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Protokół Nr ORN.0012.1.12.2013 

posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej  

w Olecku odbytego w dniu 5 grudnia 2013 r. 
 

 

 

Na stan 7 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 7 – lista obecności  

w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun. 

 

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego – Wioletta 

Biszewska. 

 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 Burmistrz – Wacław Olszewski, 

 Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak, 

 Z-ca Burmistrza – Henryk Trznadel, 

 Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Rady Miejskiej w Olecku – Leszek Olszewski, 

 Przewodniczący Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku – Marian Prusko, 

 Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska. 

 

 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun  

powitał przybyłych na posiedzenie komisji. Przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata  

2014-2022 oraz projektu budżetu Gminy Olecko na 2014 rok.  

3. Omówienie wniosków zgłaszanych przez poszczególne komisje Rady Miejskiej  

i wypracowanie opinii zbiorczej w sprawie projektu budżetu Gminy Olecko na  

2014 rok.  

4. Sprawy wniesione. 

5. Wolne wnioski. 

 

Uwag do porządku nie zgłaszano.  

 

Komisja jednogłośnie (obecnych 4 członków) przyjęła powyższy porządek posiedzenia. 

 

 

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

 

Uwag do protokołu Nr ORN.0012.1.11.2013 nie zgłaszano. 

 

Komisja jednogłośnie (obecnych 4 członków)  przyjęła protokół Nr ORN.0012.1.11.2013 

posiedzenia komisji odbytego w dniu 26 listopada 2013 r. 
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Do punktu 2 – Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na 

lata 2014-2022 oraz projektu budżetu Gminy Olecko na 2014 rok. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, iż organ wykonawczy jest obowiązany do 15 listopada przedłożyć Radzie 

Miejskiej projekt budżetu. Projekt budżetu został opracowany między innymi na podstawie 

zarządzenia z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu 

budżetu Gminy Olecko na 2014 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata  

2014 – 2022. Uwzględnia również uchwały okołobudżetowe, które podjęła Rada Miejska.  

Projekt budżetu został przedłożony Radzie Miejskiej 14 listopada 2013 r. oraz przekazany 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 

Dochody budżetu gminy planowane są w wysokości 73.010.588 zł, z tego:  

 dochody bieżące w wysokości 64.099.580 zł,  

 dochody majątkowe w wysokości 8.911.008 zł.  

Wydatki budżetu gminy planowane są w wysokości 71.248.388 zł, z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości 62.474.098 zł,  

 wydatki majątkowe w wysokości 8.774.290 zł. 

Wydatki inwestycyjne w 2014 roku wynoszą 8.076.425 zł. Pozostałe wydatki majątkowe  

w 2014 roku wynoszą 697.865 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki 

pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi stanowią 8.167.277 zł. 

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 1.762.200 zł i przeznacza się ją na spłatę rat kredytów  

i pożyczek. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.762.200 zł. Limit zobowiązań 

z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu 

ustala się na kwotę 4.000.000 zł. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2014, 

zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych wynoszą 79.800 zł. 

Ustala się dochody w kwocie 465.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 440.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym 

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także w kwocie  

25.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania 

narkomanii. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402  

ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska: 

 dochody w wysokości 200.000 zł, 

 wydatki w wysokości 200.000 zł. 

Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną 

kwotę – 290.128,48 zł, stanowiące środki funduszu sołeckiego. W budżecie tworzy się 

rezerwy: 

 ogólną w wysokości 207.700 zł, 

 celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000 zł. 

Przyjmuje się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym 

samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku 

budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych 

w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy. 

