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P r o t o k ó ł   Nr   ORN.0002.13.2014 

II sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 
Sesję rozpoczęto o godzinie   13:00 

        zakończono o godzinie    15:25 

 

 

Sesji przewodniczył    Przewodniczący Rady Miejskiej 

          - Karol Sobczak  

 

Protokołowała     Inspektor Wydziału ORN UM 

         - Małgorzata Adameit 

 

 

 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej. Witał radnych przybyłych na 

sesję, witał Pana Burmistrza – Wacława Olszewskiego, Zastępcę Burmistrza – Henryka 

Trznadla, Starostę Powiatu Oleckiego – Mariana Świerszcza, Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – Jana Mroza, Komendanta Powiatowego Policji w 

Olecku – Rafała Klauzę.  

 

Witał kierowników jednostek podległych Radzie Miejskiej, prezesów spółek, 

kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysów, przewodniczących rad osiedli oraz 

mieszkańców biorących udział w dzisiejszej sesji. 

 

 Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 21 radnych, w sesji uczestniczy            

20 radnych, co stanowi wystarczające quorum do odbycia sesji i podejmowania 

prawomocnych uchwał. Jeden radny przybył na sesję podczas jej trwania.  

 

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

przewodniczących rad i zarządów osiedli. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  

w okresie od ostatniej sesji.  

5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 

6. Wnioski i oświadczenia radnych. 

7. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli oraz radnych 

Oleckiej Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku, 

b) powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu                         

i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku, 

c) powołania członków Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia                             

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku, 

d) powołania członków Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej 

w Olecku, 
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e) powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku, 

f) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi 

Prokuratora Rejonowego w Olecku, 

g) udzielenia dotacji Powiatowi Oleckiemu na budowę progu zwalniającego na ulicy 

Kościuszki w Olecku, 

h) ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę Burmistrzowi Olecka, 

i) zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 

9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. 

10.  Zamknięcie obrad sesji. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, iż zgodnie z §2 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Olecku, stanowiącym Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Olecko w skład Komisji Rewizyjnej 

wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących 

funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. W związku z tym, iż 

dopiero na dzisiejszej sesji będzie wybierany Wiceprzewodniczący Rady i w dniu dzisiejszym 

wpłynęły zawiadomienia o utworzeniu dwóch klubów radnych: Klub Radnych OKO, którego 

przewodniczącym jest radny Maciej Juchniewicz oraz Klub Radnych „Mała Ojczyzna 

Olecko”, którego przewodniczącym jest radny Krzysztof Fidler. Domyśla się, że jeszcze 

wpłyną zawiadomienia o utworzeniu innych klubów. W związku z powyższym wybory do 

Komisji Rewizyjnej odbędą się na kolejnej sesji.   

 

Uwag do porządku obrad sesji nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 2 – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do protokołu z sesji Rady Miejskiej, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.? 

 

Uwag do protokołu nie zgłaszano. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie treść protokołu z ostatniej sesji Rady 

Miejskiej.  

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 21 za przyjęciem protokołu głosowało                  

21 radnych.  

 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0002.12.2014 sesji Rady Miejskiej odbytej  

w dniu 1 grudnia 2014 roku.  

 

 

Do punktu 3 – Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 
 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał następujące zarządzenia: 

 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.147.2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 

ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Olecko w ramach procesu 

opracowywania Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015 oraz programu przeciwdziałania 

narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2015-2018, w części dotyczącej form 
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dostarczenia wiedzy osobom dorosłym na temat używania alkoholu, środków 

psychoaktywnych a także infoholizmu wśród dzieci i młodzieży.  

 Zarządzenie Nr ORN.0050.148.2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany 

budżetu gminy na 2014 r. 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.149.2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia 

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015-2024. 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.150.2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia 

projektu budżetu Gminy Olecko na 2015 rok. 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.151.2014 z dnia 17 listopada 2014 r. zmieniające 

Zarządzenie Nr 16/10 Burmistrza Olecka z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku. 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.152.2014 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i ogłoszenia wykazu 

nieruchomości położonej na terenie Gminy Olecko. 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.153.2014 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie likwidacji 

drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy Olecko, położonej w obrębie Babki 

Oleckie. 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.154.2014 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie likwidacji 

drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy Olecko, położonej w obrębie Zajdy. 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.155.2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmiany 

budżetu gminy na 2014 r. 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.156.2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 

zastępcy burmistrza. 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.156a.2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i ogłoszenia wykazu 

nieruchomości położonej na terenie Gminy Olecko; dotyczy to nieruchomości 

gruntowej przyległej do budynku mieszkalnego w Olecku na Osiedlu Siejnik II o pow. 

