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Protokół Nr ORN.0002.11.2014 

Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 6 listopada 2014 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 

 
 

 

 Sesję rozpoczęto   o godzinie  13.00 

                 zakończono o godzinie 14.15 

 

 

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,  

a także wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji.  

 

Radni nieobecni: 

 Maciej Juchniewicz, 

 Janusz Żero. 

 

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

oraz przewodniczących rad i zarządów osiedli.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, iż dzisiejsza uroczysta sesja jest ostatnią w mijającej kadencji. Poświęcona jest 

podsumowaniu działalności Rady Miejskiej oraz Burmistrza.  

Odczytał sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za okres VI kadencji 2010 – 2014 –  

w załączeniu do protokołu.  

W imieniu Rady Miejskiej podziękował za współpracę Burmistrzowi, władzom Powiatu 

Oleckiego, Panu Edwardowi Adamczykowi – Wiceprzewodniczącemu Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pani Bożennie Wrzyszcz – Sekretarz Gminy, Pani 

Bożenie Kozielskiej – Skarbnik Gminy oraz wszystkim kierownikom wydziałów Urzędu 

Miejskiego, jednostkom organizacyjnym gminy i powiatu, sołtysom przewodniczącym rad  

i zarządów osiedli.  

Dziękował wszystkim radnym za pracę i zaangażowanie w mijającej kadencji Rady Miejskiej.   

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że z realizacji zadań oświatowych sprawozdanie zostało przedstawione 

radnym na poprzedniej sesji. Przypomniał, iż gmina Olecko jest organem prowadzącym dla 

jednego przedszkola, sześciu szkół podstawowych i pięciu gimnazjów. Nastąpił niesamowity 

rozwój edukacji przedszkolnej: 

 utworzono trzy zespoły wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych na 

terenie wiejskim (Gąski, Judziki i Babki Oleckie), 
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 funkcjonuje Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi, 

 dzieci w wieku 5 lat podjęły obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, 

 zwiększyła się liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych – na początku kadencji 

było ich 153, obecnie jest 224, 

 zwiększyła się łączna liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych – na 

początku kadencji był 709 dzieci, obecnie jest 805 dzieci. 

Zwiększyła się liczba uczniów w szkołach podstawowych – na początku kadencji było  

1359 uczniów, obecnie jest 1438 uczniów, a więc o 79 uczniów więcej.  O 114 zmniejszyła 

się liczba uczniów w gimnazjach – z 712 do 598. Uczniowie otrzymują pomoc  

w pokonywaniu trudności w nauce oraz rozwijaniu zainteresowań. Mają zapewnioną opiekę 

pedagogów i psychologów. Od 2 lat prowadzone są klasy terapeutyczne. Nadal funkcjonują 

klasy integracyjne. Zwiększyła się liczba klas sportowych. W świetlicach szkolnych 

zorganizowano tyle miejsc, aby każdy uczeń potrzebujący opieki mógł w niej przebywać. 

Realizowano dużo projektów w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

za ogólną kwotę prawie 5 mln zł. Prowadzone są innowacje pedagogiczne w szkołach – 

obecnie 5 szkół prowadzi takie innowacje. Zwiększyła się liczba przewożonych dzieci do 

szkół – przewozimy 660 uczniów. Wydłużyła się trasa dowozu uczniów. Zakupiono autobus 

do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między 

regionami za około 250 tys. zł z dofinansowaniem z PFRON. Wszyscy chętni uczniowie 

korzystają ze stołówek zorganizowanych we wszystkich szkołach. Stołówki zostały 

wyposażone w sprzęt gastronomiczny, na który w tej kadencji przeznaczono 220 tys. zł. 

Udzielana jest pomoc materialna dla uczniów. W ciągu czterech lat zostało wydanych  

3631 decyzji przyznających stypendia szkolne na łączną kwotę 1.812.600 zł. Przyznano  

80 stypendiów Burmistrza za wysokie osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne. 