Następnie poinformował, iż zgodnie z załącznikiem nr 3 w 2014 r. planuje się realizować 

następujące zadania inwestycyjne: 

 sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo (2006-2014), 

 budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej 

Dąbrowskie 5 – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego, 

 budowa chodników w ul. Letniej, 

 budowa chodnika i parkingu na Os. Lesk, 

 rozbudowa wjazdu i parkingu ul. Batorego 19, 

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

 budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej – gmina otrzymała 

dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska na realizację 

zadania w kwocie 928.933 zł, wkład gminy to kwota 163.929 zł. Ogólny koszt zadania 

wynosi 1.092.862 zł, 

 modernizacja lokali i budynków komunalnych, 

 koszty nabycia nieruchomości – zaplanowane środki zostaną przeznaczone na 

uregulowanie własności dróg (chodzi o odcinki dróg na Os. Siejnik, Alejach 

Lipowych, w miejscowości Dąbrowskie Kolonie, Sedranki, Jaśki-Rosochackie), 

 sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, 

 zakup garażu blaszaka OSP Gąski, 

 doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP 

Borawskie – zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Koszt zadania to 

814.551 zł, w tym w 2013 r. – 5.000 zł (koszt studium wykonalności), w 2014 r. – 

809.551 zł. Projekt jest dofinansowany w 80% ze środków Unii Europejskiej  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, udział gminy 

wynosi 161.911 zł, 

 budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP Nr 1, 

 zakup kserokopiarki ZS Babki Oleckie, 

 zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (do Warsztatu Terapii 

Zajęciowej), 

 budowa oświetlenia w Giżach – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego, 

 budowa oświetlenia ul. Nocznickiego, 

 budowa oświetlenia w Sedrankach – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego, 

 zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Ludowa 1A, 

 wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności, 

 zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 – zadanie 

realizowane z funduszu sołeckiego, 

 zagospodarowanie plaży w Dułach – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego, 

 budowa altany ogrodowej w Gąskach – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego, 

 budowa altany ogrodowej w Możnych – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego, 

 budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach – zadanie realizowane z funduszu 

sołeckiego, 

 rozbudowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach – zadanie realizowane z funduszu 

sołeckiego, 

 budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki w Gordejkach – zadanie 

realizowane z funduszu sołeckiego, 

 budowa boiska wielofunkcyjnego w Kijewie – zadanie realizowane z funduszu 

sołeckiego, 

 budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach. 

Pozostałe wydatki majątkowe na 2014 rok: 

 dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – budowa drogi 

powiatowej w Babkach Gąseckich – 647.365 zł, 

 dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – budowa progu 

zwalniającego ul. Kościuszki – 5.500 zł,  

 wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Państwowej 

Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu hydraulicznego do wywarzania 

drzwi (KP PSP) – 5.000 zł, 

 dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków – 40.000 zł.  
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W załączniku nr 5 zostały przedstawione wydatki na programy i projekty realizowane ze 

środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. W załączniku tym 

wyszczególnione są następujące zadania: 

 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej, 

 Showing Our World Heritage „Poznawanie Naszego Światowego Dziedzictwa” 

(projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 2), 

 Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku), 

 Nauczyciel XXI wieku – przygotowanie nauczycieli z wiejskich szkół Gminy Olecko 

do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu, 

 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 

 Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwa-Polska-Rosja (Sieć 

wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo), 

 Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej, 

 Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP 

Borawskie, 

 Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach. 

W 2014 roku gmina ma możliwość pozyskać z Unii Europejskiej 6.559.042,40 zł.  

Załącznik nr 6 przedstawia plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. Są to wydatki na zadania zlecone gminie. 

W załączniku nr 7 przedstawione są dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku przedstawione są w załączniku nr 8.  

W załączniku nr 9 – wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r. – przedstawione są sołectwa, 

w których będą realizowane zadania w ramach funduszu sołeckiego.  