568 m
2
. 

 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

Ogłoszono: 
 kolejny przetarg na sprzedaż kompleksu 28 działek pod zabudowę garażową na 

Osiedlu Siejnik I w Olecku o łącznej pow. 0,0588 ha wraz z udziałem w drogach         
dojazdowych w wysokości 28/67 części nieruchomości o powierzchni 0,2195 ha. 
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 stycznia 2015 r.; 

 III przetarg na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0976 m
2
 położonej w Olecku przy 

ul. Dąbrowskiej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową. Przetarg zostanie 
przeprowadzony w dniu 14 stycznia 2015 r.; 

 kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0027 ha, położonej w Olecku 
przy Alejach Lipowych z przeznaczeniem pod zabudowę garażową typu „blaszak”. 
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 stycznia 2015 r.; 

 II przetarg na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0044 ha, położonej w Olecku przy 
Alejach Lipowych z przeznaczeniem pod zabudowę gospodarczą. Przetarg 
zostanie przeprowadzony w dniu 14 stycznia 2015 r.; 

 I przetarg na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,7500 ha, położonej w obrębie Plewki z 
przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 stycznia 
2015 r.; 

 II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 1,1977 ha położonej w 
Olecku na Osiedlu Siejnik II z przeznaczeniem pod zabudowę handlową. 
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 10 lutego 2015 r. 
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Rozstrzygnięto: 
 przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,2315 ha, położonej w Olecku 

przy ul. Kościuszki (TAG) z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo -
składową. Nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę 36.408 zł brutto; 

 przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, o pow. 0,0848 ha położonej w Olecku 
przy ul. Dębowej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę 55.965 zł brutto; 

 przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, o pow. 0,0690 ha położonej w Olecku 
przy ul. Dębowej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę 45.473,10 zł brutto. 

 
Nie doszły do skutku przetargi: 

─ na sprzedaż nieruchomości gruntowej, przeznaczonej pod zabudowę handlową przy   

ul. Wiejskiej w Olecku. 

 

Zawarto akty notarialne: 

 na sprzedaż nieruchomości położonej w Olecku przy ul. Dębowej z przeznaczeniem 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

 na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości o pow. 67 m
2
 położonej w 

Olecku przy ul. Paderewskiego na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej. 

 

 Stosownie do art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                   

i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz jest zobowiązany, co najmniej raz w 

roku, poinformować Radę o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłat 

planistycznych. W roku 2014 na obszarach objętych aktualnymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego nie wystąpił żaden przypadek 

sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy 

albo jego zmiana stały się obowiązujące. Dziesięć transakcji sprzedaży na terenach 

objętych mpzp nastąpiło po upływie 5-ciu lat. 

 

 Do Urzędu Miejskiego w Olecku w dniu 20 listopada 2014 r. wpłynęła skarga z dnia 

14 listopada 2014 r. Prokuratora Rejonowego w Olecku, który wniósł o stwierdzenie 

nieważności uchwały nr XXVII/191/04 Rady Miejskiej w Olecku z dnia                                 

26 października 2004 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olecko oraz ich 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w części tj. w zakresie 

przepisu §5 w/w uchwały. Skarga została oparta na naruszeniu prawa tj. art. 4 ust. 7 

pkt 2 i ust. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształcaniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości poprzez przekroczenie kompetencji 

ustawowej i nie uchylenie §5 w/w uchwały zawierającego obowiązek ponoszenia 

kosztu operatu szacunkowego oraz dokumentacji geodezyjnej przez nabywcę 

nieruchomości, po wejściu w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości w dniu 15 października 2005 r. W 

ocenie prawnej dokonanej przez mecenasa Trojanowskiego wynika, że skarżona 

uchwała w istocie nie dotyczy kwestii przekształcenia użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości, a jedynie zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości w trybie cywilnoprawnym. W żadnym miejscu w treści 

