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P R O T O K Ó Ł  Nr ORN.0012.3.9.2014 

posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 28 października 2014 r. 

 

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

w załączeniu. 

  

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski. 

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku 

– Małgorzata Adameit. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Olecku – Karol Sobczak, 

 Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski. 

 

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 nie zgłaszano. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia. 

 

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

 

Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski 

poinformował, iż minęło ponad 30 dni od ostatniego posiedzenia komisji i zgodnie ze 

statutem protokół uznaje się za przyjęty i nie ma konieczności przyjmowania go przez 

głosowanie. 

 

 

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

 

 

a) projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na                   

2015 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż gmina od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie 

z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie gmina może zlecać realizację 

zadań własnych tym podmiotom. Ponadto współpraca polega m.in. na wzajemnym 

informowaniu się o planowanych kierunkach działalności, konsultowaniu z podmiotami 

programu, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji, tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i 

inicjatywnym.  
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Co roku odbywa się spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi, na którym jest 

omawiany program współpracy. Wszystkie zapisy programu zostały przyjęte bez zastrzeżeń i 

w związku z tym przedkłada niniejszy projekt uchwały. 

 

Członek komisji – Janusz Żero 

zapytał, czy na spotkaniu byli przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych i czy 

współpraca dobrze się układa.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że zaproszeni byli przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych z 

terenu gminy i większość uczestniczyła w spotkaniu. Współpraca układa się dobrze. W 

budżecie gminy co roku jest wyodrębniana pula środków na realizację zadań własnych 

gminy, następnie jest ogłaszany otwarty konkurs ofert w różnych dziedzinach.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zapytał, czy przedstawiciele Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku zgłaszali swoje 

uwagi. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, iż nie było uwag. Centrum pełni funkcję doradczą i szkoleniową wobec 

organizacji pozarządowych.  

 

Członek komisji – Janusz Żero 

zapytał, czy organizacje pozarządowe z innych gmin mogą brać udział w konkursie. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że mogą składać oferty. 

 
Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                     

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2015 r. Gminy Olecko                                  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. 

 

 

b) projekt uchwały w sprawie prowadzenia działalności w zakresie 

telekomunikacji przez Gminę Olecko; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, że zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych aby 

jednostka samorządu terytorialnego mogła wykonywać działalność telekomunikacyjną 

określoną w tejże ustawie wymagane jest podjęcie stosownej uchwały. 

Niniejszy projekt uchwały określa ogólne warunki podejmowania przez gminę działalności w 

zakresie telekomunikacji i stanie się podstawą dla tej działalności w ramach przedsięwzięcia 

„Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko”. Z internetu będą mogły korzystać gminne jednostki 

organizacyjne i mieszkańcy. 

 

Pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie prowadzenia 

działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Olecko. 
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c) projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego o przekazanie na mienie Gminy Olecko 

nieruchomości Skarbu Państwa; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż przepisy prawne umożliwiają, aby gminie, na jej wniosek, mogło być 

przekazane mienie ogólnonarodowe (państwowe), jeżeli jest ono związane z realizacją jej 

zadań. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie 

gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Na działkach w 

obrębie Łęgowo, Sedranki, Możne, Judziki i Dąbrowskie są zlokalizowane drogi obecnie 

leśne, a przedmiotowe działki położone są w ciągu istniejących dróg stanowiących własność 

Gminy Olecko, użytkowanych przez mieszkańców okolicznych miejscowości.  

Wobec powyższego wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o 

nabycie przez Gminę Olecko prawa własności przedmiotowych działek jest w pełni 

uzasadnione. 

 

Członek komisji – Janusz Żero 

zwrócił uwagę, że podczas wywozu z lasu ściętych drzew drogi są bardzo niszczone. Zapytał, 

czy nadleśnictwo je naprawia. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, iż drogi były naprawiane i będą naprawiane, jeśli zostaną zniszczone.  

