Siejnika  

w stronę Ełku w pasie z bruku pojawiło się wgłębienie. 

 W imieniu rodziców zapytał, czy szkoły są przygotowane do przyjęcia 6-latków?  
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Radna Wioletta Żukowska 

zgłosiła następujące interpelacje: 

 W związku z realizowaną inwestycją związaną z wodociągowaniem Kukowa, doszło 

do bezsensownej sytuacji, kiedy to w II etapie zostały zamontowane przydomowe 

oczyszczalnie ścieków bez możliwości podłączenia do wodociągu, ponieważ 

studzienki zostały usytuowane nawet do 300 m od granicy działki zabudowanej. 

Dopiero w III etapie mieszkańcy będą podłączeni do wody. Mogło to zostać wykonane 

już w II etapie.  

 Czy w oddziałach zerowych dzieci mają zapewnione bezpłatne lekcje języka 

angielskiego? W ubiegłym roku rodzice sami musieli ubiegać się o te lekcje.  

 

Innych interpelacji nie zgłaszano.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

udzielił odpowiedzi na powyższe interpelacje, przy czym poinformował, iż na interpelacje, na 

które nie odpowie na dzisiejszej sesji, odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej:  

 strategii rozwoju gminy na pewno nie uda się przedłożyć Radzie do uchwalenia 

podczas obecnej kadencji, ze względu na to, że trwają różnego rodzaju konsultacje 

odnośnie środków unijnych, którymi będzie dysponował samorząd wojewódzki, o 

czym informował autor projektu – Pan Adam Puza. Z informacji uzyskanych od 

projektanta studium uwarunkowań prawdopodobnie zostanie wkrótce złożone do 

Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania Urzędu Miejskiego. Trudno 

powiedzieć, czy uda się przedłożyć dokument radnym obecnej kadencji. Strategia 

Upowszechniania Kultury Fizycznej zostanie przedłożona radnym do uchwalenia na 

sesję w październiku; 

 jeżeli chodzi o możliwość składania deklaracji za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stwierdził, iż uchwała Rady Miejskiej w przedmiotowej sprawie została 

uchylona przez organ nadzoru. 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego – 

Marianna Kisielska 

dodała, iż uchwała została uchylona, ponieważ do uchwały nie został załączony załącznik 

deklaracji, opracowanej już w formie dokumentu elektronicznego. Po podjęciu przez Radę 

Miejską uchwały zmieniającej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, dokument zostanie opracowany w formie elektronicznej. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

kontynuował: 

 na dzień dzisiejszy nie wpłynął żaden wniosek od powiatu w sprawie inwestycji 

drogowych, z wyjątkiem wniosku w sprawie drogi przechodzącej przez Kukowo  

w kierunku Olecka Małego – stosowny projekt uchwały jest przedmiotem obrad 

dzisiejszej sesji; 

 odnośnie ulg w MOSiR związanych z Olecką Kartą Rodziny 3+ wystąpi do dyrektora 

jednostki o wyjaśnienie; 

 jeżeli chodzi o urlopy wypoczynkowe – rozumie, że chodzi o urlopy Burmistrza  

i Zastępcy Burmistrza – Zastępca Burmistrza wykorzystał urlop w całości, osobiście 

jeszcze nie wykorzystał całego urlopu, ale planuje go wykorzystać; 

 odnośnie rozmów z właścicielem części nasypu kolejowego poinformował, iż na razie 

nie są one prowadzone. Podczas prowadzonych rozmów we wcześniejszym okresie, 

właściciel gotowy był odsprzedać ten fragment nasypu za bardzo wysoką kwotę  

130 tys. zł. Właścicielem drugiej części nasypu jest Pan Jerzy O. Rozmowy były 

owocne, ponieważ ustanowił on notarialnie służebność dla gminy. Od Jasiek  
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w kierunku Doliw po rozmowach z Agencją Nieruchomości Rolnych, gmina stała się 

właścicielem tej części dawnego torowiska. Od Olecka gmina jest właścicielem 

torowiska do wysokości gruntów Pani Wiesławy T. Od granicy z tymi gruntami do 

obwodnicy gmina jest właścicielem, ale tylko ścieżki jezdnej, bez poboczy. Uważa, że 

nadejdzie czas, kiedy uda się wynegocjować z właścicielem udostępnienie 

przedmiotowego nasypu kolejowego; 

 próg zwalniający na ul. Kościuszki – nie wpłynął żaden wniosek od właściciela drogi, 

czyli Starostwa do budżetu gminy o dofinansowanie budowy przedmiotowego progu; 

 jeżeli chodzi o możliwości współpracy z Marly wyjaśnił, iż rozmawiano jedynie  

z radnymi podczas ich wizyty, nie rozmawiano z merem, ponieważ stan zdrowia nie 

pozwolił mu na przyjazd. Trudno jest mu wypowiadać się na ten temat, ponieważ nie 

były to osoby decyzyjne; 

 odnośnie połączeń kolejowych i osobowych poprosił radnego o wyjaśnienie o jakie 

połączenia chodzi. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

wyjaśnił, iż transport towarowy jest, natomiast nie ma transportu osobowego. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, iż transportu osobowego nie ma. Transport ten mógłby odbywać się z Ełku do 

Olecka pod warunkiem, że samorządy przez które przebiegają tory kolejowe, a głównie jest to 

gmina Olecko, musiałyby dopłacić około 800 tys. zł rocznie. Uważa, że wydatek jest duży, 

bardziej opłacalne byłoby wynajęcie taksówek, ponieważ funkcjonują przewozy regionalne.   

Kontynuował: 

 remont długiego mostu – w tym roku najprawdopodobniej remont nie będzie 

przeprowadzony. Gmina złożyła wniosek o przekazanie reszty środków 

zaoszczędzonych w wyniku przetargu na remont mola Skoczni i wykonanie ścieżki 

pieszo-rowerowej. Niestety nie wiadomo kiedy zapadnie decyzja, być może w połowie 

października. Dopóki nie ma decyzji, nie można rozpocząć procedury przetargowej. 

Zaplanowano, aby most ten wykonany został z drzewa afrykańskiego. Żaden 

wykonawca nie podejmie się jednak remontu mostu do końca tego roku, a do końca 

tego roku musiałyby być wykorzystane pieniądze. Jeżeli gmina otrzyma te pieniądze, 

zostaną one przeznaczone na uatrakcyjnienie siłowni terenowej. Dokumentacja w tej 

sprawie jest dostępna do wglądu w Wydziale Budownictwa, Inwestycji i Planowania 

Urzędu Miejskiego; 

 zniżki dla posiadaczy Oleckiej Karty Rodziny 3+ w MOSiR zostaną sprawdzone;  

 jeżeli chodzi o PTTK, trudno mu jednoznacznie wypowiedzieć się w tym temacie. We 

czwartek odbędzie się spotkanie z przedstawicielami LOK. LOK zainteresowany jest 

sprzedażą całej nieruchomości za kwotę 600 tys. zł, z możliwością rozłożenia na raty. 

Uważa, że gmina jest zainteresowana zakupieniem tej nieruchomości. Jeżeli rozmowy 

będą pozytywne, wspólnie zostanie podjęta decyzja co dalej będzie działo się  

z posiadłością LOK i PTTK. O nieruchomościach tych należy myśleć jednocześnie, 

aby nie powstało wiele budynków dla różnych organizacji, a gmina nie ponosiła 

kosztów. Na razie z niczego się nie wycofuje; 

 sprawa dotycząca korzystania z wi-fi zostanie wyjaśniona; 

 odnośnie obwodnicy poinformował, iż trwały swego czasu prace na obwodnicy. 

Trudno mu powiedzieć co było powodem prowadzenia tych prac; 

 szkoły gminne są przygotowane do przyjęcia 6-latków; 

 wodociągowanie Kukowa – wyjaśnił, iż prowadzony będzie III etap inwestycji  

i wszystkie gospodarstwa, które nie były objęte wodociągowaniem, są ujęte w planie. 