przedmiotowego aktu nie odnajduje się zapisów odnoszących się do przekształcenia 

użytkowania wieczystego w prawo własności i nie można również odnaleźć zapisów 

opartych na ustawie z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, czy też ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości. Istotnym jest, że wskazana uchwała w §1 pkt 6 definiuje w 

oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, co należy 
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rozumieć pod treścią zbywanie albo nabywanie nieruchomości. Zgodnie z definicją 

wynikającą z zapisu wspomnianego punktu, zbywaniem lub nabywaniem jest 

czynność prawna, na podstawie której następuje przeniesienie własności 

nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste. W tym miejscu należy 

stwierdzić, że przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nie jest tożsame z 

przekształceniem tegoż prawa w prawo własności. Zapisy uchwały jednoznacznie 

wskazują, iż przedmiotowa uchwała odnosi się jedynie do przenoszenia prawa 

własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego w oparciu o ustawę z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nie zaś przekształcania 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W tej sytuacji nie 

można uznać, iż nastąpiło naruszenie art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11 a ustawy o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 

dnia 29 lipca 2005 r. Wobec powyższego na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej w Olecku 

przedłożony jest projekt uchwały o przekazaniu skargi Prokuratora Rejonowego w 

Olecku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. W odpowiedzi na 

skargę zostanie złożony wniosek o jej oddalenie. 

 

 Zakończone zadania inwestycyjne: 

 budowa drogi na Osiedlu Siejnik w Olecku, wartość zamówienia brutto wyniosła 

849.524,10 zł. Zadanie było dofinansowane z „Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” 

(edycja 2014) kwotą 354.530 zł oraz przez Powiat Olecki w kwocie 50.000 zł. 

Odbioru dokonano 4 grudnia br.; 

 budowa sieci wodociągowej Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo - 

III Etap. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 11 września 2012 r. 

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Litwa – Polska – Rosja na lata 2007 – 2013. Podczas tego etapu inwestycji 

zbudowano około 8 km przyłączy wodociągowych – 45 szt., 0,1 km kanalizacji 

sanitarnej z rur PVC, dostarczono, zamontowano i uruchomiono 31 szt. 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonawcą była firma „SAN-SYSTEM 

MAZURSKA” Karol Brodowski z Olecka. Cena oferty brutto wyniosła 1.830.000 zł. 

Odbioru robót dokonano 8 grudnia br. 

 budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5 (Fundusz Sołecki). Zadanie 
wykonał Zakład Ogólnobudowlany, Marian Jan Wojsiat z Olecka. Wartość prac 
brutto wyniosła 2.340 zł. Odbioru dokonano 13 listopada 2014 r. Wykonano 
instalację wodno-kanalizacyjną w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej. 

 budowa altany ogrodowej w Gąskach (Fundusz Sołecki). 
 

 Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji: 

 sieć szerokopasmowa Gminy Olecko. Całkowita wartość projektu wynosi 
3.794.255 zł, w tym dofinansowanie 85% ze środków unijnych. Zadanie zostanie 
wykonane do końca kwietnia 2015 r., gdyż nieruchomość, na której będzie stał 
maszt należało przekształcić z gruntów leśnych na działkę budowlaną;  

 budowa ścieżki pieszo - rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej w 
Olecku (oraz remont pomostu kąpieliska miejskiego „SKOCZNIA”) w Olecku z 
dofinansowaniem z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-
2013. W listopadzie br. zakończono realizację jednego z etapów projektu tj. 
budowę ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Ludowej do ul. Gołdapskiej. W ramach 
zakończonego etapu wykonano oświetlenie uliczne ok. 1,5 km na długości od ul. 
Ludowej do ul. Gołdapskiej 18A (garaże), wybudowana została również 
nawierzchnia utwardzona od ul. Gdańskiej do Gołdapskiej 18A (garaże) i dalej 
do drogi na Gołdap o nawierzchni żwirowej. Nowo wybudowany obiekt 
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połączono z istniejącą „Wiewiórczą Ścieżką”. Wartość robót brutto wyniosła 
424.000 zł. 
W dniu 1 grudnia br. gmina podpisała umowę na wykonanie dodatkowego zakresu 