Funkcjonują dwa niepubliczne żłobki, które gmina wspieram, wydatkując łącznie na ich 

działalność 72 tys. zł.    

Jeżeli chodzi o sport, przypomniał, iż wraz z otwarciem hali z basenem 31 osób uzyskało 

zatrudnienie. Zrealizowano projekt „Sport i turystyka bez granic – wzmacnianie partnerskiej 

współpracy gmin” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Euroregion Niemen, 

Program Polska – Litwa, w ramach którego zakupiono dodatkowe wyposażenie do Hali Lega. 

Dzieci dowożone są na zajęcia nauki pływania, na które pozyskano dotację w wysokości 

ponad 100 tys. zł z różnych projektów z Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

W Regionalnym Ośrodku Kultury przeprowadzono modernizację i cyfryzację kina, zakupiono 

nowoczesny system nagłaśniający, zakupiono instrumenty muzyczne oraz stroje dla Orkiestry 

Dętej, wykonano projekt modernizacji budynku AGT, wykonano przyłączenie centralnego 

ogrzewania budynku Regionalnego Ośrodka Kultury do PEC, wprowadzono nowe imprezy 

cykliczne, np. festiwal jednego instrumentu, spotkania z folklorem (nowa formuła), koncert 

muzyki poważnej, oleckie zderzenia ze słowem i dźwiękiem „Poezji gram”, „Swojskie 

spotkania”, itd. 

Na terenach wiejskich funkcjonuje 11 świetlic wiejskich oraz 12 boisk. W 6 świetlicach 

zatrudnieni są opiekunowie. Koszt utrzymania świetlic wraz z remontami w okresie kadencji 

wyniósł około 690 tys. zł. Wykonano remonty świetlic wiejskich między innymi w Kukowie, 

Dąbrowskich, Jaśkach, Szczecinkach, Olszewie. Zakupiono wyposażenie do świetlic.  

W Sołectwie Gąski i Sołectwie Lenarty w 2012 r. realizowane były projekty z Programu 

Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

Organizowano różnego rodzaju imprezy, jak np. Piknik historyczny – żywa lekcja historii, 

Święto Plonów – dożynki gminne.   

Przypomniał, iż funkcjonuje Program Olecka Rodzina 3+. Do tej pory wpłynęło 86 wniosków 

o wydanie dla 453 osób Karty Oleckiej Rodziny 3+. W programie mamy 6 partnerów 

(prywatnych podmiotów).  

Gmina Olecko wraz z samorządami ościennymi: Gminą Gołdap, Gminą Miastem Augustów, 

Gminą Miastem Ełk oraz Miastem Suwałki realizowała w latach 2009-2011 projekt partnerski 
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„Platforma Współpracy EGO SA” o wartości 3 mln zł, do którego gminy wniosły wkład  

w wysokości po 60 tys. zł. Był to projekt promocyjny.  

W okresie ostatniej kadencji Gmina Olecko ściśle współpracowała z partnerami 

zagranicznymi w zakresie realizacji projektów partnerskich, szczególnie z Litwą i Rosją oraz 

miastem Marly we Francji czy niemieckim miastem Viernhein, z którym realizowano projekt 

polsko-niemiecki.  

Co roku wyodrębniane były środki stanowiące fundusz sołecki. W 2011 r. powstało nowe 

sołectwo – Sołectwo Giże, w wyniku podziału Sołectwa Dobki. Od tego czasu w gminie jest 

31 sołectw. Ponadto powstało także Osiedle Siejnik II w Olecku.  

Z dniem 1 lipca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Olecku funkcjonuje nowy Wydział 

Dochodów i Egzekucji.  

W okresie kadencji pozyskano środki finansowe z przeznaczeniem na doposażenie 

ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy, których jest pięć. Między 

innymi zakupiono nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy „IVECO” wraz ze 

specjalistycznym wyposażeniem dla OSP Borawskie, uzyskano dotację na zakup sprzętu 

pożarniczego dla jednostek OSP wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego, uzyskano dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup sprzętu 

pożarniczego dla jednostek OSP. Ponadto zakupiono samochód MIKROBUS do przewozu 

osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecko za 

kwotę 102 990 zł, a także nowy MIKROBUS do Warsztatu Terapii Zajęciowej.        