Mogą być takie sytuacje, że woda będzie doprowadzona do działki, natomiast 

przyłącze będzie musiał wykonać właściciel. Gmina nie ma prawa wydatkowania 
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unijnych pieniędzy na wykonywanie przyłączy do domów. Spoczywa to na właścicielu  

terenu. 

 

Radna Wioletta Żukowska 

stwierdziła, iż nie o to jej chodziło. W kilku domostwach studzienki zostały usytuowane przy 

szosie ełckiej, gdzie w innych miejscach studzienki są usytuowane przy granicy zabudowanej 

działki. Dlaczego w jednym przypadku woda jest doprowadzona do tej granicy, a w innym  

o 200 – 300 m od domu? Dotyczy to rolników i emerytów. Wykonanie przyłącza w tym 

przypadku jest to koszt około 11 tys. zł. Inna firma wykonywała wodociąg w ciągu szosy 

ełckiej, a inna przydomowe oczyszczalnie. Uważa, że nie doszło do porozumienia, aby 

wykonać to od razu.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyraził nadzieję, że radna nie występuje w prywatnej sprawie, ponieważ z tego co wie, radna 

nie podłączyła się jeszcze do wodociągu. 

 

Radna Wioletta Żukowska 

stwierdziła, że jeszcze nie. Poczeka, aż wszyscy mieszkańcy zostaną właściwie załatwieni, 

wówczas się podłączy. Nie występuje tu w swojej sprawie, ale w sprawie innych 

mieszkańców.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poprosił Prezesa PWiK o wyjaśnienie. Jeżeli chodzi o interpelację w sprawie języka 

angielskiego w oddziałach zerowych, stwierdził, iż będą prowadzone te zajęcia bezpłatnie. 

 

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku – Sławomir Szerel 

odpowiadając radnej oznajmił, iż faktycznie w okolicach szosy ełckiej po prawej stronie do 

dwóch lub trzech zabudowań zostały wyciągnięte studnie wodomierzowe w okolicy około  

200 m od zabudowań. W obecnym III etapie zostało to ujęte i będzie wykonanych  

45 przyłączy (około 8 km), przewód wodociągowy zostanie poprowadzony około 150-200 m 

do działki. Poinformował, iż w wyniku wodociągowania Kukowa, Zajd, Zabielnego sprawnie 

przebiega podłączanie poszczególnych obiektów do wodociągu. Niestety Pani Radna i Pan 

Sołtys Sołectwa Świdry do tej pory się nie podłączyli do wodociągu, dając przykład jak 

wygląda wydatkowanie środków. Wykonanie przyłączy do poszczególnych działek wiąże się 

z kosztami, które mogły być przeznaczone na wykonanie innych przyłączy. Czeka, aż Pani 

radna podłączy się do wodociągu.  

 

Radna Wioletta Żukowska 

zapytała, dlaczego przewód wodociągowy zostanie doprowadzony jedynie o 150 m, skoro do 

granicy działki zabudowanej jest znacznie więcej.   

 

Przewodniczący rady Miejskiej – Karol Sobczak 

przerwał dyskusję. Uważa, że chodzi o szczegóły techniczne, które zostaną ustalone przy 

realizacji III etapu inwestycji.  

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 6 – Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radny Jarosław Bagieński 

zgłosił następujące wnioski: 
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 Wniosek dotyczy estetyki i czystości przystanków autobusowych i słupów. W naszym 

mieście jest z tym problem. W Krynicy przyjęto takie rozwiązanie, że na każdym 

słupie i przystanku jest nieduża naklejka wielkości 8x4 cm, na której widnieje napis 

„Zakaz umieszczania ogłoszeń na słupach, przystankach i szafkach oświetlenia 

ulicznego. Kodeks wykroczeń art. 63 § 1 i 2”. W mieście tym nie ma z tym problemu. 

Jeżeli Urząd chciałby przyjąć takie rozwiązanie, może udostępnić zdjęcie tej naklejki. 

Proponuje, aby w naszym mieście także to zaistniało. 

 Mieszkańcy ul. Składowej proszą o uprzątnięcie terenu i wycięcie krzewów przy 

przejeździe pomiędzy Warsztatem Terapii Zajęciowej a ul. Armii Krajowej. Krzaki 

nie są estetyczne, a służą jako wysypisko odpadów i publiczna toaleta. 

 

Radny Mariusz Miłun 

zgłosił następujące wnioski: 

 Na spotkaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rosochackie zgłoszono wniosek, aby 

poprawić zjazd z drogi Rosochackie do Kukowa. 

 Wniósł o wykonanie odwodnienia za gospodarstwem Państwa N. Są tam dwa rowy, 

które nie mają połączenia ze sobą, wskutek czego w wyniku obfitych opadów woda 

przelewa się z jednego rowu przez drogę na drugą stronę, przez co niszczy drogę.  

 

Radny Maciej Juchniewicz 

zgłosił następujące wnioski: 

 Wniósł, aby w Biuletynie Informacji Publicznej zamieścić rejestr umów zawieranych 

przez Urząd. 

 Parę miesięcy temu skierowany był wniosek o przyjęcie przez Radę stanowiska  

w sprawie gospodarki rybackiej, korzystania z jezior. Prosił, aby to wznowić. To Rada 

ma decydować czy te stanowisko i w jakiej formie przyjąć, a nie Urząd. Prosił, aby 

powrócić do tego wniosku na następnej sesji. 

 Wniósł o udzielenie informacji kiedy kończą się kadencje dyrektorów szkół, jednostek 

podległych. Czy tam, gdzie kończą się kadencje planowane są konkursy, jeżeli tak, to 

kiedy? 

 Jeżeli chodzi o LOK stwierdził, iż jeśli samorząd kupi LOK, wówczas będzie to duży 

potencjał do sprzedaży na cele turystyczno-rekreacyjne. Jeżeli chodzi tylko o to, aby 

pozostał tam klub żeglarski i płetwonurkowy, to były z nimi prowadzone rozmowy  

i oni – oprócz nielicznych osób – nie mają kłopotów, aby przenieść się do PTTK. 

Rozmawiał z kilkoma biznesmenami, którzy byliby zainteresowani kupnem terenu po 

LOK. Przypomniał i wnioskował o dołączenie do protokołu z sesji prezentacji  

o PTTK, ponieważ w publikacji i komentarzach mowa jest o zachciankach 

społeczeństwa, samorząd ma wybudować PTTK i potem martwić się o jego 

utrzymanie. W prezentacji był duży dział dotyczący potencjalnych źródeł 

finansowania, formy prawnej, która gwarantuje różnorodne źródła finansowania, 

podjęcie działalności gospodarczej. 

 Wniósł o ustalenie terminów sesji w październiku i listopadzie. Zaproponował, dwa 

terminy sesji październikowej – 24 lub 31 października oraz dwa terminy sesji 

listopadowej 14 lub 21 listopada. Prosił, aby dzisiaj zdecydować, kiedy mają odbyć 

się sesje. Ma to znaczenie dla Klubu Radnych który reprezentuje, w związku ze 

zgłaszaniem projektów uchwał. 

 Wniósł o to, aby wszystkie środowiska uczestniczące w kampanii wyborczej 

wykorzystały, w celu podniesienia frekwencji, akcję „Masz Głos, Masz Wybór” 

Fundacji Batorego, która zachęca ludzi, do interesowania się wyborami, żeby nie 

głosować na loga, hasła i programy, ale aby przy użyciu odpowiednich narzędzi – 

debat, spotkań, ankiet, dowiedzieć się o kandydatach do wszystkich organów 

samorządu. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO zachęca do 
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korzystania z tej akcji, zachęcają także organizacje pozarządowe, aby brały w tym 

udział.  

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące wnioski: 

 Nawiązując do pisma, jakie otrzymał z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad  w sprawie budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych przez drogę 

krajową nr 65 (obwodnica Olecka) przy skrzyżowaniu z drogą DW 655 (do Giżycka) 

(odczytał pismo – w załączeniu do protokołu), wniósł o zintensyfikowanie działań, 

aby ścieżka jak najszybciej powstała. Wniósł także o podjęcie działań, aby 

skomunikować z miastem zakłady, które przez powyższą ścieżkę pieszo-rowerową 

skomunikowane być nie mogą, również z rozwijającą się firmą po drugiej stronie 

ulicy.   