(wykorzystującego oszczędności z poprzednich działań tj. remont skoczni oraz 
budowa ścieżki pieszo - rowerowej) z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo - 
Usługowe Mirosław Dębowski z siedzibą w Olecku na kwotę 332.050,10 zł. 
Nad przebiegiem robót nadzór będzie sprawował Jan Makowski za kwotę 
1.230,00 zł. Dodatkowy zakres prac obejmuje wykonanie małej architektury 
służącej rekreacji codziennej tj. „pumptrack” – tor dla rowerzystów o dł. ok. 70 m, 
tor do jazdy na rolkach o dł. ok. 190 m, urządzenia sprawnościowe do wspinania 
w formie linowej piramidy o wysokości 6 m. Urządzenia rozmieszczone zostaną 
na terenie rekreacyjnym przy ul. Letniej, w sąsiedztwie istniejącej siłowni 
terenowej. Liczy, iż do końca grudnia wszystkie prace zostaną ukończone; 

 remont świetlicy wiejskiej w Babkach Gąseckich (Fundusz Sołecki). 
 

 Odnośnie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Olecko wykonawca projektu studium 
przedłożył propozycje rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do 
publicznego wglądu projektu studium i trwa weryfikacja przekazanych dokumentów. 
Prawdopodobnie w styczniu zostanie podjęta stosowna uchwała. 
 

 Od 5 grudnia 2014 r. do 2 stycznia 2015 r. został wyłożony do publicznego wglądu 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w Olecku w rejonie ul. Sembrzyckiego i Placu Zamkowego nad Jeziorem Oleckie 
Wielkie. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie, z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2015 r. 

 

 Od 28 listopada 2014 r. do dnia dzisiejszego (19 grudnia br.) wyłożony jest do 
publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Wąską, 1 Maja i Placem 
Wolności w Olecku. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie, z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do 5 stycznia 2015 r. 

 

 W dniu 27 listopada br. w Augustowie odbyło się podsumowanie Programu 
Współpracy Transgrnicznej Litwa-Polska 2007-2013. W ramach tego programu gmina 
wykonała 4 duże zadania: 

 

 Rozwój turystyki transgranicznej - dziedzictwo kulturalne dla przyszłych 
pokoleń – w projekcie zrealizowano następujące działania: promocję, 
przebudowę placów (w Olecku i Simnas), Polsko-Litewski Jarmark w Olecku, 
Spotkanie folklorystyczne w Simnas, Koncert Kolęd w Olecku. Wartość 
całego projektu wyniosła 3.098.024 zł. 

 Transgraniczna współpraca młodzieży – projekt realizowany był od 5 stycznia 
2009 r. do 4 stycznia 2012 r. Wykonano stadion ze sztuczną murawą oraz 
przebudowano stadion piłkarsko-lekkoatletyczny. Koszt całego projektu 
wyniósł 7.420.137 zł.  

 Budowa wspólnego produktu turystycznego regionów Olecka i Kozłowej 
Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej – w ramach projektu 
w Olecku wybudowano obozowisko wraz z infrastrukturą przy stadionie. 
Wartość projektu wyniosła 930.191 zł. 

 Zacieśnienie współpracy pomiędzy Oleckiem i Kozłową Rudą na rzecz 
rozwoju wspólnego produktu turystycznego – budżet projektu wyniósł 
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540.001 euro, w tym gminy Olecko – 254.154 euro. Projekt zakłada remont 
mola „Skocznia” w Olecku, budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz 
rozbudowę urządzeń na terenie rekreacyjnym przy ul. Letniej. 

Na realizację powyższych projektów gmina pozyskała w sumie 10.595.222 zł. Jest 
to najwyższa kwota, z której skorzystały samorządy po polskiej stronie. Najwyższą 
kwotę dofinansowania po stronie litewskiej pozyskało miasto Alytus. Ponadto 
gmina zrealizowała 4 tzw. projekty miękkie, na które pozyskała dofinansowanie w 
kwocie ok. 1 mln zł. W związku z powyższym gmina Olecko otrzymała dwa 
wyróżnienia. 
 

 Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i porządku terenów 
komunalnych w Olecku. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta - Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku, z którym została podpisana umowa na 
okres 2 lat (do końca 2016 roku) za kwotę 2.130.000 zł. 
  

