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P r o t o k ó ł  Nr ORN.0012.3.4.2014 

 posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Rady Miejskiej  

w Olecku odbytego w dniu 29 kwietnia 2014 roku.  

 

 

 Na stan 6 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 6 – lista obecności                      

w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski. 

Protokołowała referent Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku – 

Ewa Rekuć. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Sekretarz Gminy – Bożenna Wrzyszcz, 

 Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olecku – Sławomir Szerel, 

 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Marianna 

Kisielska, 

 Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska, 

 Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski.  

 

Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski, 

powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił proponowany porządek 

posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

3. Sprawy wniesione. 

4. Wolne wnioski. 

 

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

 

 

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

 

Uwag do protokołu Nr ORN.0012.3.3.2014 nie zgłaszano. 

 

Komisja przyjęła protokół Nr ORN.0012.3.3.2014 posiedzenia komisji odbytego w dniu 26 

marca 2014 roku. 

 

 

Do punktu  2 – Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej: 

 

 

a) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Olecko ; 
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Sekretarz Gminy – Bożenna Wrzyszcz,  
poinformowała, iż Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Olecku 

wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Olecko na samochodzie 

przewożącym gołębie pocztowe. W uzasadnieniu wniosku Związek informuje, iż 

eksponowanie herbu na samochodzie przewożącym gołębie nie będzie miało charakteru 

komercyjnego, a jedynie służyło promocji oraz rozwojowi Olecka na terenie całej Polski.  

 

  

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na używanie herbu Gminy Olecko. 

 

 

 

b) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr ORN.0007.27.2014 Rady Miejskiej w 

Olecku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 

budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki; 

 

 

Sekretarz Gminy – Bożenna Wrzyszcz,  
poinformowała, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, po wstępnym badaniu 

uchwały Nr ORN.0007.27.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiący fundusz sołecki, 

wyraziła opinię, że uchwała ta powinna być podana do wiadomości publicznej i taki zapis 

powinien znaleźć się w uchwale. 

 

Członek komisji – Janusz Żero, 

zapytał, czy każda uchwała podlega publikacji. 

 

Sekretarz Gminy – Bożenna Wrzyszcz,  
odpowiedziała, że nie.  

 

Innych pytań i uwag do projektu chwały nie zgłaszano. 

 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 

ORN.0007.27.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

 

 

 

 

c) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-

2016; 

 

 

 

 



 3 

Prezes PWiK – Sławomir Szerel, 

poinformował, iż ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. zobowiązuje przedsiębiorstwo 

wodociągowe – kanalizacyjne do opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych. Dodał, iż plan uchwala rada gminy w terminie 3 

miesięcy od dnia przedłożenia planu przez przedsiębiorstwo. Stwierdził, iż plan powinien 

określać w szczególności planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych, 

przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, przedsięwzięcia 

rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach, nakłady inwestycyjne w 

poszczególnych latach,  sposoby finansowania poszczególnych inwestycji.  

Dodał, że do końca 2013 r. obowiązywał plan uchwalony przez Radę Miejską na lata 2009-

2013. W dniu 20 marca 2014 r. PWiK Spółka z o.o. przedłożyło wniosek o zatwierdzenie 

„Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych na lata 2014-2016”. Poinformował, iż po analizie powyższego wniosku 

stwierdza się, że planowane inwestycje są zgodne z kierunkami rozwoju gminy określonymi 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz punktem 

3 rozdziału V zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków mówiącego o podejmowaniu przez przedsiębiorstwo działań 

racjonalizujących zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków, tym samym spełnione są 

warunki określone w art. 21 ustawy do uchwalenia przez Radę przedłożonego planu. 

Dodał, iż zostało podpisane porozumienie z PGE dotyczące umowy energetycznej. 

Stwierdził, iż po negocjacjach udało się zaoszczędzić około  60 tyś. złotych.  

 

Członek komisji – Janusz Żero, 

stwierdził, iż należy jak najszybciej zmobilizować mieszkańców wsi do korzystania z wody. 

Dodał, iż w ten sposób przedsiębiorstwo będzie zarabiało większe pieniądze.  

 

Prezes PWiK – Sławomir Szerel, 

poinformował, iż w ostatnich latach wpływy są większe, bo mieszkańcy gminy przyzwyczaili 

się do wody z wodociągu.  

 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2014-2016. 