 Prosił o przekazanie zarządcy ul. Kościuszki potrzebę pilnego dokończenia progu 

zwalniającego. Brak oznaczeń sprawia zagrożenie w ruchu. Są to oznaczenia poziome, 

które nie zostały przez wykonawcę wykonane oraz „kocie oczy”.   

 Wniósł o wykonanie podjazdu z jedni parkingu przy Szyjce na chodnik dla rowerów  

i wózków inwalidzkich. Są tam bardzo wysokie krawężniki. 

 Wniósł o budowę elementów zacieniających na parkingu przy Szyjce. Kierowcy 

parkują na ścieżce rowerowej ze względu na to, że jest tam cień. Wykonanie np. 

nasadzenia krzewów być może spowoduje, że pojazdy będą parkowały w tym 

miejscu, w którym powinny. 

 Mamy prężnie działającą Miejska Orkiestrę Dętą. Wniósł o rozważenie opracowania 

hejnału miasta.  

 Wykonano nowy parking przy ul. Kościuszki. Przy jego wykonywaniu zostały ścięte 

krzewy, a gałęzi nie uprzątnięto. Prosił o uprzątnięcie tych gałęzi – zdjęcie  

w załączeniu. 

 Na ul. Targowej powstaje piękny skwer. Wnosi o odwodnienie tego skweru. Po 

ostatnich opadach deszczu utworzyło się duże zastoisko wody – zdjęcie w załączeniu. 

 Wniósł o odwodnienie parkingu na ul. Kościuszki przy bloku TBS – zdjęcie  

w załączeniu. 

 Wniósł o podjęcie działań w celu usystematyzowania nazwania skwerów w mieście, 

których mamy coraz więcej – przy ul. Targowej, przy dworcu, przy ul. Kolejowej. 

 

Radny Janusz Żero 

stwierdził, iż próg zwalniający na ul. Kościuszki stwarza zagrożenie. Prosił Burmistrza  

o rozwiązanie problemu. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż jest to droga powiatowa. 

 

Radny Janusz Żero 

zgodził się, chciałby, aby Urząd wystąpił z tym do Powiatu.  

 

Radna Wioletta Żukowska 

zgłosiła następujące wnioski: 

 Zapytała o wniosek jaki zgłaszała dotyczący ustawienia lustra ułatwiającego wyjazd  

z zakładu Limba w Kukowie. Otrzymała odpowiedź, że pozytywnie jej wniosek został 

rozpatrzony. Zapytała, kiedy nastąpi realizacja tego zadania? 

 W imieniu mieszkańców Jasiek wnioskuje o poprawę bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniu obwodnicy z droga do Giżycka poprzez zdemontowanie ekranu 

akustycznego, który przeszkadza przy przejeździe przez to skrzyżowanie. 
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Radny Wojciech Rejterada 

złożył następujące oświadczenie: 

„Dziękuję Panu Burmistrzowi za ustosunkowanie się do moich wcześniejszych wniosków i za 

wykonanie chodnika z parkingiem na Osiedlu Lesk, który jest dobrą inwestycją i bardzo 

potrzebną, za wyremontowanie dachu w Szkole Podstawowej Nr 3, za zabezpieczenie 

środków na udział szkół w rywalizacji sportowej na szczeblu ponad powiatowym. Mam 

nadzieję, że ta pozycja znajdzie się w budżecie na stałe, bo bardzo dobrze środki te zostały 

wykorzystane.  

Chciałbym również podziękować za projekt „Mały Mistrz Innowacji” w klasach I i II szkół 

podstawowych, który umożliwia prace nauczycieli wychowania fizycznego w młodszych 

klasach i znacząco podnosi poziom sprawności, zachęca do sportu w młodszych klasach. 

Chciałbym pogratulować i podziękować autorom i Panu Burmistrzowi Strategii Sportu 

Oleckiego. W trakcie jej tworzenia miałem kilka obiekcji, uwag co do niej, ale wszystkie one 

zostały uwzględnione, za co dziękuję. Uważam, że obecna strategia jest bardzo dobrą 

strategią. Jeśli będziemy ją realizować, poziom sportu oraz aktywność społeczności oleckiej 

wzrośnie.”.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

w związku z realizowaną inwestycją związaną z wykonaniem ścieżki pieszo-rowerowej 

łączącej miasto z obiektami sportowymi, zwrócił się z prośbą o uporządkowanie istniejącej 

tam zieleni.  

 

Innych wniosków nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono.   

 

 

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

oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

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

Młodzieżowej chciałby zabrać głos na temat projektów uchwał będących przedmiotem obrad 

sesji? 

 

Uwag nie zgłaszano. 

 

Przerwa 5 minut 

 

 

Do punktu 8 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej 

oraz domu pomocy społecznej 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, iż w związku z tym, że 16 listopada 2014 roku odbędą się wybory 

samorządowe należy utworzyć dwa odrębne obwody głosowania w „OLMEDICA” w Olecku 

Sp. z o.o. (szpital), a także w Domu Pomocy Społecznej „JAŚKI” w Olecku Kolonii, 

ponieważ w dniu wyborów w jednostkach tych będzie przebywać więcej niż 15 wyborców. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych odwodów głosowania w zakładzie 

opieki zdrowotnej oraz domu pomocy społecznej. 

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 20, za podjęciem uchwały głosowało  

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych odwodów głosowania 

w zakładzie opieki zdrowotnej oraz domu pomocy społecznej. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.52.2014 

w załączeniu 

 

 

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w Olecku przy ul. Zielonej 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

przypomniał, iż wpłynęło pismo Pana Romana J., w którym zwrócił się z prośbą o udzielenie 

mu głosu w tym punkcie.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

wyjaśnił, iż celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest  

określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania działek niezainwestowanych w kierunku 

mieszkalno-usługowym, stanowiących własność gminną oraz prywatną, uporządkowanie 

zabudowy przy ul. Zielonej, a zarazem stworzenie nowej oferty inwestycyjnej w centrum 

Olecka. Przypomniał, że z wnioskiem o sporządzenie planu wystąpił właściciel działki  

o numerze 2237, powierzchni 212 m². Wniosek dotyczy przeznaczenia działki pod zabudowę 

mieszkalno-usługową w formie śródmiejskiej zabudowy plombowej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

stwierdził, iż jeżeli Rada uzna za stosowne udzielić głosu Panu Romanowi J., to głosu udzieli. 

Na sesji obecny jest także Pan Bogusław K., czyli druga strona tej sprawy.    
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Sprzeciwu nie zgłaszano.  

 

Pan Roman J.  

nawiązując do przedstawienia przez Burmistrza projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zakładającego zabudowę 

plombową, stwierdził, że narusza i ogranicza on jego prawo własności, które jest jednym  

z nadrzędnych praw w Polsce, chronione Konstytucją. Przed sesją przedstawił radnym 

wybrane dokumenty dotyczące tej sprawy z 7 lat, ponieważ cała dokumentacja jest bardzo 

obszerna. Właściciel działki nr 2237 składa wnioski od 2007 r. – w sumie było ich dwanaście. 

Urząd Miejski zawsze wydawał warunki zabudowy zgodne z oczekiwaniami Pana  

Bogusława K. Samorządowe Kolegium Odwoławcze dziewięć razy uchyliło wnioski  

i skierowało je do ponownego rozpatrzenia. Trzy razy SKO nie uchyliło wniosku, ale po jego 

skardze Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję SKO. Pan Bogusław K. składał 

skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarga ta została oddalona.  

