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P R O T O K Ó Ł  Nr ORN.0012.3.6.2014 

posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady 

Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 28 maja 2014 r. 

 

 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: 

 Burmistrz Olecka –Wacław Olszewski,  

 Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska, 

 Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak, 

 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. 

 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie  przyjęła powyższy porządek posiedzenia. 

 

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
 

Uwag do protokołu Nr ORN.0012.3.4.2014 nie wniesiono. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła protokół Nr ORN.0012.3.4.2014 posiedzenia 

Komisji odbytego w dniu 29 kwietnia 2014 roku. 

 

 

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

 

a) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olecko 

oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, 

 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski,  

poinformował, iż organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności 

m.in. na określeniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 
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zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i 

przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Zgodnie z art.15 ust.2 

ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym określenie 

przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania następuje w 

drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. W 

związku z przejęciem przez Burmistrza Olecka zarządzania byłą drogą krajową nr 65 

przebiegającą przez Olecko po oddaniu do użytkowania obwodnicy Olecka zachodzi 

konieczność wykazania przystanków zlokalizowanych w jej przebiegu. 

 

Członek komisji – Janusz Żero, 

zapytał, czy droga krajowa nr 65 kończy się przed wiaduktem w stronę Osiedla Siejnik.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, 

odpowiedział, iż prowadzi ona od Sedrank, przez ul. Gołdapską i Wojska polskiego, Aleje 

Zwycięstwa do ronda i od ronda do początku obwodnicy.  

 

Członek komisji – Janusz Żero, 

zapytał, czy obwodnica należy już do Gminy. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, 

odpowiedział, iż formalnie jeszcze nie, ponieważ nie zostały jeszcze uregulowane sprawy 

geodezyjne, które należą do GDDKiA. Dodał, iż gmina już zarządza ta drogą.  

 

Innych pytań i uwag nie zgłaszano.  

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie (obecnych 5 członków) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olecko oraz warunków i zasad korzystania z 

przystanków. 

 

b) projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia Burmistrzowi 

Olecka,  

 

Burmistrz olecka – Wacław Olszewski, 

poinformował, iż w dniu 9 maja 2014 r. Pan Remigiusz J. wniósł skargę na naruszenie 

dyscypliny służbowej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku i 

pracownika socjalnego tegoż Ośrodka. W stosunku do Kierownika Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej skargę może rozpatrzyć Rada Miejska w Olecku lub przekazać ją do 

załatwienia Burmistrzowi. Przekazanie Burmistrzowi powyższej skargi w części dotyczącej 

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku pozwoli na łączne 

kompleksowe zbadanie zasadności skargi i załatwienie sprawy. 

 

Członek komisji – Janusz Żero, 

zapytał, czy wszystkie procedury zostały zachowane zgodnie z prawem. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, 

odpowiedział, iż wszystko było prowadzone z zgodnie z procedurą.  

 

Innych pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 
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Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie (obecnych 5 członków) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie przekazania skargi do załatwienia Burmistrzowi Olecka. 

 

c) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, 

poinformował, iż w dochodach dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan o 3.500 

zł z tytułu przyznanego odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w Sedrankach oraz 

wprowadza się plan dotacji celowej ze środków PROW na lata 2007-2013 w wysokości 

24.770 zł za zrealizowany w 2013 roku projekt „Piknik historyczny w Olecku – żywa lekcja 

historii”. W dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan o 4.030 zł z tytułu zwrotu 

wydatków z lat ubiegłych – zwroty niewykorzystanych i rozliczonych dotacji przez jednostki 

niezaliczane do sektora finansów publicznych. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w planie 

finansowym Przedszkola wprowadza się plan w wysokości 2.000 zł z tytułu otrzymanej 

darowizny od Nadleśnictwa Olecko na rozwój ekologii, w planie finansowym Gimnazjum Nr 

2 wprowadza się plan w wysokości 2.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa 

Olecko na wspieranie edukacji. Do planu Gminy wprowadza się plan dotacji w wysokości 

500 zł na podstawie umowy z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym, działającym z 

upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie na realizację przez Gimnazjum Nr 2 projektu „Smak 

lipowej włóczęgi”. Dodała, iż w wydatkach w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – 

drogi publiczne gminne, zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym „budowa chodnika w 

ul. Letniej” o kwotę 3.600 zł (po opracowaniu projektu i sporządzeniu kosztorysu 

inwestorskiego), wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „budowa ciągów pieszych i 

organizacja przejść w ul. Wojska Polskiego” z planem 8.000 zł (wykonanie projektu 

technicznego i nadzór). W rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne, wprowadza się zadanie 

inwestycyjne pn. „zakup i montaż wiat przystankowych” z planem 9.000 zł. Wiaty zostaną 

odtworzone przy Al. Zwycięstwa i w Sedrankach w miejsce zniszczonych w wyniku zdarzeń 

drogowych. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne, zwiększa się plan wydatków bieżących o 

5.000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji – wyżywienie czterech policjantów z 

OPP KWP w Olsztynie, którzy będą pełnić służby patrolowe w sezonie letnim (lipiec – 

wrzesień) na terenie Gminy Olecko. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan 

wydatków inwestycyjnych o 6.700 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „budowa parkingu i 

ciągu pieszego przy SP Nr 1”. W planie Przedszkola zwiększa się wydatki bieżące o 2.000 zł 

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do ogrodu przedszkolnego (80104 § 4210). W planie 

Gimnazjum Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu 

multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych i nagród w konkursie fotograficznym przy 

realizacji projektu edukacji ekologicznej. 