 Zakończono realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku użytkowego 
położonego w Olecku przy ul. Kolejowej 31 polegającą na modernizacji węzła 
cieplnego oraz wymianie okien”. W ramach zadania wymieniono wszystkie okna, 
drzwi zewnętrzne i wewnętrzne prowadzące do skrzydeł budynku. Zmodernizowano 
również węzeł cieplny budynku. Całkowity koszt zadania wyniósł 160.026,33 zł netto. 
Na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie uzyskano dofinansowanie zadania w wysokości 125.000 zł. 
 

 Gmina zakupiła nowy samochód  Volkswagen Caravelle na potrzeby Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Olecku za kwotę 136.000 zł przy dofinansowaniu z PEFRON w kwocie 
80.000 zł. Poprzedni samochód został przekazany do Regionalnego Ośrodka Kultury w 
Olecku – „Mazury Garbate”.  

 

 W dniu 11 listopada 2014 r. odbyły się obchody Święta Odzyskania Niepodległości. 
W uroczystościach brała udział kompania honorowa Wojska Polskiego                                     
z 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego.  
Wcześniej, 7 listopada br. odbył się spektakl pt. „... jak lawa” na podstawie 

„Dziadów” A. Mickiewicza, przygotowany przez uczniów I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku oraz 11 listopada br. Finał                            

X Jubileuszowego Konkursu Pieśni Patriotycznej - koncert przygotowany przez 

uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach. 

 

 W dniu 19 listopada 2014 r. wraz z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Olecku – Andrzejem Kamińskim odebrał w Parlamencie Europejskim w 

Brukseli nagrodę EUROPEJSKIEGO MIASTA SPORTU 2015 przyznaną przez 

Europejskie Stowarzyszenie Stolic Sportowych (ACES EUROPE). Warto nadmienić, 

że Olecko jest jedynym miastem w Polsce, które otrzymało ten prestiżowy tytuł za 

rozwój bazy sportowej. Nagroda w kategorii „Town” (miasta do 25 tys. mieszkańców) 

jest przyznawana od 2010 roku. 

 

 W piątek, 12 grudnia 2014 r. w Olecku gościła grupa młodzieży, która uczestniczy w 

Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych organizowanym przez 

Kancelarię Sejmu we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Program jest 

przedsięwzięciem dającym możliwość młodym obywatelom Niemiec, Gruzji, Litwy, 

Węgier, Rumunii, Włoch, Kazachstanu, Kirgistanu, Kanady oraz Ukrainy do 

czynnego uczestnictwa w życiu politycznym i parlamentarnym Polski.  

 

 Zgodnie ze statutami sołectw i osiedli kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz organów 

Samorządu osiedla wygasa po upływie trzech miesięcy od dnia wyboru nowej Rady 

Miejskiej, czyli 16 lutego 2015 r. Zebrania Wiejskie, na których ma być dokonany 
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wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz Zebrania Mieszkańców osiedla, na 

którym ma być dokonany wybór organów osiedla zwołuje Burmistrz w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni po upływie kadencji powyższych organów. W związku z tym na 

przełomie stycznia i lutego zostanie podjęte zarządzenie ustalające harmonogram 

zebrań wyborczych w jednostkach pomocniczych gminy.  

 

 W dniu 7 grudnia w Hali „Lega” odbył się charytatywny koncert „Czar Bożego 

Narodzenia”. Zebrane pieniądze pozwoliły na przygotowanie ok. 450 

świątecznych paczek  najuboższym   dzieciom   z   gminnych   placówek   

oświatowych. Więcej informacji można znaleźć w aktualnościach na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego. 

 

 W dniach 4-5 listopada 2014 r. w sali kina Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku 

odbył się X Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, w którym wystąpiło 244 

uczestników w 4 kategoriach wiekowych. 

 

 Zakończyła się realizacja rządowego Programu „Wyprawka Szkolna”. 

Dofinansowaniem do zakupu podręczników na rok szkolny 2014/15 objęto 357 

uczniów ze szkół z terenu Gminy Olecko, w tym 123 uczniów niepełnosprawnych, na 

łączną kwotę 91.713, 94 zł. 

 

 W listopadzie wydano decyzje dotyczące realizacji stypendiów szkolnych dla 

uczniów na obecny rok szkolny. Po rozpatrzeniu 504 wniosków stypendia szkolne za 

okres od września do grudnia przyznano dla 491 uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wartość wydanych decyzji to 204.771 zł. 