 

Członek komisji – Wiesław Konopko 

zapytał, czy gmina zawarła umowę z nadleśnictwem odnośne naprawy zniszczonych dróg. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że gmina nie zawierała żadnej umowy w tym przedmiocie, ale jeśli są 

niszczone drogi, to jest to na bieżąco monitorowane i zgłaszane. Warto przejąć działki na 

mienie gminy, bo teoretycznie może powstać taka sytuacja, iż nadleśnictwo może zamknąć 

swój odcinek drogi i nie będzie dojazdu. 

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wystąpienia z 

wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przekazanie na mienie Gminy Olecko 

nieruchomości Skarbu Państwa. 

 

 

d) projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji 

Olecko; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, że aglomerację wyznacza, w drodze uchwały, sejmik województwa. Aglomeracja 

Olecko została wyznaczona uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 

23 kwietnia 2013 r. i obejmowała następujące miejscowości: Olecko, Gordejki, Gordejki 

Małe, Imionki, Możne, Jaśki, Duły, Sedranki, Dworek Mazurski, Olecko Kolonia, 

Zielonówek. 

Do aglomeracji miejskiej zalicza się tereny wiejskie, które są zwodociągowane i 

skanalizowane. Z uwagi na fakt podłączenia miejscowości Kukowo do zbiorczej sieci 

kanalizacyjnej zdecydowano się na powiększenie obszaru aglomeracji Olecko. Ponieważ w 

propozycji planu aglomeracji z 2012 r. uwzględniono tylko część miejską Lesku z 

pominięciem części wiejskiej, która od dawna jest podłączona do zbiorczej sieci 
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kanalizacyjnej postanowiono również do obecnego projektu aglomeracji włączyć część 

wiejską Lesku. 

 

Pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu planu aglomeracji Olecko. 

 

 

e) projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego 

dotyczącego organizowania nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie dla 

uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Olecki; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż rodzice i pełnoletni uczniowie deklarują naukę religii określonego 

wyznania. Uchwała niniejsza ma na celu stworzenie podstawy prawnej do zawarcia 

porozumienia z Powiatem Oleckim w sprawie ustalenia zasad prowadzenia zajęć religii 

Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla 

uczniów z terenu Powiatu Olecko. W roku szkolnym 2014/2015 na naukę religii uczęszczać 

będzie 6. 

Organy prowadzące szkoły, z których pochodzą uczniowie ustalają w formie porozumienia 

zasady funkcjonowania i odpłatności za nauczanie religii. Miesięczny koszt zatrudnienia 

nauczania religii na 1 ucznia wynosi 152,43 zł. 

 

Członek komisji – Wiesław Konopko 

zapytał, jak został wyliczony miesięczny koszt nauczania religii na 1 ucznia w kwocie 152,43 

zł. Zaznaczył, iż jest to duży koszt. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że koszt wyliczono na podstawie wartości 1 godziny lekcyjnej.  

 

Innych pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

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

sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego dotyczącego organizowania nauki 

religii Kościoła Bożego w Chrystusie dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych 

przez Powiat Olecki. 

 

 

f) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu 

„Olecka Rodzina z 3+”; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż projekt uchwały ma na celu wprowadzenie dodatkowych ulg obowiązujących w 

ramach Programu „Olecka Rodzina 3+”. Po podjęciu uchwały, posiadacze Kart Oleckiej 

Rodziny 3+ będą mogli skorzystać z nowych ulg, które zaoferuje Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Olecku, tj. z 30% ulgi na obowiązujące opłaty za tenis stołowy, SPA, squash oraz 

wypożyczenie sprzętu pływającego. 

 

Członek komisji – Janusz Żero 

zapytał, dlaczego ulgi nie obejmują kortów tenisowych. 
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Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że z reguły korty tenisowe są cały czas zajęte i na razie nie uwzględniono ulgi 

na korzystanie z nich.  

 

Członek komisji – Janusz Żero 

zwrócił uwagę, iż warto byłoby pomyśleć o wykonaniu dodatkowego kortu tenisowego. 