 

 

 

d) projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla PWiK Spółka z o.o. 

w Olecku; 

 

Prezes PWiK – Sławomir Szerel, 

poinformował, iż  w dniu 20 marca 2014r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek PW i K Spółka   z 

o.o. w Olecku o przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf do 31 maja 2015 r. 

Obecnie w rozliczeniach z odbiorcami Przedsiębiorstwo stosuje taryfy zatwierdzone uchwałą 

Rady Miejskiej Nr ORN.0007.26.2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., które zostały przedłużone 

na okres od 1 czerwca 2013 do 31 maja 2014 r. Cena brutto za jeden metr dostarczonej wody 

wynosi 3,24 zł, cena za odebrane ścieki wynosi 5,30 zł. Zgodnie z art.24 ust.9a ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
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na uzasadniony wniosek Przedsiębiorstwa w drodze uchwały przedłuża się czas 

obowiązywania dotychczasowych taryf lecz nie dłużej niż o 1 rok.  

Dodał, iż przedsiębiorstwo wskazuje, że z analizy kosztów związanych z utrzymaniem 

urządzeń zaopatrzenia w wodę w poprzednim roku obrachunkowym wynika, że obowiązujące 

taryfy można utrzymać do 31 maja 2015 r. bez pogarszania standardów świadczonych usług. 

Wniosek nie wymaga szczegółowych kalkulacji cen i stawek opłat ani też innych załączników 

wymaganych przy zmianie taryfy. 

 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przedłużenia 

obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

dla PW i K Spółka z o.o. w Olecku.   

 

 

e) projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody; 

 

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

poinformowała, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody  wprowadzoną ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w 

województwie ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku 

ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady 

gminy, która określa nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego 

nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony 

oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów 

wymienionych w art. 45 ust. 1. W dniach 19.09.2012 r. oraz 20.02.2014 r. Nadleśnictwo 

Olecko wystąpiło z pismem o aktualizację opisów pomników przyrody. Jednocześnie 

uchwała aktualizuje pomniki przyrody znajdujące się na terenach gminnych. Projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Olsztynie. Uchwała ma na celu m.in. uregulowanie prawne dotyczące organu sprawującego 

nadzór nad pomnikami przyrody.  

 

Członek komisji – Wioletta Żukowska,  

zapytała, skąd nazwy tych drzew. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, że od imion królów Polski. 

 

Członek komisji – Janusz Żero, 

zapytał, czy drzewa są w jakiś sposób ubezpieczone. Dodał, iż wandale mogą zniszczyć te 

drzewa. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, że drzewa rosną na konkretnych posesjach i będą pod opieka właścicieli. 

 

Członek komisji – Wojciech Leonarczyk, 

stwierdził, iż należy dbać o pomniki przyrody. 

 

 

Innych pytań i uwag nie zgłaszano.  
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Opinia Komisji: 

Komisja przy 5 głosach za i 1 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody. 

 

 

f) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok; 

 

Skarbnik gminy – Bożena Kozielska, 

poinformowała, iż w dochodach w dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80113 – 

dowożenie uczniów do szkół, wprowadza się plan z tytułu sprzedaży składników 

majątkowych – sprzedaż autobusu marki IRISBUS w wysokości 65.000 zł, oraz w rozdz. 

80195 – pozostała działalność, wprowadza się plan dotacji w wysokości 300 zł na podstawie 

umowy z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym, działającym z upoważnienia WFOŚiGW 

w Olsztynie na realizację projektu „Ekologiczny ogród przedszkolaka”. W dz. 921 – Kultura i 

ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się plan dotacji celowej ze środków PROW na 

lata 2007-2013 na zrealizowany etap projektu „Remont wieży i mola Skocznia Kąpieliska 

Miejskiego w Olecku” w 2013 roku. Dodała, iż w wydatkach w dz. 700 – Gospodarka 

mieszkaniowa, rozdz. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, przenosi 

się plan w wysokości 31.400 zł z wydatków bieżących do majątkowych z przeznaczeniem na 

przebudowę dachu budynku gospodarczego przy ul. Kasprowicza. W dz. 801 – Oświata i 

wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków inwestycyjny 

o 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP Nr 

1” a w planie wydatków Przedszkola zwiększa się o kwotę 300 zł na zakup materiałów przy 

realizacji projektu „Ekologiczny ogród przedszkolaka”. W dz. 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – ośrodki kultury, wprowadza się plan dotacji celowej 

w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku na 

rozbudowę istniejącego systemu nagłośnieniowego. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

gminy na 2014 rok. 