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

dodała, iż dwa sołectwa – Dzięgiele i Judziki nie złożyły wniosku, natomiast wniosek 

Sołectwa Rosochackie został odrzucony, ze względu na to, iż sołectwo wnosiło o realizację 

zadania powiatowego.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

kontynuował – w załączniku nr 10 przedstawiono zestawienie planowanych kwot dotacji 

udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do 

sektora finansów publicznych w 2014 roku: 

 dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 

 budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich (Powiat Olecki) – 647.365 zł,  

 budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki (Powiat Olecki) – 5.500 zł, 

 promocja projektu „modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji 

Turystycznej” oraz system indywidualnego zwiedzania (Województwo Warmińsko 

– Mazurskie) – 3.425 zł, 

 zadania związane z zachowaniem trwałości projektu „modernizacja i rozbudowa 

Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” (Województwo Warmińsko – 

Mazurskie) – 3.500 zł, 

 działania związane z integracją europejską (Województwo Warmińsko – 

Mazurskie) – 4.290 zł, 

 nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego (Gmina Gołdap) – 729 zł, 

 nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie (Powiat Olecki) – 2.025 zł, 

 dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury 

Garbate” – 1.357.400 zł, 

 prowadzenie Biblioteki Miejsko – Powiatowej (Regionalny Ośrodek Kultury 

„Mazury Garbate”) – 380.000 zł. 
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 dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 

 upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy 

Olecko – 5.450 zł, 

 współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – prowadzenie  

w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych – 5.00 zł, 

 Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku – 23.348 zł,  

 Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" – 412.030 zł, 

 Przedszkole Niepubliczne "Smyk" – 181.579 zł, 

 Przedszkole Niepubliczne "Bajka" – 244.471 zł, 

 Społeczne Gimnazjum STO w Olecku – 90.400 zł,  

 przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad 

dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży – 166.000 zł, 

 zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół 

zainteresowań dla seniorów – 1.000 zł, 

 opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym – 50.000 zł,  

 dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 40.000 zł, 

 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydarzenia kulturalne i edukacyjne – 

15.000 zł, 

 upowszechnianie kultury fizycznej – szkolenie sportowe dzieci, młodzieży  

i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów  

i rozgrywek sportowych – 218.500 zł. 

Dotacja celowa ogółem wynosi 1.167.784 zł, natomiast dotacja podmiotowa 2.689.228 zł.  

Jeżeli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową, poinformował, iż opiera się ona na danych z 

wykonania budżetu gminy z lat 2011-2013.  Dane na rok 2013 pochodzą z przewidywanego 

wykonania budżetu gminy na ten rok oraz z planu na III kwartały 2013 roku. 

Przy opracowywaniu projektu budżetu należało dołożyć wielu starań, aby wydatki bieżące 

były niższe od dochodów bieżących i aby osiągnąć wskaźniki do WPF. Nie jest planowane 

zaciąganie kredytów w roku przyszłym. Wiele zgłoszonych wniosków do budżetu nie zostało 

uwzględnionych, ze względu na brak środków finansowych.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Zbigniew Aksienionek 

zapytał, czy wykonanie jednego progu kosztuje 5,5 tys. zł? 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że nie. Kwota 5,5 tys. zł jest to wkład gminy. Udział starostwa to także 5,5 tys. 

zł. Zatem koszt progu to 11 tys. zł. Próg będzie wykonany z kamiennej kostki.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Zbigniew Aksienionek 

zapytał co oznacza nazwa zadania „doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-

ekologicznego jednostki OSP Borawskie”. Uważa, że określenie „sprzęt ratownictwa 

techniczno-ekologicznego” jest dziwne. 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

wyjaśniła, iż dofinansowanie do zadania jest w ramach działania: Ochrona środowiska przed 

zanieczyszczeniami i zniszczeniami. Nazwa zadania musiała nawiązywać do ekologii.  

 

Członek Komisji – Wiesław Zalewski 

odnosząc się do zadania „sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo” 

zapytał, czy planowane jest podłączenie Gąsek do ujęcia wody w Olecku? 
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Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że tak. Ujęcie w Gąskach będzie wyłączone i zostanie jako rezerwowe.  