 

Członek komisji – Wiesław Konopko 

zapytał, ile rodzin korzysta z Oleckiej Karty Rodziny. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, że wydano ok. 400 kart. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk 

zapytał o możliwość ustanowienia ulgi na półkolonie. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, iż na razie półkolonie nie będą objęte ulgą, gdyż częściowo są odpłatne, a po 

części też dofinansowane z tzw. „funduszu kapslowego”, więc byłaby ustanowiona ulga do 

dofinasowania.  

 

Pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę                    

w sprawie wprowadzenia Programu „Olecka Rodzina z 3+”.   

 

 

g) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Upowszechniania Kultury 

Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014-2020; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż strategia została przygotowana w oparciu o analizę dokumentów strategicznych, 

raporty i opracowania publicznych instytucji oraz przeprowadzone badania własne w 

środowisku lokalnym, m.in.: 

 Strategię Rozwoju Sportu w Polsce do 2015 roku, 

 Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej;  

 raport Najwyższej Izby Kontroli - Wychowanie fizyczne i sport w szkołach 

publicznych i niepublicznych; 

 Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015; 

 Podstawę programową wychowania fizycznego - rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; 

 Ocenę stanu aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Olecko – raport; 

 Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców – raport; 

 Spis obiektów sportowo - rekreacyjnych w Gminie; 

Badania własne do Strategii zrealizowane były w ramach projektu „Wzmocnienie konsultacji 

społecznych w powiecie oleckim” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013). Przy 

opracowaniu strategii były wzięte pod uwagę opinie środowisk sportowych, ponadto przy 

powstaniu strategii pracowały m.in. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli, Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w 

Olecku, Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku. Strategia na etapie 

tworzenia była podana do publicznej wiadomości, ponadto była konsultowana na wielu 

spotkaniach, które odbywały się w UM w Olecku.  
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Krótko omówił poszczególne części strategii. Podkreślił, iż dokument powstał właściwie bez 

kosztów. 

 

Członek komisji – Janusz Żero 

zaznaczył, że odnośnie strategii radny Maciej Juchniewicz wypowie się na sesji.  

 

Pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja przy 5 głosach za i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                  

w sprawie przyjęcia Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 

2014-2020.   

 

 

h) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż proponuje się pozostawienie stawek podatku od nieruchomości na poziomie                     

z 2014 roku, z wyjątkiem stawek: 

a) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 

wodnych (wzrost o 0,02 zł z 4,56 zł na 4,58 zł); 

b) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (wzrost o 0,05 zł z 10,75 zł na 

10,80 zł, stawka dotyczy centrali nasiennej, która jest w likwidacji i ma duże 

zaległości wobec gminy); 

c) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez te podmioty udzielające tych 

świadczeń (wzrost o 0,02 zł z 4,68 zł na 4,70 zł). 

 

Członek komisji – Wiesław Konopko 

upewnił się, iż stawka podatku od nieruchomości od budynków lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym dotyczy tylko centrali nasiennej. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

potwierdził, iż stawka dotyczy jedynie tego podmiotu.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy jest jakaś perspektywa rozwiązania sprawy centrali nasiennej. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że jednostka jest w likwidacji i nie wiadomo kiedy zakończy się postępowanie. 

 

Członek komisji – Janusz Żero 

zaznaczył, iż do biura rady wpłynęło pismo z prośbą, aby w przyszłorocznym budżecie 

uwzględnić możliwość obniżenia wysokości stawek od środków transportowych. Przy okazji 

tego projektu uchwały warto byłoby zastanowić się nad obniżeniem stawek. Jego zdaniem 

byłaby to jakaś pomoc dla przedsiębiorców, gdyż ludzie w Olecku po 1-2 miesiącach 

rezygnują z prowadzenia działalności gospodarczej, dużo sklepów w mieście jest 

likwidowanych. Stawki podatku od nieruchomości za lokale użytkowe też są wysokie.  

Ze względu na maksymalne stawki podatku od środków transportowych przedsiębiorcy, 

którzy posiadają dużo samochodów, „uciekają” do innych gmin.  
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Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, że stawki podatku od środków transportowych nie były podwyższane od co 

najmniej 2 lat. Analizując stawki Ministra Finansów gmina sprawdzała, czy mieści się w tzw. 