 

 W ramach Programu OLECKA RODZINA 3+ dotychczas wpłynęło 98 wniosków o 

wydanie Karty Oleckiej Rodziny 3+. Kartę otrzymało 97 rodzin (513 osoby). Obecnie 

mamy 6 partnerów (prywatnych podmiotów) programu. 

 

 Odbyło się szereg imprez kulturalnych w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku - 

„Mazury Garbate” oraz sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku. 

 

 W dniach „międzyświątecznych”, tj. 22 i 23 grudnia, 29 i 30 grudnia oraz 02 i 05 

stycznia będzie miała miejsce Mikołajkowa Sekcja Sportowa. Serdecznie zaprosił 

dzieci i młodzież do korzystania ze specjalnej oferty sportowych zajęć 

zorganizowanych w Hali „Lega”. 

 

 W dniu 1 stycznia 2015 r. po raz 16. odbędzie się Noworoczny mecz piłki nożnej 

Czarni Olecko - Reszta Świata na stadionie ze sztuczną nawierzchnią. W tym samym 

dniu w Hali „Lega” odbędzie się X Noworoczny Turniej Tenisa Ziemnego. 

 

 Zaprosił wszystkich na obchody Nowego Roku na centralnym placu w mieście w dniu                

1 stycznia 2015 r. od godz. 15:00. 

 

 Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych START w 

Białymstoku zaprasza chętne osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w projekcie: 

„Prowadzenie zajęć grupowych w sekcjach sportowych”. Stowarzyszenie chce dotrzeć 

z informacją do jak największej ilości osób niepełnosprawnych. Jeśli wszyscy zebrani 

znają takie osoby, to prosi o przekazanie informacji, iż można skorzystać z oferty 

zajęć nieodpłatnie. Zajęcia z piłki siatkowej, lekkiej atletyki, boccia, tenisa stołowego, 

pływania i tenisa ziemnego odbywać się będą w Hali „Lega” od stycznia 2015 r. w 

dniach od poniedziałku do piątku i będą prowadzone przez wykwalifikowanych 
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trenerów. Więcej informacji można uzyskać u pracownika WTZ w Olecku Pana 

Mariusza Niewiarowskiego.  

 

 W dniu 17 grudnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się 

podsumowanie współzawodnictwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku 

Sportowego w roku 2013/2014. Punktacją objętych zostało około 270 placówek, co 

jest rekordem i wynikiem doskonałym w skali krajowej. Przyznano wyróżnienia w 

wielu kategoriach, dla gminy najważniejsze były: 

 w kategorii Szkoły Podstawowe miejskie – III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 3 

im. Jana Pawła II w Olecku, 

 w kategorii Gimnazja miejskie – IV miejsce Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja 

Kopernika w Olecku, 

 w kategorii Szkoły Ponadgimnazjalne – IV miejsce I Liceum Ogólnokształcące 

im. Jana Kochanowskiego w Olecku, 

 w kategorii Miasta i gminy – II miejsce Miasto i Gmina Olecko. 

Burmistrz wręczył puchary i pamiątkowe dyplomy dyrektorom szkół gminnych i 

Staroście Powiatu Oleckiego składając gratulacje. 

Ponadto w kategorii Wydarzenie roku 2014 odznaczenie otrzymał Dyrektor MOSiR w 

Olecku – Andrzej Kamiński za organizację Finału Krajowego Czwórboju LA w 

Olecku.  

 

Dyrektor MOSiR w Olecku – Andrzej Kamiński 

podkreślił, iż wyróżnienie, które otrzymał jest dla wszystkich nauczycieli wychowania 

fizycznego, gdyż imprezę sportową obsługiwali wyłącznie nauczyciele z Olecka. Na finał 

przyjechali mistrzowie ze wszystkich województw w kraju. Organizacja imprezy została 

oceniona jako najlepsza impreza sportowa w kraju na specjalnej konferencji Krajowego 

Szkolnego Związku Sportowego, która odbyła się w Bydgoszczy.  

Aby uzmysłowić zebranym, jak to jest duże osiągnięcie przytoczył kilka danych sprzed 4 lat. 