W przekazanych dokumentach jest projekt budowlany, zatwierdzony przez Urząd Miejski, 

potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Starostwo Powiatowe. Przekazał także 

pierwszą analizę wykonaną przez architekta do tej zabudowy na zlecenie Burmistrza  

w 2007 r. W analizie wyraźnie napisano, że jest to budynek wolnostojący. Jest również 

dokładnie wyliczona intensywność zabudowy, która tu także ma znaczenie, ponieważ później 

przy pozwoleniu na budowę wyznacza ona właściwie granice działki. Wyraźne jest 

ustosunkowanie się co do tego, czy jest to budynek w zabudowie szeregowej, czy nie – 

napisane jest w analizie, którą Burmistrz potwierdził za zgodność z oryginałem, że jest to 

budynek wolnostojący. W późniejszych analizach nie ustosunkowywano się do tego, 

natomiast były wykonane tak, że wyliczano różne wysokości dla budynków stojących na  

ul. Zielonej. Dostarczony przez niego wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wyraźnie 

wskazał, że nie można wybiórczo traktować tych wysokości – raz pisząc tak, drugi inaczej. 

Obecnie trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie. Zostały wydane warunki 

zabudowy, w których zapisano wysokość zabudowy od 12,5 m do 16 m. Zarówno NSA, jak i 

WSA w swoich wyrokach zaznaczają, że nie można pisać „od do”, należy wyraźnie określić 

wysokość.   Wyraźnie wskazano błędy Urzędu Miejskiego, które powtarzają się przez 7 lat. 

Uważa, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego jest obejściem prawa, a właściwie jego złamaniem, 

ponieważ po zrobieniu tego projektu planu warunki zabudowy nie będą już potrzebne do 

pozwolenia na budowę. Jeżeli przez 7 lat nie uzyskuje się tych warunków, bo nie spełnia się 

wymogów, a wystarczyłoby dostosować się do obowiązującego prawa, aby dostać warunki 

zabudowy, to nie dziwi się, że szuka się innej drogi. W przekazanych dokumentach było 

także pismo z Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które również wskazywało 

wyraźnie na uchybienia Urzędu Miejskiego, Wydziału Budownictwa, Inwestycji  

i Planowania. Nie można pisać przy wysokościach „od” „do” lub „z tolerancją 20%”. Być 

może Wydział Budownictwa powinien wnioskodawcy wytłumaczyć, że warunki zabudowy 

powinny być dostosowane do stanu faktycznego. Jest też prawna możliwość przeprowadzenia 

rozprawy administracyjnej. Miasto chce ominąć toczące się od 7 lat postępowanie 

administracyjne. Zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały mowa jest też o garażach. To bardzo 

piękna sprawa, aby na miejscu garaży była zabudowa mieszkalno-usługowa z tym, że 

właścicielami garaży jest 8 osób prywatnych, oprócz gminy. Prawdopodobnie żadne 

rozmowy nie były jeszcze prowadzone z tymi osobami. Co prawda Burmistrz na posiedzeniu 

komisji mówił, że prowadził rozmowy z dwoma właścicielami, ale raczej nie były to ustalenia 

wiążące. Stwierdził, że można wykonać ten plan, ale nie ograniczając jego prawa własności. 

Budynek na działce 2238 jest ostatnim w zabudowie szeregowej, co dokładnie potwierdzają 

projekty. Budynek na działce 2236 jest budynkiem wolnostojącym.  
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Podsumowując uważa, że Rada Miejska została wciągnięta w zamieszanie, które nie powinno 

mieć miejsca. Oddanie Radzie Miejskiej odpowiedzialności za to, co się wydarzy, na jednej  

z ostatnich sesji przed końcem kadencji, jest zręcznym wybiegiem, ale niekoniecznie 

przynoszącym skutki.  

 

Pani Magdalena K.  

stwierdziła, iż to co mówi Pan Roman J. mija się z prawdą, radni są wprowadzani w błąd. 

Rzeczywiście ich decyzje są uchylane. Była to wina głównie złego sformułowania warunków 

zabudowy, ale też wielkiej intensywności, którą Pan Roman J. poświęca tej sprawie. Jest to 

wybór radnych przed tym, aby ul. Zielona zaczęła wyglądać normalnie, żeby można było 

zmobilizować resztę inwestorów, którzy te „plomby” mają, aby je wybudowali i aby centrum 

miasta wyglądało dobrze. Jest to także wybór radnych, aby pomóc ludziom, którzy są 

lokalnymi patriotami, którzy dbają o te miasto, którzy pomagają temu miastu, sponsorują 

różne rzeczy, zatrudniają ludzi, tworzą zakłady pracy, kupują ruiny i inwestują w nie, żeby 

nasze miasteczko wyglądało pięknie. Robią to od pokoleń. Pan J. nie ma za dużo osiągnięć  

w swoim życiu i w tej chwili jedynym jego celem jest zaszkodzenie im. Nic się nie stanie, 

jeżeli oni tego nie wybudują. Robią inne inwestycje, pomagają ludziom w różny sposób – 

dając im pracę, dając im widoki, dając im ogólną pomoc. Sąsiad, który sprzedał im tą działkę, 

po miesiącu zaczął im szkodzić. Znane są polskie sądy – nawet jeżeli wszystko jest 

prawdziwe, często decyzje są uchylane. Urzędnicy nie wczytują się w to, bo nie mają na to 

czasu. Jeżeli jest jakieś odwołanie, uchylają decyzję i wraca ona do organu wydającego. Na 

tym polega problem, a nie na tym, że chcą Panu J. zaszkodzić.  Zwróciła uwagę, że w 

dokumentach, które przedstawił Pan J. nie ma jednej kartki, w której mowa o tym, że jednak 

jest to zabudowa szeregowa. Burmistrz, chce to naprawić w ten sposób, jeżeli nie może zrobić 

tego w inny.  

Radni mają wybór między człowiekiem, który ma jeden cel i ludźmi, którzy chcą, żeby to 

miasto wyglądało ładnie.    

 

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 przy 3 głosach za, 2 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że komisja przy 5 głosach za, 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

 

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

poinformował, że komisja przy 3 głosach za, 2 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olecku przy ul. Zielonej. 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Radny Maciej Juchniewicz 

zapytał Burmistrza, czy Urząd podejmował złe decyzje, aby to wyjaśnić? Czy jest tu jakaś 

wina samorządu? Uważa, że radni, jak i urzędnicy, podejmują decyzje dalekosiężne  
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i wieloletnie. W tej sprawie prawdopodobnie kilka lat temu ktoś wydając warunki zabudowy 

popełnił błąd. Zapytał radcę prawnego, czy łamiemy prawo podejmując tę uchwałę? Czy 

podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego naruszy trwające postępowania dotyczące sporu obu stron? Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego jest według niego najwyższą formą ładu przestrzennego  

w samorządzie, chroni zarówno właścicieli, jak i tkankę miejską, określa jej wizję rozwoju. 

Tereny bez planu miejscowego są ciężkie do rozwoju i planowania strategicznego nad danym 

obszarem. Radni są trochę postawieni pod ścianą. Dla niego osobiście przy podejmowaniu tej 

uchwały nie jest najważniejszy spór, ale to, że będzie uregulowana ulica w centrum miasta.  

Z informacji udzielonej na posiedzeniu komisji przez Burmistrza wynika, że sytuacja  

z właścicielami garaży jest bardziej optymistyczna. Działki będą mogły być 

zagospodarowane na cele mieszkalno-usługowe.   

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

stwierdził, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest najwyższym aktem 

prawnym, który reguluje ład przestrzenny. Przedmiotowe działki zostały skomunalizowane na 

początku lat 90. Na teren ten nie był opracowany miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. Wydawane były warunki zabudowy. Jeżeli ktoś występuje o warunki 

zabudowy, gmina musi je wydać na określoną działkę, po zasięgnięciu opinii poszczególnych 

sąsiadów, instytucji. Warunki te były do tej pory wydawane i za każdym razem były 

zaskarżone, uchylone lub przekazane do ponownego rozpatrzenia. Z wnioskiem  

o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystąpili właściciele 

działki niezabudowanej. Część działki, na której są garaże jest gminna, a część należy do 

osób prywatnych. Przypadkowo spotkał dwóch właścicieli garaży, którzy powiedzieli, że nie 

byliby przeciwni gdyby był opracowany miejscowy plan, bo dla nich podniesie to tylko 

wartość ich działek. Nie wie, jak opracowując plan architekci do tego podejdą, czy 

uwzględnią warunki Pana Romana J. czy Pana Bogusława K. Na pewno miejscowy plan 

położy kres sporom. Jest to jedyna metoda i sposób, aby rozstrzygnąć spór i aby w centrum 

miasta była harmonijna zabudowa.  