„widełkach” i po analizie wynika, że ani minimalnej, ani maksymalnej stawki nie przekracza.  

Jeśli przedsiębiorca posiada 10 samochodów ciężarowych, płaci duży podatek, ale te pojazdy 

zarabiają na niego.   

Są sporadyczne przypadki, kiedy przenoszona jest działalność gospodarcza do innej gminy.  

 

Członek komisji – Janusz Żero 

wtrącił, iż chce zwrócić uwagę na problem. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

stwierdził, że nie oczekuje, aby po zmniejszeniu stawek znacznie zwiększył się tabor 

pojazdów ciężarowych.  

Jeśli chodzi o podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

którego stawka wynosi 22,82 zł (nie zmieniona od 2 lat), dochód gminy z tego tytułu wynosi 

4,6 mln zł. Jeśli stawka zostałaby obniżona, to nie tylko dla danej grupy, ale wszystkim. 

Wówczas zarówno markety płaciłyby mniej, jak i właściciele małych sklepików. Ponadto w 

jakimkolwiek innym mieście jest dużo pustych lokali użytkowych, taka tendencja jest 

wszędzie. Powstają duże sklepy, a małe upadają. Podatek od nieruchomości w wysokości np. 

1.000 zł w skali roku w żaden sposób nie wpływa na wynik przedsiębiorcy. 

 

Członek komisji – Janusz Żero 

zaznaczył, iż dobrze jest, że do budżetu gminy wpływa 4,6 mln zł, bo ludzie jeszcze są, ale 

może ich nie być, bo jest trend wyjazdów za granicę. Gmina musi pokazać, że dba o 

mieszkańców i ich wspomóc poprzez obniżenie stawek podatków.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wtrącił, że mieszka w Olecku od ponad 30 lat. Obecnie w gminie mieszka nieco ponad 22 tys. 

mieszkańców. Na początku lat 80-tych było znacznie mniej. Tendencja wcale nie jest 

malejąca, ponadto bardzo wiele osób nie jest zameldowanych, a mieszka w Olecku.  

Obniżenie stawek np. o 2 zł, to dla gminy strata w setkach tys. zł. Budżet trzeba zbilansować, 

brakowałoby dochodów.  

Ponadto dla przedsiębiorców została ustanowiona pomoc de minimis, istnieje możliwość 

umorzenia podatków przedsiębiorcom, którzy są w trudnej sytuacji. Gmina ustanowiła 

również Tereny Aktywności Gospodarczej i specjalną strefę ekonomiczną.  

 

Członek komisji – Janusz Żero 

zapytał, jaka jest ściągalność podatków. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, iż w 2014 r. planuje się wpływy z zaległych podatków w kwocie 329.000 zł. 

Ściągalność jest bardzo dobra i zaległości ciągle maleją. Największy problem jest z centralą 

nasienną, której właścicielem jest państwo. 

 

Członek komisji – Wioletta Żukowska 

zapytała, czy tylko duże przedsiębiorstwa mają przywileje w specjalnej strefie ekonomicznej, 

i czy sklepy z centrum miasta mogłyby zostać objęte strefą.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że w strefie mogą być tylko zakłady produkcyjno-usługowe, a nie handel. 

 

Członek komisji – Janusz Żero 

powiedział, aby na przyszły rok szerzej rozpatrzyć ten temat.  
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Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

stwierdził, iż można byłoby zastanowić się nad ustanowieniem przedziałów, jeśli chodzi o 

stawki podatku, np. ze względu na ilość zatrudnionych osób.  

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości.   

 

 

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

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż zmienia się jedynie plan wydatków budżetu gminy: 

 w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030 – Izby rolnicze, zwiększa się plan 

wydatków bieżących o 5.500 zł z przeznaczeniem na wpłatę gmin na rzecz izb 

rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego; 

 w dz. 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się plan wydatków bieżących                           

o 104.000 zł; 

 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków ogółem o 13.500 zł, 

w tym: 

a) w Gimnazjum Nr 2 w Olecku zwiększa się plan o 500 zł z przeznaczeniem na zakup 

pomocy dydaktycznych na realizację projektu „Z wizytą w królestwie bobrów” 

realizowanego ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, 

b) w Szkole Podstawowej w Gąskach zwiększa się plan o 13.000 zł z przeznaczeniem na 

zakup paliwa do autobusu szkolnego na przewóz uczniów na zajęcia szkolne i 

pozalekcyjne, 

c) w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększa się 

plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 

mieszkańców gminy Olecko w domach pomocy społecznej. Z roku na rok zwiększa 

się liczba osób przebywających w tych placówkach; 

 w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – utrzymanie 

zieleni, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 15.000 zł. 