Grunty stanowiące mienie Gminy Olecko na dzień 21 września 2010 r. stanowiły obszar 

866,2396 ha. Ogółem w okresie od 21 września 2010 r. do 6 listopada 2014 r. obrót 

gruntami z mienia Gminy Olecko był następujący: 

 powiększono zasoby mienia Gminy o 4,8493 ha, 

 sprzedano 21,5232 ha gruntów w drodze przetargów oraz w trybie 

bezprzetargowym,  

 na 2,6010 ha przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości, 

 33,3036 ha przekazano nieodpłatnie,  

 o 7,7729 ha zmniejszono zasoby w wyniku zamiany i wymiany gruntów 

uwzględniających zmiany wg ewidencji gruntów prowadzonej w Starostwie 

Powiatowym. 

W okresie czterech lat osiągnięto dochód w łącznej kwocie 7.284.767,89 zł., na który złożyły 

się wpływy ze sprzedaży składników majątku gminy, z opłat rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego, służebności gruntowych,   dzierżawy gruntów, opłat adiacenckich, opłat 

planistycznych, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów  

w prawo własności nieruchomości. 

W okresie kadencji sprzedano: 

 37 lokali mieszkalnych, 

 4 lokale użytkowe (tryb przetargowy), 

 3   piwnice,    

 84 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, 

 6 nieruchomości zabudowanych, 

 27 działek dołączono do posiadanych posesji, 

 3 nieruchomości sprzedano dotychczasowym użytkownikom wieczystym. 

Grunty stanowiące mienie Gminy Olecko na dzień 6 listopada 2014 r. to obszar 805,8882 ha. 

Na zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

poniesiono wydatki w wysokości 45.849.557,60 zł. Środki te zostały wydatkowane na: 

 lokalny transport zbiorowy – dopłaty do biletów za przejazdy wykonywane  

w lokalnym transporcie zbiorowym – 228.422 zł, 

 utrzymanie i remonty dróg gminnych – 3.290.579 zł, 

 drogi publiczne wojewódzkie dofinansowano w wysokości 42.514 zł, 
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 drogi publiczne powiatowe dofinansowano na łączną kwotę 3.662.629 zł na realizację 

zadań:  

 przebudowę dróg: Kukowo-Zatyki-Kijewo, Kukowo-Zajdy-Dudki, Borawskie-

Plewki, Krupin-Raczki Wielkie, 

 przebudowę ulic: Grunwaldzkiej, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurskiej, 

Zamkowej, Syrokomli, Gdańskiej, Czerwonego Krzyża, Młynowej, Cisowej, 

Warmińskiej,   Wodnej i Targowej, 

 budowę chodników w ul. Sembrzyckiego i w miejscowości Borawskie, 

 budowę zatok autobusowych w miejscowościach Plewki i Borawskie.  

 uporządkowanie gospodarki odpadami – udział Gminy Olecko w budowie zakładu 

unieszkodliwiania odpadów w Siedliskach w tej kadencji wyniósł 2.605.892 zł 

(łącznie udział ten wyniósł około 4,5 mln zł), 

 utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej – wydatkowano 1.315.806 zł,  

w tym na renowację i urządzenie nowych terenów 213.600 zł (park przy  

ul. Kolejowej, dokończono renowację parku na Placu Wolności, zagospodarowano 

teren na rogu ulic Targowej i Broniewskiego), 

 utrzymanie małej architektury miejskiej, utrzymanie psów w schronisku oraz 

dekorowanie miasta – 717.604 zł, 

 budowę placów zabaw w miejscowości Giże i Kukowo w ramach funduszu 

sołeckiego, 

 utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych – 621.017 zł, 

 utrzymanie ulic i chodników miejskich, szaletów i kanalizacji deszczowej  

– 3.493.885 zł, 

 zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego – 5.019.284 zł,  

 remont oświetlenia w miejscowości Dąbrowskie, Jaśki, Babki Gąseckie, Zajdy 

Folwark, Łęgowo i Sedranki, 

 z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowano do budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków 211.140 zł, 

 dofinansowano do programu usuwania azbestu 221.220 zł, 

 na rekultywację składowiska odpadów wydatkowano około 680.000 zł. 

Utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy przez cztery lata kosztowało 8.493.811 zł. Były 

to remonty budynków komunalnych, docieplenia i podnoszenie standardów lokali.  

Udzielono dofinansowania do utrzymania mieszkań w formie dodatku mieszkaniowego na 

kwotę 5.725.161,00 zł. 

W okresie kadencji wykonano szereg inwestycji. Wydatkowano na nie łącznie ponad 60 mln 

zł. Dzięki naszym staraniom wybudowano obwodnicę Olecka za kwotę ponad 112 mln zł. 

Budynek sądu kosztował ponad 14 mln zł. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  

z o.o. na inwestycje wydało ponad 20 mln zł. Przez ostatnie cztery lata na terenie naszego 

miasta i gminy zainwestowano co najmniej 200 mln zł. Jest to kwota imponująca.  

Przypomniał, iż zadłużenie gminy na 12 stycznia 2011 r. wynosiło 36.522.000 zł, co 

stanowiło 47% wykonanych dochodów. Zadłużenie na koniec kadencji spadło do  

30.968.400 zł, czyli o prawie 5,6 mln zł i stanowi 37,8% planowanych dochodów w 2014 r. 

Przy tak dużej liczbie inwestycji udało się jednocześnie obniżyć zadłużenie. Jest to 

niewątpliwie fenomen.  

Jako Burmistrz uważa, że największymi osiągnięciami w tej kadencji jest przede wszystkim: 

 kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej;  

 kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami stałymi – zlikwidowano stare 

wysypisko śmieci, wydatkowano ponad 4,5 mln zł na budowę składowiska odpadów 

w Siedliskach; 

 modernizacja i budowa obiektów sportowych, z czego możemy być dumni, tym 

bardziej, że Olecko otrzymało tytuł Europejskiego Miasta Sportu. Nasza największa 

inwestycja, a więc Hala Lega, na koniec września tego roku osiągnęła przychody  
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w wysokości 785 tys. zł, natomiast w roku ubiegłym 799 tys. zł. W ubiegłym roku 

halę odwiedziło 182.024 osoby, natomiast przez 10 miesięcy tego roku halę 

odwiedziło już 231.986 osób; 

 wybudowanie obwodnicy Olecka, dzięki której miasto zostało odciążone od tirów; 

 wyremontowanie wielu dróg i ulic, także wspólnie z powiatem; 

 wyremontowanie obiektów oświatowych; 

 objęcie wszystkich przedszkolaków wychowaniem przedszkolnym, 

 pięknie uporządkowane tereny zielone; 

 nowy budynek sądu; 

 sieć szerokopasmowa Gminy Olecko; 

 znaczący spadek zadłużenia gminy, przy dużym wysiłku finansowym gminy na 

inwestycje. 

Na zakończenie złożył serdeczne podziękowania radnym, pracownikom Urzędu Miejskiego, 

Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Edwardowi 

Adamczykowi, który mocno wspierał w pozyskiwaniu środków unijnych. Dziękował 

władzom powiatu, policji, straży pożarnej, jednostkom organizacyjnym gminy i powiatu, 

sołtysom, mediom.  

 

Następnie Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli radnym 

podziękowania oraz z pamiątkowe zdjęcia Rady Miejskiej kadencji 2010-2014.  

 

 

Po wręczeniu podziękowań Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady sesji Rady 

Miejskiej w Olecku.  

 

 

 

 

          Protokołowała                  Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

      Wioletta Biszewska        Karol Sobczak        