 

Radca prawny – Marcin Bogdan 

stwierdził, iż przed sesją nie był mu znany problem, a jego wiedza pochodzi dopiero  

z dzisiejszej sesji i dzisiejszych wypowiedzi Państwa, którzy najwyraźniej pozostają  

w konflikcie. Radni stoją przed wyborem podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie jest to jeszcze plan. Po podjęciu 

przedmiotowej uchwały, zostanie rozpoczęta procedura związana z opracowaniem planu, 

zainteresowanym będzie przysługiwała możliwość składania wniosków do planu, późniejsza 

procedura wyłożenia planu i ewentualne zaskarżenie uchwały, gdyby była niezgodna  

z prawem, ale najpierw badanie uchwały pod względem prawnym i sporządzenie planu przez 

uprawnionych architektów.   

Odpowiadając na pytanie radnego stwierdził, iż nie sądzi, aby uchwała o przystąpieniu do 

sporządzenia planu miała w jakiś sposób naruszać toczące się postępowanie administracyjne. 

Nie widzi podstaw, aby z przyczyn formalnych wstrzymywać się z podjęciem przedmiotowej 

uchwały. Stosowne wnioski, działania, mogą być rozważone w trakcie procedury uchwalania 

planu i wówczas formalnie osoby zainteresowane będą mogły te wnioski składać.  

 

Pan Roman J.  

zwrócił uwagę, że radca prawny, który opiniował projekt uchwały jest tym samym radcą, 

który reprezentował w NSA Pana Bogusława K.  

 

Pani Magdalena K. 

powiedziała, że nie znają tego pana. 
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Radny Grzegorz Kłoczko 

stoi na stanowisku, że tego typu sprawy należy rozstrzygać z poszanowaniem interesu obu 

stron. Po przerwie radni znaleźli na biurkach kilka kartek. Czy przedłożyli je Państwo K.? 

 

Pan Bogusław K.  

odpowiedział, że tak. Chodzi tu o jedną kartkę, która zawsze ginie we wszystkich 

postępowaniach sądowych. Jest na niej zapisane, że na działce nr 2236  została wydana 

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, która określa, że jest to zabudowa szeregowa, a nie 

wolnostojąca. Ponadto nie ma także akt odbioru budynku Pana J., jest to nadal budynek  

w budowie.  

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

zwrócił uwagę, że sprawa jest bardzo dynamiczna, pojawiają się w niej nowe okoliczności. 

Dokumenty nie docierały na czas, ponieważ najpierw docierały w trakcie komisji, teraz  

w trakcie sesji. Nie chce nikogo skrzywdzić i podjąć możliwie mądre działanie. Natomiast 

każdy sędzia na jego miejscu powiedziałby, że potrzebuje czasu, aby się ze wszystkim 

zapoznać. Każdy sędzia powiedziałby także „niech biegły powie, czy jest to zabudowa 

szeregowa czy wolnostojąca”, bo to jest meritum sporu.  

 

Pani Magdalena K.  

zapytała, czy radny tego nie widzi? 

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

odpowiedział, że nie, ponieważ w jednych dokumentach było napisane, że jest wolnostojąca.  

 

Pani Magdalena K.  

zapytała, czy patrząc na zabudowę na tej ulicy tego nie widać? 

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

stwierdził, iż odpowiedź byłaby jasna, gdyby nie ten niski budynek schodzący do zabudowy 

parterowej.  

Uważa, że przydałaby się opinia biegłego w postaci rozprawy administracyjnej, ponieważ 

mamy dwa różne stanowiska.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

oznajmił, iż Rada nie jest sądem, nie jest w stanie i nie ma uprawnień, aby to rozstrzygnąć.  

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

wtrącił, iż dla niego jest to argument, aby nie brnąć w tę sprawę, ponieważ przysporzymy tym 

ludziom jeszcze większych problemów, będą ubiegać się o swoje prawa na bazie naszego 

planu, który będziemy chcieli uchwalić, będą zgłaszać uwagi. Czy Rada cokolwiek uprości  

w ten sposób? Nie jest co do tego przekonany. To jest właśnie argument, aby nie brnąć w tę 

stronę, nie dlatego, że chce stanąć po czyjejś stronie lub czyjegoś dorobku (zaznaczył, że nie 

ma to dla niego znaczenia), ale aby prawa jednej i drugiej strony były uszanowane.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, iż Rada ma dwie opcje. Jedną z nich jest przystąpienie do głosowania i jeżeli 

uchwała zostanie podjęta, rozpocznie się procedura planistyczna. Zapytał radnego, czy chce 

postawić wniosek? 
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Radny Grzegorz Kłoczko 

prosił Burmistrza, aby zdjął z porządku obrad projekt uchwały i doprowadził do tego, aby 

rozstrzygnąć jakiego typu jest to zabudowa, aby radni otrzymali komplet informacji. Do tej 

pory radni otrzymują informacje nie przed sprawą, ale w jej trakcie. To przerasta możliwości 

radnych. Nie chciałby brnąć w tę sprawę. Jeżeli miałby nie przychylić się do podjęcia tej 

uchwały, to właśnie dlatego. Niech zadecyduje większość.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy dobrze rozumie, że jest to wniosek? 

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

stwierdził, iż jest to prośba do Burmistrza, aby skorzystał z prawa zdjęcia z porządku obrad 

przedmiotowego projektu uchwały i przygotowania tej uchwały w sposób właściwy. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

w związku z tym, iż jest to prośba do Burmistrza, prosił Burmistrza o decyzję, czy jako autor 

projektu uchwały chce zgłosić wniosek o jego zdjęcie z porządku obrad. W przeciwnym razie 

odbędzie się głosowanie nad projektem i każdy radny określi się zgodnie z własnym 

sumieniem.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

uważa, że uchwała jest właściwie przygotowana, zgodna z prawem. Radca prawny podpisał, 

iż jest właściwa pod względem formalno-prawnym. Nie widzi tu swojej roli, aby wnosić  

o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad. To Rada zdecyduje, czy podejmie tę uchwałę, 

czy nie. Przedłużanie procedury nic nie da, tylko dalej będzie eskalować ten konflikt. 

Procedura opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 

skomplikowana, powolna, plan jest wyłożony do publicznego wglądu, można składać do 

niego wnioski, uwagi. Plan opracowywać będą fachowcy. Nie wie jaki on będzie, czy będzie 

zadowalał obie strony, czy jedną ze stron. Uważa, że nie ma potrzeby zdejmowania  

z porządku obrad projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

w związku z powyższym poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.  

 

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

13 radnych, 6 wstrzymało się od głosu, 1 radny głosował przeciw. 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olecku przy ul. Zielonej. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.53.2014 

w załączeniu 

 

 

c) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Olecko 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż po roku obowiązywania znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nasunęły się spostrzeżenia i uwagi do 
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obowiązującego wzoru deklaracji. Proponowane zmiany mają doprecyzować informacje 

zawarte w deklaracji, usprawnić i uprościć procedurę określenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły omawiane były na posiedzeniach 

komisji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały z autopoprawkami w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko. 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.  

 

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

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.54.2014 

w załączeniu 

 

 

d) zaliczenia do kategorii dróg gminnych 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż droga od Alei Lipowych jest obecnie drogą wewnętrzną. Chcemy nadać jej 

wyższą kategorię drogi gminnej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 



 28 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie  zaliczenia do kategorii dróg gminnych. 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

wniósł o modernizację skrzyżowania ulicy prowadzącej do stacji paliw z Aleją Lipową. Łuk 

jest zbyt mały i pojazdy ciężarowe jadące do CPN wjeżdżają na chodnik, niszcząc go.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

uważa, że jest to wniosek do budżetu. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

prosił zatem, aby był to wniosek do budżetu.  