 

Członek Komisji – Krzysztof Kempisty 

zapytał, jakie są szanse wyremontowania ulic: Wieniawskiego, Moniuszki i Kiepury? Ulice te 

są w bardzo złym stanie i przez to są niebezpieczne. Na ul. Kiepury doszło niedawno do 

zdarzenia, w którym kobieta się przewróciła. Udzielono jej pierwszej pomocy i jej życiu już 

nie zagraża niebezpieczeństwo. Zwraca jednak uwagę no to, że jest tam niebezpiecznie.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

stwierdził, iż stan tych dróg jest zły. W pierwotnych założeniach planowano wykonanie 

remontu ul. Moniuszki, ale niestety nie ma środków na to zadanie. Gmina nie otrzyma 

dofinansowania z żadnych źródeł. Zadanie musi być wykonane ze środków własnych. Jego 

koszt jest zbyt duży, aby mogło być zrealizowane w jednym roku. Wyraził nadzieję, że 

sukcesywnie uda się wyremontować te ulice.  

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

dziękował za ujęcie w projekcie budżetu wykonania chodnika w ul. Letniej. Prosił  

o rozważenie, aby w ramach inwestycji zamontować oświetlenie na siłowni zewnętrznej.  

Dziękował również za ujęcie zadania związanego z doposażeniem placu zabaw przy Placu 

Wolności. Także składał wniosek na remont ulicy Moniuszki, Kiepury, Szymanowskiego. 

Prosił mieć to na uwadze. Stwierdził, iż nie powinniśmy obawiać się wydatkowania pieniędzy 

na małą infrastrukturę ze środków uzyskanych z tytułu pozwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, że ze środków uzyskanych z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

wykonano siłownię zewnętrzną przy ul. Letniej. W przyszłym roku planuje się, aby środki te 

zostały w jak najwyższej wysokości przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży oraz 

zajęcia sportowe na hali. Nie jest przeciwny montowaniu siłowni zewnętrznych w innych 

częściach miasta, ale do wszystkiego należy dochodzić stopniowo. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

oznajmił, iż według niego wykonywanie małej infrastruktury budzi w ludziach ochotę do 

ruchu i sportu, a co się z tym wiąże – chęć korzystania z obiektów MOSiR.   

Zapytał, czy zaplanowane są środki na remont Wiewiórczej Ścieżki i długiego mostu? 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że tak.  

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

zapytał, czy ścieżka planowana do wykonania w roku przyszłym będzie się łączyła  

z Wiewiórczą Ścieżka? 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że tak. Około 50 m przed drogą asfaltową będzie wykonane połączenie na 

Wiewiórczą Ścieżkę.  

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

zapytał, czy gmina będzie starała się o wykonanie remontu boiska przy SP Nr 3 oraz 

amfiteatru? 
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Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, iż jeżeli będzie możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na remont boiska, 

zostanie wykonana niezbędna dokumentacja i zadanie będzie realizowane.  

Jeżeli chodzi o amfiteatr uważa, że w pierwszej kolejności należałoby przygotować projekt 

techniczny na zagospodarowanie plaży Szyjka.  

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

zapytał, czy zaplanowane na odśnieżanie środki są większe niż w roku ubiegłym? 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, iż zaplanowane są nieco wyższe środki. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

zapytał, czy w ramach zadania związanego z remontem mola na Skoczni można byłoby 

doposażyć plażę np. w zjeżdżalnię, piaskownicę? 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, iż w ramach zadania zostanie wykonane nowe molo, a także zakupione 

15 kajaków, 10 rowerów oraz 6 rowerów wodnych.  

 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

zwrócił uwagę, że w ul. Nocznickiego są dwa przejścia. Zapytał, czy w ramach wykonywania 

oświetlenia tej ulicy możliwe byłoby wykonanie oświetlenia przejść w taki sposób, jak 

zostało to zrobione na ul. Gołdapskiej? 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

stwierdził, iż przed przystąpieniem do realizacji zadania konieczne będzie wykonanie 

projektu technicznego. Zwróci na to uwagę przy wykonywaniu projektu. 