 

Członek komisji – Janusz Żero, 

stwierdził, iż w załączniku nr 3 do tej uchwały, w punkcie nr 12 w nazwie zadania 

inwestycyjnego jest napisane koszty nabycia nieruchomości. Zapytał o jakich 

nieruchomościach mowa.  

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, 

odpowiedział, iż chodzi tu o nabycie drogi na Osiedlu Siejnik pod garaże i inne drogi gminne, 

które znajdują się na gruncie prywatnym.  

 

Członek komisji – Janusz Żero, 
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poinformował, iż w punkcie 24, załącznika nr 3 tej uchwały, jest zapis, iż kwota 30 000 

złotych przeznaczona zostanie na rozbudowę infrastruktury przy siłowni terenowej. Zapytał, 

czy ta kwota jest przeznaczona na zakup nowych urządzeń, czy na projekt techniczny.  

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska, 

odpowiedziała, iż ta kwota jest przeznaczona na projekt techniczny i na wykonanie ścieżki 

przy siłowni terenowej.  

 

Innych pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

gminy na 2014 rok. 

 

d) projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski,  

poinformował, iż zgodnie z przepisem art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku jako 

organ stanowiący zobligowana została do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca 

roku następującego po roku budżetowym. Dodał, iż plan dochodów po dokonanych zmianach 

wyniósł 75.789.203,41 zł, wykonanie dochodów 70.599.064,57 zł, plan wydatków po 

dokonanych zmianach wyniósł 75.275.398,41 zł, a wykonanie wydatków to 69.130.587,28 

złotych. Poinformował, iż uchwalony dnia 28 grudnia 2012 roku plan dochodów wynosił 

72.411.022 zł, a w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych 

zarządzeń plan dochodów ustalono na 75.789.203,41 zł. Zwiększono o 3.378.181,41 zł, w 

tym: 

1. zwiększono plan dotacji celowych na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem 

środków 

europejskich o 259.062,10 zł, 

2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zwiększono o 2.467.399,90 zł, 

3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zwiększono o 1.232.168,41 zł, 

4. dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z innymi jst zwiększono o 20.000 zł, 

5. wprowadzono dotacje celowe w ramach porozumień z administracją rządową 3.600 zł, 

6. subwencje ogólne zmniejszono o 206.256 zł, 

7. dochody własne zmniejszono o 397.793 zł. 

 

Członek komisji – Janusz Żero, 

stwierdził, iż już niedługo cała gmina zostanie podłączona do wodociągu. Zapytał, czy 

pieniądze, które zostaną w budżecie w kolejnych latach można będzie przeznaczyć na 

remonty dróg i ulic. 

 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, 

odpowiedział, iż jeśli etap wodociągowania się zakończy, wtedy pieniądze będą przeznaczane 

na remonty dróg.  
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Członek komisji – Janusz Żero, 

zapytał, jak wygląda ściągalność zadłużeń podatkowych od obywateli. 

 

Członek komisji- Wiesław Konopko, 

poinformował, iż Komisja Rewizyjna zajmowała się tym tematem i oceniła ściągalność 

zadłużeń pozytywnie. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, 

stwierdził, iż umorzenia podatków są minimalne. Dodał, iż jeśli podatnik mija się od płacenia 

podatku, to dług zostaje przekazany komornikowi i to on przejmuje całą procedurę.   

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska, 

odpowiedziała, iż Gmina wysłała zapytanie do Izby Skarbowej w Bydgoszczy, czy jest 

możliwość zawierania umów z osobą, która ma zadłużenia podatkowe i chciałaby 

odpracować swój dług. Dodała, iż zapytanie zostało skierowane do odpowiedniej instytucji, 

ponieważ osoba, która będzie zadłużona nie będzie zatrudniona w Urzędzie Miejskim i urząd 

nie będzie płacił tej osobie wynagrodzenia.  

 

Członek komisji – Wioletta Żukowska, 

zapytała, jaka jest opinia izby Skarbowej w tej sprawie. 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska, 

odpowiedziała, iż nie ma jeszcze odpowiedzi Izby Skarbowej. 

 

Członek komisji – Wioletta Żukowska, 

stwierdziła, iż miasto Ełk posiada taką interpretację.  