 

Innych uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.55.2014 

w załączeniu 

 

 

e) partnerskiego przystąpienia Gminy Olecko z Powiatem Oleckim do realizacji  

w 2015 r. inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 

Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, iż Starostwo Powiatowe w Olecku opracowało projekt techniczny na 

przebudowę drogi Kukowo – Olecko Małe i planuje złożyć wniosek o dofinansowanie tego 

zadania inwestycyjnego do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap  

II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój na rok 2015. Starostwo zwróciło się z wnioskiem  

o współfinansowanie w wysokości do 50% wkładu własnego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

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

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projektu uchwały w sprawie partnerskiego przystąpienia Gminy Olecko z Powiatem 

Oleckim do realizacji w 2015 r. inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 

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 19, za podjęciem uchwały głosowało  

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie partnerskiego przystąpienia Gminy Olecko 

 z Powiatem Oleckim do realizacji w 2015 r. inwestycji w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.56.2014 

w załączeniu 

 

 

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

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są wynikiem zamian dochodów  

i wydatków, które spowodowały, iż automatycznie uległy zmianie wyliczenia wskaźników.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko na lata 2014-2022. 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  
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Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

19 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.0007.57.2014 

w załączeniu 

 

 

g) zmiany budżetu gminy na 2014 rok 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż zwiększa się plan dochodów o 1.074.348 zł, zwiększa się plan wydatków  

o 1.204.648 zł. Wszystkie zmiany były szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Mariusz Miłun 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zwrócił się prośbą o pozwolenie na nieodczytywanie projektu uchwały. 

 

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

uchwały. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

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

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.58.2014 

w załączeniu 

 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

przed przystąpieniem do realizacji dalszej części obrad stwierdził, iż następny punkt  

9 – Zgłaszanie wniosków do budżetu gminy na 2015 rok przez przedstawicieli klubów 

radnych oraz radnych niezrzeszonych w klubach, może być punktem bardzo czasochłonnym  

i obszernym. Zapytał, czy przedstawiciele poszczególnych klubów i radni niezrzeszeni 

wyrażają zgodę na to, aby wnioski złożyć na piśmie do biura Rady Miejskiej? Będą one 

załączone do protokołu z sesji i w ten sposób przyśpieszy się praca, a merytorycznie nic się 

nie straci. Czy przedstawiciele chcą jednak odczytać swoje wnioski? 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

oznajmił, iż w imieniu Klubu Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO zastosuje się 

do prośby Przewodniczącego, wyrażonej na piśmie i hasłowo przedstawi wnioski do budżetu.  

Wnioskuje o to, aby przesunąć punkty i aby w punkcie 9 młodzież zaprezentowała projekt 

„Kto tu rządzi”. 

 

Radny Grzegorz Kłoczko 

w imieniu Klubów Radnych: Dobro Wspólne i Szansa i Dobro Wspólne, powiedział, iż 

chciałby – podobnie jak przedmówca, krótko wnioski przedstawić.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Jan Grzyb 

jako Przewodniczący Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko przychylił się do 

przedmówców.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zwrócił się z prośbą do przewodniczących klubów radnych, aby wnioski były przedstawione 

hasłowo, krótko, bez uzasadnień. Wnioski z uzasadnieniami prosił złożyć do biura Rady 

Miejskiej.  

Poddał pod głosowanie wniosek radnego Macieja Juchniewicza o zmianę porządku obrad.  

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 19, za wnioskiem o zmianę porządku 

obrad  głosowało 19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie zdecydowała o zmianie porządku obrad polegającej na tym, aby  

w punkcie 9 odbyła się „Prezentacja projektu „Kto tu rządzi” uczniów z Zespołu Szkół  

w Olecku”, natomiast w punkcie 10 „Zgłaszanie wniosków do budżetu gminy na 2015 rok 

przez przedstawicieli klubów radnych oraz radnych niezrzeszonych w klubach.”. 

 

 

Do punktu 9 – Prezentacja projektu „Kto tu rządzi” uczniów z Zespołu Szkół w Olecku. 

 

Młodzież z Zespołu Szkół w Olecku zaprezentowała projekt „Kto tu rządzi” – wydruk 

prezentacji w załączeniu do protokołu.  
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Do punktu 10 – Zgłaszanie wniosków do budżetu gminy na 2015 rok przez 

przedstawicieli klubów radnych oraz radnych niezrzeszonych w klubach. 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

zwrócił się z prośbą o udzielenie głosu przedstawicielowi mieszkańcowi ul. Ludowej. Jest to 

element jego prezentacji wniosków do budżetu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

udzielił głosu. 

 

Mieszkaniec ul. Ludowej 

poinformował, iż w porozumieniu z mieszkańcami chciałby złożyć na ręce Burmistrza 

petycję, zawierającą 80 podpisów mieszkańców. Przedstawił treść petycji: 

„My niżej podpisami mieszkańcy ul. Ludowej, Sportowej i Spacerowej zwracamy się do Pana 

o wpływ na decyzję przy podjęciu prac remontowych związanych z naprawą drogi, wymianą 

nawierzchni ul. Ludowej, przyległego jej chodnika, a także dróg wjazdowych sąsiadujących  

z wyżej wymienioną ulicą. Nasza ulica była notorycznie pomijana w kwestii prac 

remontowych przy planowaniu budżetu miasta na zeszłe lata. W obawie przed powtórką 

sytuacji, składamy na Pana ręce petycję, do której dołączamy zdjęcia nawierzchni, jak 

również podpisy niezadowolonych mieszkańców wyżej wymienionych ulic. Nasza ulica 

znajduje się w stanie fatalnym. Na całej długości pokryta jest trylinką, która występuje już 

chyba tylko na naszej ulicy. Studzienki kanalizacyjne występują kilkanaście centymetrów 

ponad poziom drogi i stanowią prawdziwe zagrożenie w ruchu pieszym, drogowym jak 

również rowerowym. Stan chodnika pozostawia również wiele do życzenia. Drogi 

prowadzące do prywatnych domostw nie są utwardzone, co stanowi prawdziwy kłopot przy 

obfitych opadach deszczu, który wymywa resztki piasku. Na całej długości powstają dziury, 

nie wspominając już o obfitej zimie. Wierzymy, że podejmie Pan odpowiednie kroki i sprawę 

rozwiążecie wspólnie z Radą Miejską.”.      

 

Przewodniczący Klubu Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska „OKO” – Maciej 

Juchniewicz 

zgłosił następujące wnioski do budżetu gminy na 2015 rok: 

1) remont nawierzchni i chodników ulic Moniuszki, Kiepury, Szymanowskiego, 

Wieniawskiego, Składowej, Wąskiej, Kopernika, Ludowej, Chopina, Kamiennej, 

Przytorowej, Placu Wolności, Żeromskiego, Zana i wyjazd z WTZ na ul. Armii 

Krajowej, 

2) obwodnica – rozwiązania dla pieszych na wszystkich skrzyżowaniach, 

3) podjąć działania zmierzające do remontu drogi nr 65 oraz wytyczenia ścieżki 

rowerowej wzdłuż tej drogi, 

4) oczyszczalnia – zlecenie opracowania skutecznej metody na nieprzyjemny zapach  

i wdrożenie rozwiązania,  

5) dodatkowe środki w budżecie na skuteczne sprzątanie i odśnieżanie, 

6) zabezpieczenie środków na rewitalizację Legi w mieście w porozumieniu z powiatem, 

podobnie jeżeli chodzi o Dworek Mazurski, 

7) doposażenie plaż miejskich w zjeżdżalnie, place zabaw, 

8) skocznia – utworzyć dodatkowe kąpielisko, oświetlenie mola, 

9) targowica miejska – uzbrojenie terenu, zgodnie z wnioskiem mieszkańców – 

doposażenie w place rekreacyjne, 

10) oświetlenie starej targowicy, 

11) zagospodarowanie jeziorka na tzw. Hamburgu, 
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12) placyk przy ul. Baczyńskiego – doposażyć w plac zabaw, siłownię terenową, miejsce 

ogniskowo-grillowe, 

13) klub popiera zaplanowaną do wykonania na Siejniku odnogę drogi od Podkowy do 

bloków, 

14) uporządkowanie terenu między LOK a Chatą Mazurską – wyrównanie, wycięcie 

krzaków, 

15) zabezpieczenie środków w budżecie na inicjatywę lokalną, czyli wsparcie oddolnych 

inicjatyw mieszkańców, 

16) opracowanie zasad i zabezpieczenie środków na fundusz rad osiedli, 

17) przy przetargach na realizację zadań publicznych stosowanie nowelizacji Prawa 

zamówień publicznych, w tym kryterium kosztów utrzymania, eksploatacji  

i wykorzystanie klauzul społecznych, 

18) zabezpieczenie dodatkowych środków dla policji i straży pożarnej oraz WOPR, 

19) zabezpieczenie środków na opracowanie wspólnej koncepcji ścieżek rowerowych  

w mieście i gminie, 

20) na Placu Wolności – wymiana bruku na asfalt, podnoszone przejścia dla pieszych, 