 

Członek Komisji – Marek Chlebus 

poddał pod rozwagę, aby rozważyć zwiększenie kwoty dotacji do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków z 4 tys. zł do 5 tys. zł. Koszt większych oczyszczalni to kwota  

10-13 tys. zł. Zwrócił uwagę, że nie zostały uwzględnione dwa składane przez niego wnioski 

do budżetu dotyczące remontów dróg. Sołectwo Borawskie Małe i Sołectwo Borawskie 

chciało wykonać projekt budowlany na drogę gminną w ramach funduszu sołeckiego. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż na remont tej drogi nie można pozyskać dofinansowania ze środków 

zewnętrznych. Uważa zatem, że wykonywanie projektu budowlanego, który nie zostanie 

wykorzystany, nie jest celowe. Gmina powinna skupić się na remontach dróg o większym 

natężeniu, a także dróg, po których dowożone są dzieci do szkół.  

 

Członek Komisji – Przemysław Atkielski 

zapytał, czy jest koncepcja na zagospodarowanie boiska w Lesku? Połowa boiska została 

zasypana ziemią, której do dnia dzisiejszego nie rozplantowano.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż boisko należy przesunąć o 10 m od bloków, ponieważ część boiska jest terenem 

Agencji. Bramki zostały już przeniesione. Ziemia zostanie rozplantowana.  
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Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

prosił przeanalizować możliwość postawienia podwójnych stolików do gry w szachy w parku, 

ze środków przeznaczonych na małą architekturę.  

 

Na tym dyskusję i punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 3 – Omówienie wniosków zgłaszanych przez poszczególne komisje Rady 

Miejskiej i wypracowanie opinii zbiorczej w sprawie projektu budżetu Gminy Olecko na  

2014 rok. 

 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun  

odczytał opinie o projekcie budżetu Gminy Olecko na 2014 rok oraz o projekcie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2014-2022, przedłożone przez Komisję Oświaty, 

Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji oraz Komisję Polityki Prorodzinnej, Ochrony 

Zdrowia i Bezpieczeństwa – w załączeniu do protokołu. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Olecko na 2014 rok, 

a także jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2014-2022. 

 

W załączeniu do protokołu opinia o projekcie budżetu Gminy Olecko na 2014 rok.  

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 4 – Sprawy wniesione. 

 

Spraw wniesionych nie było. 

 

 

Do punktu 4 – Wolne wnioski. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

poinformował, iż do jeziora i rzeki zostały wrzucone metalowe kosze na śmieci. Nie są także 

wywożone śmieci z koszy – np. przy ZST nie wywożono śmieci od trzech tygodni. 

 

Z-ca Burmistrza – Henryk Trznadel 

poprosił Panią Martę Witkowską o udzielenie odpowiedzi. 

 

Inspektor Wydziału GKO – Marta Witkowska 

poinformowała, iż wyciągnięcie koszy zostało zlecone dla PGK, co miało być zrealizowane  

w poniedziałek. Z tego co wie jednak, na następny dzień kosze zostały wrzucone ponownie.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

stwierdził, iż zostanie to sprawdzone, jeżeli kosze ponownie wrzucono do jeziora, będą 

wyjęte. Sprawdzone także będzie, czy śmieci są wywożone.  
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Wiceprzewodniczący Komisji – Zbigniew Aksienionek 

poinformował, iż w Regionalnym Ośrodku Kultury odbędzie się dwudniowa impreza „Poezji 

Gram”. Oferta jest bardzo ciekawa. Zachęcał do udziału, ponieważ niewielu radnych pojawia 

się na tego typu imprezach.  

 

  

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

 

 

 

 Protokołowała      Przewodniczący Komisji 

 

        Wioletta Biszewska                          Mariusz Miłun 

      