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska, 

odpowiedziała, iż interpretacja miasta Ełk nie jest wiążąca dla Olecka.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, 

dodał, iż taka interpretacja byłaby jakimś rozwiązaniem. Zadłużeni mieszkańcy mieliby 

możliwość odpracowania swojego długu. 

 

Innych pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.   

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 

rok. 

 

e) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka; 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak,  

poinformował, iż stosownie do art. 271 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po 

roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium po zapoznaniu się ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym, opinią 
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Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie 

mienia Gminy Olecko oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Olsztynie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu 

uchwałą Nr RIO.VIII- 0120-233/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 

Burmistrza Olecka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2013 rok. Komisja 

Rewizyjna na posiedzeniach 13 i 15 maja 2014 r. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 

finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013 i złożyła wniosek do 

Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Olecka z tytułu wykonania budżetu 

gminy za 2013 rok.  

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Olecka. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 3 – Sprawy wniesione. 

Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski, 

poinformował, że do komisji wpłynęły następujące sprawy: 

 Komenda Powiatowa Policji w Olecku zwróciła się z wnioskiem o podjęcie działań 

zmierzających do ograniczenia spożywania alkoholu w rejonie Wiewiórczej Ścieżki; 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku przedłożyło ocenę zasobów pomocy 

społecznej w Gminie Olecko za 2013 rok. 

 

Kopie pism dostępne są do wglądu w biurze Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak,  

stwierdził, iż wniosek Policji należy przekazać Burmistrzowi, by to urząd zajął się 

skonstruowaniem stosownego projektu uchwały w tej sprawie.  

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, 

dodał, iż zostanie przygotowany projekt uchwały, będzie on przedstawiony prawnikom i jeśli 

nie będzie w nim żadnych zastrzeżeń prawnych, zostanie ten projekt przedstawionym radnym.  

Członek komisji – Janusz Żero, 

uważa, że nie należy niczego i nikomu nic zabraniać. Dodał, iż jeśli zakaże się spożywania 

alkoholu na Wiewiórczej Ścieżce, to młodzi ludzie przeniosą się w inne miejsce. Stwierdził, 

iż policja musi działać prewencyjnie.  

 

Innych spraw wniesionych nie było. 

Na tym punkt zakończono. 
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Do punktu 4 – Wolne wnioski 

Członek komisji – Janusz Żero, 

zgłosił następujące wnioski: 

 zapytał, dlaczego co roku są malowane pasy na ulicach miasta. Uważa, że przy 

remontach ulic w mieście należy zainwestować w długotrwałe farby, które będą 

widoczne przez kilka lat; 

 uważa, iż budynki i domy mieszkalne w Olecku są źle oznakowane. Stwierdził, że  na 

niektórych domach nie ma numerów domów i kurierzy, listonosze, czy inni 

mieszkańcy Olecka nie mogą trafić pod wskazany adres. Poinformował, iż należy 

opracować wzór charakterystyczny dla danej ulicy w Olecku i każdy mieszkaniec taką 

numerację miałby umieszczać na swoim domu.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, 

odpowiedział, iż wszelkie oznakowania na drogach należą do powiatu i to powiat decyduje 

jakie farby ma używać.  

 

Członek komisji – Wojciech Leonarczyk, 

zgłosił następujące wnioski, które prosił przekazać PZD: 

 poinformował, iż na skrzyżowaniu dróg Gołdap-Olecko-Suwałki nie ma 

odpowiedniego oznakowania tego skrzyżowania. Uważa, że można na tym 

skrzyżowaniu zawracać, skręcić w każda stronę. Wnioskuje o ustawienie znaków 

drogowych, tak aby to skrzyżowanie było bezpieczne; 

 wnioskował o oznaczenie ulic Orzeszkowej, Słowackiego i Kamiennej, tak aby 

oznaczyć drogę z pierwszeństwem przejazdu. Stwierdził, iż jest w tych miejscach 

niebezpiecznie; 

 stwierdził, iż lustro drogowe znajdujące się miejscowości Kukowo jest brudne, co 

utrudnia widoczność kierowcom; 

 

Zapytał, czy na zakończenie kadencji rady, można wykonać pamiątkowy medal 

upamiętniający zakończoną kadencję. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak,  

stwierdził, iż trzeba się zastanowić nad tego typu upamiętnieniem mijającej kadencji. 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, 

zaproponował, iż dobrą pamiątką byłoby wspólne zdjęcie wszystkich radnych. 

 

Członek komisji – Wioletta Żukowska, 

Zgłosiła następujący wniosek: 

 stwierdziła, iż należy umieścić lustro drogowe w miejscowości Kukowo na wprost 

firmy LIMBA. Pracownicy wyjeżdżający z firmy mają bardzo słabą widoczność i 

dochodzi w tym miejscu do stłuczek.  

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono.  

 

Protokołowała        Przewodniczący komisji 
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 Ewa Rekuć                        Leszek Olszewski 