21) remont chodnika – skrzyżowanie ul. Grunwaldzka i 1 Maja, 

22) chodniki, ławki, przejścia dla pieszych, kosze, stojaki dla rowerów – chodniki i ławki 

dotyczą osób niepełnosprawnych, starszych, dzieci z wózkami – są ważne, jest ich 

mało w przestrzeni miasta, 

23) Wiewiórcza Ścieżka wymaga ciągłego remontu, z projektu ma być wyremontowany 

długi most, co stanie się, jeżeli tych środków z projektu nie będzie, czy będą 

zaplanowane w budżecie? 

24) rewitalizacja, rozbudowa i przywrócenie do życia hotelu Maraton, amfiteatru, AGT, 

25) opracowanie programu rozwoju kultury, dodatkowe środki na obszary wiejskie na 

kulturę, dokupienie ławek na wydarzenia kulturalne, 

26) zabezpieczenie środków na Pomysłodajnię, czyli konkurs grantowy prowadzony przez 

ROK w kwocie nie mniejszej niż 20.000 zł, 

27) wykonanie boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole 

Podstawowej Nr 3 w Olecku, 

28) przegląd i naprawa, modernizacja oświetlenia w mieście, 

29) przebudowa nowej fontanny na wodotryski z ziemi, ewentualnie kurtyny wodne, 

30) dalsze inwestycje między innymi z funduszu tzw. korkowego w obiekty małej 

architektury: siłownie plenerowe, park linowy na Siejniku, Lesku, czy też dodatkowe 

korty dla mieszkańców, 

31) wprowadzenie do rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

zadań finansowanych z funduszu tzw. korkowego: streetworkerzy, ratownicy, 

edukacja pozaformalna, profilaktyka poprzez sport, inwestycje w małą infrastrukturę, 

32) przeznaczanie więcej środków finansowych na piłkę ręczną, sztuki walki i piłkę nożną 

juniorską, może warto podjąć uchwałę o finansowaniu sportu, 

33) przeznaczyć pieniądze na szkolenie kadr samorządów, urzędników, dyrektorów, 

kierowników, pracowników jednostek na wykorzystanie technologii informacyjno – 

komunikacyjnych i zwiększania zakresu usług elektronicznych, 

34) klub popiera wykonanie wybiegu rekreacyjnego dla psów, 

35) wyposażenie sali obrad Rady Miejskiej w profesjonalny sprzęt audio wideo do sesji 

online i nagrań wideo. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych „Dobro Wspólne” – Grzegorz Kłoczko 

w imieniu Klubu Radnych „Dobro Wspólne” oraz Klubu Radnych „Szansa i Dobro Wspólne” 

przedstawił następujące wnioski do budżetu gminy Olecko na rok 2015: 

 działanie w zakresie planowania rozwoju gminy: 
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1) dokończyć   prace   nad   strategią  rozwoju   i   studium   zagospodarowania  

przestrzennego, gdyż gmina Olecko powinna rozwijać się planowo i długofalowo, 

 dochody i wydatki budżetu: 

2) planując stawki podatkowe należy działać na rzecz ożywienia lokalnej 

przedsiębiorczości i budownictwa wprowadzając prorozwojowe mechanizmy 

podatkowe, 

3) w przypadku gdyby ustalana była nowa wysokość opłaty śmieciowej wnoszą  

o zaproponowanie preferencyjnej stawki dla dużych rodzin 

4) ponawiają wniosek w sprawie budżetu partycypacyjnego, tak aby grupy mieszkańców 

mogły zgłaszać pomysły i potrzeby wykonania zadań w ważnych dla nich obszarach, 

takie rozwiązanie funkcjonuje w wielu gminach, wiązałoby się to także  

z wprowadzeniem do gminnego prawa inicjatywy lokalnej, 

5) dbać o możliwie tanią administrację między innymi przy zastosowaniu cyfryzacji, 

6) więcej zadań gminy planować i wykonywać, wykorzystując organizacje pozarządowe, 

na zasadzie pomocniczości, 

 wodociągowanie wsi: 

7) dokończyć sieć wodociągową, wykonać przyłącza tam, gdzie sieć została 

doprowadzona, ale nie podłączona,  

8) kontynuować i promować wśród mieszkańców program realizacji oczyszczalni 

przydomowych, 

9) promować wykorzystanie wody wysokiej jakości w gospodarstwach, bo problem 

ciągle istnieje, rozważyć promocyjne stawki dla dużych odbiorców na terenach 

wiejskich, 

 cyfryzacja gminy: 

10) wykonać monitoring miasta, wykorzystać kamery w celach promocyjnych, 

11) ilość usług elektronicznych, internetowych świadczonych przez gminną administrację 

jest dość mała, w porównaniu z innymi gminami miejskimi z naszego regionu, nie 

wypadamy korzystnie; należy rozważyć zwiększenie ilości miejsc uzyskania profilu 

zaufanego, bo jego posiadanie jest warunkiem skorzystania z usług cyfrowych – 

niektóre miasta robią to w oparciu o projekty, 

12) ponawiają wniosek o zwiększanie dostępnych zasobów cyfrowych dotyczących 

Olecka, w tym dziedzictwa historycznego i kulturalnego gminy i jej mieszkańców; 

odchodzą nieliczni już pionierzy powojennej historii miasta; to ostatni dzwonek, aby 

zaprosić ich przed kamery i mikrofony, aby to narodowe dziedzictwo zachować  

i upowszechnić, 

13) promocję gminy dotychczas kierowaliśmy tylko do turystów; warto pomyśleć  

o mieszkańcach, żeby upowszechniać usługi, które mamy w gminie, zachęcać do 

użytkowania infrastruktury i o inwestorach, 

 komunikacja – ogólna zasada jest taka, aby wykonać przegląd, diagnozę, priorytetyzację 

wydatków na drogi, parkingi i chodniki; wydatki na utrzymanie dróg należy traktować 

priorytetowo; w szczególności wnoszą o: 

14) współpracę organizacyjną i finansową z Powiatem Oleckim w celu remontów  

i utrzymania dróg na terenie gminy, 

15) wykonywanie napraw w pierwszej kolejności tych, których stan zagraża 

bezpieczeństwu, 

16) na  terenach   wiejskich   prowadzenie  remontów  dróg, umożliwiających rolnikom 

dojazd do pól; drogi na skutek wyrównywania utraciły właściwą wysokość 

nawierzchni, trzeba nawozić żwir, żeby to przywrócić, 

17) skuteczne odśnieżanie centrum miasta z uwzględnieniem wywożenia śniegu  

z niektórych miejsc, starania o utrzymanie dostępnych miejsc parkingowych także 

zimą, 
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18) zadbanie o skuteczne odprowadzanie wód opadowych, problem ten był widoczny po 

ostatnich opadach na starej targowicy, 

19) kontynuowanie  inwestycji  na rzecz  bezpieczeństwa  na drogach przez  wykonywanie 

trwałych progów zwalniających, 

20) dokonywanie przeglądów i uzupełnień wiat przystankowych, np. na ul. Ełckiej, 

21) należy już  myśleć  o  przygotowaniu  gminy na nowe  realia komunikacyjne związane  

z oddaniem do użytku Via Balitiki; w szczególności chodzi o zagrożenie tranzytem 

tirów od strony Augustowa np. przez Aleję Zwycięstwa, 

22) zorganizowanie parkingu dla tirów i miejsca do odśnieżania tirów, 

23) wykonanie ciągu pieszo – rowerowego do wsi Jaśki, 

 opieka zdrowotna: 