W województwie warmińsko-mazurskim jest 116 gmin, szkół podstawowych – 547, 

gimnazjów – 296, szkół ponadgimnazjalnych – 390. Teoretycznie wszystkie te szkoły 

powinny brać udział w rywalizacji sportowej. Jeśli chodzi o ilość finałów wojewódzkich, w 

których mogą wziąć udział powyższe szkoły kształtuje się następująco: 

 szkoły podstawowe – 27 finałów chłopców i 27 finałów dziewcząt, razem 54 finały, 

 gimnazja – 25 finałów chłopców i 25 finałów dziewcząt, razem 50 finałów, 

 szkoły ponadgimnazjalne – 20 finałów chłopców i 20 finałów dziewcząt, razem 40 

finałów. 

Łącznie rozgrywanych jest 140 finałów wojewódzkich. Teoretycznie eliminacje zaczyna się 

od mistrzostw powiatu. W naszym powiecie rozgrywanych jest co roku ok. 120 zawodów 

rangi powiatowej dla wszystkich szkół. 

Jeśli chodzi o awanse naszych szkół kształtowały się one następująco: 

Lp. Szkoła Rok Miejsce 

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olecku 2010-2011 66. 

  2011-2012 22. 

  2012-2013 5. 

  2014 3. 

2. Gimnazjum Nr 2 w Olecku 2011-2012 73. 

2.   2012-2013 25. 

  2014 4. 
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Oznajmił, iż powyższe osiągnięcia są dzięki pracy nauczycieli wychowania fizycznego, 

którzy poświęcają swój czas popołudniami i w dni wolne od pracy.  Nauczyciele pracują nad 

szkoleniem młodzieży zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie szkolnych imprez 

sportowych” zatwierdzonym przez Kuratora Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

złożył gratulacje Burmistrzowi i dyrektorom szkół. Wyraził nadzieję, iż w końcu praca 

nauczycieli wychowania fizycznego zostanie doceniona. 

Zapytał, czy są pytania do Burmistrza w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Radni nie zgłaszali pytań. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

pogratulował Burmistrzowi wyróżnienia za pozyskanie największej kwoty dofinasowania z 

Programu Współpracy Trangranicznej Litwa-Polska i życzył, by w najbliższym naborze 

wniosków gmina również miała I miejsce.  

 

Na tym punkt zakończono. 

  

     

Do punktu 4 – Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach 

podejmowanych  w okresie od ostatniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

przedstawił informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

 W dniu 14 listopada br. wpłynęło Zarządzenie Nr ORN.0050.149.2014 Burmistrza 

Olecka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015 – 2024 oraz Zarządzenie                            

Nr ORN.0050.150.2014 Burmistrza Olecka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie 

przyjęcia projektu budżetu Gminy Olecko na 2015 rok. W dniu 11 grudnia br. 

zarządzenia zostały przesłane radnym. 

 

 W dniu 20 listopada 2014 r. wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego w Olecku. 

Sprawę przedstawił Burmistrz.  

 

 Burmistrz Olecka przedłożył informacje o wyznaczeniu podmiotów obowiązanych do 

przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele 

społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej 

grzywny. 

 

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie przesłała uchwały Składu Orzekającego 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Olecka projekcie 

uchwały budżetowej na 2015 rok oraz o przedłożonym przez Burmistrza Olecka 

projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024. Opinie są pozytywne.  

 

 Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Orzechowski oraz Senator 

Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Konopka przesłali radnym gratulacje z okazji 

wyboru na Radnych Rady Miejskiej w Olecku. 

 

 W dniu 11 grudnia radna Maria Dzienisiewicz oraz radna Wioletta  Żukowska złożyły 

oświadczenie o rezygnacji z członkostwa odpowiednio w Komisji Oświaty, Kultury, 

Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji oraz w Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony 

Zdrowia i Bezpieczeństwa na rzecz członkostwa w Komisji Planowania, Budżetu                   
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i Gospodarki. Projekty uchwał ze stosownymi poprawkami zostały przygotowane na 

dzisiejszą sesję.  

 

 W dniu 15 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Olecku odbyła się debata 

społeczna poświęcona współpracy samorządów lokalnych, mieszkańców i policji na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa. 

 

 W dniu 19 grudnia br. odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne w Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, w którym ze względów 

zawodowych nie mógł uczestniczyć, ale na spotkaniu obecny był Burmistrz. 

 

 Wpłynęły życzenia świąteczne od jednostek organizacyjnych gminy, powiatu i innych 

instytucji, za które serdecznie podziękował. 