 

Członek komisji – Janusz Żero 

odnośnie zmniejszenia planu wydatków bieżących o 15.000 zł na utrzymanie zieleni 

stwierdził, iż złożył wniosek w sprawie stanu drzew i krzewów w Olecku, które należy 

podciąć, a zmniejsza się wydatki w tym zakresie. Gałęzie drzew w parku zasłaniają latarnie.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wtrącił, że gałęzie drzew przycina się na przełomie lutego i marca.  

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                     

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 

 

Do punktu 3 – Sprawy wniesione. 
 

Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski 

poinformował, że do biura Rady Miejskiej wpłynęły następujące sprawy: 

 Odpowiedź na wniosek w sprawie organizacji dożynek gminnych; 
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 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia                                

23 października 2014 r., który stwierdził nieważność Uchwały Nr ORN.0007.54.2014 

Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko; 

 pismo Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Przewoźników 

Drogowych z prośbą, aby w przyszłorocznym budżecie uwzględnić możliwość 

obniżenia wysokości stawek od środków transportowych, w szczególności tych, 

dotyczących ciągników siodłowych; 

 Dyrektorzy szkół: 

 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, 

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

 Zespołu Szkół w Olecku, 

 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku 

poinformowali o zawartych umowach najmu; 

 Mieszkaniec Sedranek zgłosił protest w sprawie postawienia słupa napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 110 kV na jego działkach położonych we wspomnianej 

miejscowości. Mieszkaniec wskazuje, iż nie został poinformowany przez inwestora o 

planowanej inwestycji;  

 Mieszkańcy ul. Sokola 2 i 3 proszą o wykonanie parkingu z kostki betonowej na 

działce gminnej naprzeciw ich bloków mieszkalnych; 

 

Pisma znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej. 

 

Innych spraw wniesionych nie było. 

 

 

Do punktu 4 – Wolne wnioski. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk 

 zwrócił uwagę, iż przez kilka ostatnich niedziel na ul. Kasprowicza w dzień świeciły 

latarnie, natomiast na ul. Kościuszki latarnie uruchamiają się bardzo późno. Wnosi, 

aby przeprowadzić inwentaryzację włączania się latarni; 

 zgłosił, że gałęzie drzew zasłaniają lampy przy skate parku; 

 odnośnie odwodnienia skweru przy ul. Targowej otrzymał odpowiedź, iż zostało to 

definitywnie rozwiązane, ale jego zdaniem trzeba będzie tam coś jeszcze zrobić. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż mogą być zakłócenia odnośnie uruchamiania latarni, gdyż w mieście obecnie są 

kładzione kable i wymieniane prawie wszystkie stacje trafo. W związku z tym zakład 

energetyczny ma też nieprzewidziane usterki. Czasami w niedzielę latarnie się świecą, gdyż 

pracownicy w ramach dyżurów wymieniają lampy. 

Jeśli chodzi o skwer przy ul. Targowej sprawa nie została jeszcze definitywnie zakończona, 

gdyż do przyszłorocznego budżetu zostało wpisane zadanie inwestycyjne – wykonania 

odwodnienia liniowego tego terenu.  

 

Członek komisji – Wioletta Żukowska 

 zgłosiła wniosek o ustawienie lustra przy drodze w Kukowie na wysokości firmy 

„Limba”; 

 w imieniu mieszkańców wsi Kukowo prosi o wcześniejsze włączanie latarni. 

 

Protokołowała                           Przewodniczący Komisji             

Małgorzata Adameit       Leszek Olszewski 