24) ponawiają wniosek o finansowanie programów profilaktyki; lista propozycji zostanie  

przedstawiona do 30 września, 

 kultura i ochrona dziedzictwa: 

25) kontynuacja dofinansowania i współorganizowania koncertów  muzyki poważnej,  

w tym dawnej oraz rozszerzenie systematycznej pracy ośrodka kultury na świetlice, 

szkoły czy remizy na terenie wiejskim, aby ułatwić kontakt z kulturą mieszkańcom 

wsi, przy tym wykorzystać takie imprezy na promocję kultury i dobrze wykorzystać 

infrastrukturę, którą finansujemy, zapewnić fachowe prowadzenie i opiekę 

merytoryczną lokalnym inicjatywom kulturalnym, a z pewnością takie miejsca i takie 

imprezy mogłyby posłużyć do organizowania imprez na terenie wiejskim, co byłoby 

nowością na rynku kulturalnym; wyposażenie już mamy, teraz czas na ludzi, 

26) w mieście brakuje amfiteatru, chociaż zbyt optymistyczne byłoby domaganie się 

amfiteatru w przyszłym roku, 

27) ponawiają wniosek o lokalne radio, przynajmniej na okres letni, może na bazie hot 

spotów; najlepiej żeby było to radio interaktywne,  

 turystyka i wypoczynek: 

28) zapewnić opiekę ratowników na plażach, 

29) uporządkować problem związany z małą infrastrukturą – ławki, toalety, miejsca 

plażowania, miejsca do gry w szachy, nowe fontanny, 

30) ponawiają wniosek o urządzenie bądź odnowienie bezpiecznych miejsc zabaw dla 

dzieci i młodzieży, a także miejsc rekreacji dla dorosłych przy każdym z osiedli; takie 

miejsca to np. skwerek przy stacji paliw na Os. Siejnik, Os. Lesk, ul. Leśnej,    

31) utworzyć Radę Seniorów, 

 sport, kultura fizyczna i edukacja: 

32) kontynuować i zapewnić dostępność obiektów sportowych dla klubów, 

33) zapewnić na boiskach wiejskich dostępność kwalifikowanych instruktorów stosownie 

do potrzeb mieszkańców,  

34) organizować na terenach wiejskich małe turnieje sportowe, 

35) wykonać i oznakować ścieżki rowerowe i spacerowe na terenach o walorach 

krajobrazowych, jako uzupełnienie oferty turystycznej, 

36) w okresie zimy zorganizować lodowiska lub nawet dwa, jak wystarczy środków, 

37) wykorzystywać środki na doskonalenie nauczycieli na terenie gminy, nie pokrywać  

z tych środków kosztów wycieczek zagranicznych i przyjmowania delegacji, 

38)  kontynuować  kontakty   z  rodakami   zza  wschodniej  granicy   przy  wsparciu   

organizacji pozarządowych i wolontariuszy. 

Szczegółowe potrzeby np. jeżeli chodzi o infrastrukturę komunikacyjną, zostaną dołączone  

i przedstawione do 30 września, 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

stwierdził, iż radni niezrzeszeni w klubach – Łukasz Jeleniewicz i Krzysztof Kempisty – 

poinformowali, że wnioski do budżetu złożą na piśmie do 30 września. 
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Przewodniczący Klubu radnych „Mała Ojczyzna Olecko” – Jan Grzyb 

przedstawił następujące wnioski klubu radnych do budżetu gminy na 2015 rok, przy czym 

dodał, że nie będzie powtarzał wniosków zgłaszanych przez radnych klubu podczas posiedzeń 

komisji i podczas sesji:  

1) dokończyć budowę drogi na tzw. „Podkowie” na Siejniku (lewa strona do bloków), 

2) kompleksowo zagospodarować stawek na Os. Siejnik, 

3) przygotować projekt techniczny na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 

oraz opracować kompleksową koncepcję zagospodarowania boiska przy Gimnazjum 

Nr 2, 

4) opracować szczegółowo koncepcję zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie, 

5) zakupić nieruchomość LOK, konstruktywne i właściwe zarządzanie tym terenem, 

6) wyremontować budynek AGT, 

7) wyremontować ul. Chopina i Ludową oraz zrobić projekt techniczny na ul. Dębową, 

8) wykonać projekt techniczny na remizę OSP Gąski, 

9) wyremontować most na rzece Lega, 

10) wykonać projekt techniczny na miejska targowicę, 

11) wykonać projekt techniczny na świetlicę wiejską w Sedrankach, 

12) zakupić sprzęt komputerowy do szkół (komputery, tablice interaktywne i inne); baza 

komputerowa jest przestarzała, nieprzystosowana do aktualnych wymogów,  

13) wykonać projekt techniczny na przebudowę „Maratonu” i budynku PTTK, 

14) wyremontować drogę na ul. Zielonej – chodzi o przejście od ul. Zielonej do  

ul. Kolejowej, 

15) wykonać projekt techniczny na ul. Moniuszki, Kiepury i Szymanowskiego. 

Oprócz wyżej wymienionych wniosków radni zrzeszeni w klubie będą także zgłaszać wnioski 

indywidualnie na piśmie w terminie do 30 września.  

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy ktoś z mieszkańców chciałby zabrać głos? 

 

Sołtys Sołectwa Kukowo – Antoni Rydzewski 

poinformował, iż autobus szkolny dowożący dzieci z Gąsek do Kukowa przystaje na trasie 

ełckiej i na przystanku PKS wysadza około 10 dzieci, choć obok 100 m dalej jest przystanek 

szkolnego autobusu. Rodzice obawiają się o bezpieczeństwo swoich dzieci ze względu na 

samochody ciężarowe kierujące się na obwodnicę. Jeden z mieszkańców Kukowa wyraził 

zgodę na to, aby autobus wjeżdżał na jego posesję, żeby się zawrócić i wówczas wysadzałby 

dzieci na przystanku w Kukowie i jechał dalej do Zajd. Wniósł o to, aby autokar mógł 

wysadzać dzieci bezpiecznie na przystanku w Kukowie.  

 

Sołtys Sołectwa Świdry – Ryszard Makarewicz 

zapytał, czy zostanie ujęte w projekcie budżetu wykonanie drogi do Świder? 

 

Radny Jarosław Bagieński 

w związku z tym, że kończy się miesiąc wrzesień, poświęcony agresji Niemiec i Rosji na 

Polskę poinformował, iż mieszkańcy Olecka prosili go, aby umożliwić spotkanie  

z Sybirakami w Oleckiej Izbie Historycznej. Zwrócił się z prośbą do opiekuna Izby  

o zorganizowanie takiego spotkania.  
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Pan Roman J. 

zapytał, czy nagranie z sesji jest możliwe do udostępnienia? 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że dostępny będzie protokół. 

 

Pan Roman J. 

zwrócił się z prośbą, aby przy sporządzaniu protokołu dokładnie spisać słowa Pani 

Magdaleny K.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

stwierdził, iż protokół zawsze uwzględnia rzeczywisty przebieg obrad sesji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

w związku ze złożonym wnioskiem przez radnego Macieja Juchniewicza w sprawie 

wyznaczenia terminu sesji, zaproponował, aby następna sesja odbyła się 30 października 

2014 r., a nie 31 października, czyli w ostatni piątek miesiąca, przyjęty zwyczajowo jako 

termin sesji. Jest to dzień przed dniem Wszystkich Świętych, w związku z czym część 

radnych być może zaplanowała wyjazd na groby bliskich zmarłych.   

 

 

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        