 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

 

Do punktu 3 – Sprawy wniesione. 

 

Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski, 

poinformował, że do komisji wpłynęły następujące sprawy: 

 

 Oświadczenie pana Zdzisława B. odnośnie renowacji kwater wojennych na cmentarzu 

ewangelickim.  

 

 Raport z wykonania Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy 

Olecko za 2013 r. 
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 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku i Dyrektor 

Gimnazjum Nr 2 w Olecku, im. Mikołaja Kopernika  przedłożyły  informacje o zawartych 

umowach najmu.  

 

 Zaproszenie na „Dni Otwarte organizowane na terenie Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku”. 

 

 Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego przekazał wykaz 

udokumentowanych złóż kopalin na terenie Gminy Olecko.  

 

 Odpowiedź Burmistrza na wyżej wymienione pismo.   

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Orzyszu przesłał oświadczenie w sprawie poparcia 

apelu o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum 

tematycznego bez progu frekwencyjnego. 

 

 „Olmedica” w Olecku przedstawiła pismo w sprawie procedur, jakie są stosowane w 

przypadku transportu chorego do innego szpitala, a także procedur i warunków jakie należy 

spełnić przy przyjęciu do szpitala. 

 

Członek komisji – Wojciech Leonarczyk, 

zapytał, czy odbędzie się wspólne spotkanie z przedstawicielami szpitala. 

 

Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski, 

odpowiedział, iż w tym piśmie są tylko przedstawione procedury.  

 

Członek komisji – Janusz Żero, 

stwierdził, iż należy ponowić wniosek i spotkać się z zarządem szpitala.  

 

Komisja ustaliła, iż ponownie wystąpi z wnioskiem do „Olmedica” w Olecku z prośbą o 

spotkanie w czerwcu na terenie szpitala celem zapoznania się z funkcjonowaniem szpitala.  

 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

 

Innych spraw nie było. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 4 – Wolne Wnioski. 

 

Członek komisji – Janusz Żero, 

 stwierdził, iż od dłuższego czasu na komisjach i sesjach, podejmował temat, aby 

urzędnik wysyłał SMS-a, e-mail, czy zadzwonił do przedsiębiorcy, celem 

przypomnienia o zbliżającym się końcu koncesji. Uważa, że to ułatwiło to by pracę 

urzędnikom, a także miasto nie straciłoby wpływów z koncesji. Przedsiębiorca ma 

dużo obowiązków i nie zawsze pamięta o końcu koncesji. Poinformował, iż 

przedsiębiorca z Olecka, wygrał przetarg, by otworzyć bar, wziął kredyt, zatrudnił 

ludzi, ale zapomniał zapłacić koncesji alkoholowej i w ten sposób, biznes nie 
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przynosił zysków, a same straty. Musiał ten przedsiębiorca zwolnić ludzi i został z 

długami. Uważa, że gdyby dostał powiadomienie o tym, ze kończy mu się ważność 

koncesji to można było uniknąć takiej sytuacji. Dodał, iż kolejny przedsiębiorca, który 

wygrał przetarg na ten bar, dostał pozwolenia na sprzedaż alkoholu dopiero po 

świętach. W ten sposób jego lokal został narażony na straty. Uważa, że należy ułatwić 

procedury do minimum. Ponawia swój wniosek, by zająć się ułatwieniem życia 

przedsiębiorcom.    

 poinformował, iż jarmark świąteczny, który odbył się przed świętami, był genialnym 

pomysłem i uważa, że tego typu spotkania powinny odbywać się częściej. Zapytał, 

czy z tego tytułu były pobierane jakieś opłaty za miejsca.  

 

Członek komisji Wioletta Żukowska, 

odpowiedziała, iż została wydana zgoda przez Burmistrza, by jarmark odbył się nieodpłatnie. 

 

Członek komisji – Wojciech Leonarczyk, 

 stwierdzał, iż należy organizować jak najwięcej takich spotkań jak jarmark 

świąteczny; 

 prosił, by wystąpić z pismem do PZD, by namalowano pasy na parkingach przy 

ulicach Grunwaldzkiej, Kolejowej ( przy budynku Styl), 1-go Maja.  

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

 

 

  Protokołowała                              Przewodniczący Komisji        

Ewa Rekuć                                         Leszek  Olszewski 

 

 

             

 