 

 Przypomniał, iż radni są obowiązani złożyć oświadczenia majątkowe do 31 grudnia 

2014 r. Oświadczenia w dwóch egzemplarzach należy dostarczyć do biura Rady 

Miejskiej. 

 

Zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Radni nie zgłaszali pytań. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu  5 – Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 
 

Radny Maciej Juchniewicz 

zgłosił następujące interpelacje: 

 Prosił o doprecyzowanie informacji odnośnie kadencji dyrektorów szkół i 

kierowników jednostek podległych gminie, czy są planowane konkursy tam, gdzie 

kadencje wygasają, w jakich jednostkach i kiedy.  

 W poprzedniej kadencji rady poruszał temat budynku należącego do Ligi Obrony 

Kraju, gdzie mieści się „Tawerna”. Chce wiedzieć, czy są jakieś nowe ustalenia w tej 

sprawie, bo Burmistrz zapowiadał spotkanie z władzami LOK w kwestii zakupu tego 

terenu przez gminę. 

 Zapytał, co dalej będzie ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013-

2023. 

 Odnośnie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej w 

Olecku Burmistrz wspominał, iż zadanie zostało odebrane, ale słupki blokujące wjazd 

z obu stron ścieżki są ruchome. Chce wiedzieć, na jakim etapie jest odbiór prac, bo 

trzeba poprawić zamontowane słupki. Ponadto prosi o wyjaśnienie, jak będzie 

umożliwiony dojazd na skocznię, na parking przy „dzikiej plaży” oraz do pola 

namiotowego, bo w tej chwili wjazd do tych miejsc został „odcięty”. Przedmiotowa 

ścieżka miała być połączona z „Wiewiórczą Ścieżką”, chce wiedzieć, czy to 

połączenie nie zostało uwzględnione w projekcie technicznym.  

 Nawiązując do usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób potrzebujących w  

gminie Olecko, opłacanych z naszego budżetu, którymi zawiaduje Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej stwierdził, iż co roku usługi są zakupywane po rozstrzygnięciu 

przetargu nieograniczonego. Od pań świadczących te usługi wie, iż są z nimi 

podpisywane, tzw. „umowy śmieciowe”, bez gwarancji zatrudnienia, a czasami zdarza 

się też praca „na czarno”. Rozmawiał już z Burmistrzem na ten temat. Pomysł  jest 

taki, aby kontynuować procedurę wyłaniania wykonawcy świadczącego usługi 

opiekuńcze w drodze przetargu, ale w specyfikacji stosować również kryteria 
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jakościowe wyboru ofert, na co pozwala nowelizacja Prawa zamówień publicznych 

oraz stosować obowiązek zatrudniania opiekunek na umowę o pracę.  

Ponadto otrzymywał sygnały, iż w ramach robót budowlanych wykonywanych po 

rozstrzygniętych przez gminę przetargach nieograniczonych pracownicy również 

pracują „na czarno”. Stąd zwraca się z prośbą, aby w przetargach ogłaszanych przez 

gminę stosować kryteria jakościowe oraz zapisy dotyczące wymogów zatrudniania 

pracowników zgodnie z prawem, najlepiej na umowę o pracę.  

Zwracając się do obecnego na sesji Starosty Oleckiego oznajmił, iż otrzymywał 

sygnały, że część pań pracujących w szpitalu również jest zatrudniona w ramach 

„umów śmieciowych”, co też nie jest dobrym rozwiązaniem. Nie wie, jakich 

stanowisk to dotyczy, ale są skargi mieszkańców, że są tak traktowani. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu przedstawicielce opiekunek, które świadczą 

usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców gminy. 

 

Pani Krystyna Sasin 

wyjaśniła, że opiekunki pracują już trzeci rok na podstawie tzw. „umów śmieciowych”, czyli 

są zatrudnione na umowy zlecenie, w ramach których nie są odprowadzane żadne składki na  

ubezpieczenie społeczne. Stąd wspólnie z koleżankami chcą poruszyć ten temat i rozmawiać z 

Burmistrzem i Radą Miejską. Są mieszkankami Olecka, zajmują się przede wszystkim 

członkami rodzin osób obecnych na tej sali i dobrze byłoby, aby zwrócono uwagę na ten 

problem.  

 

Radny Maciej Juchniewicz 

kontynuował zgłaszanie interpelacji: 

 Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje lokalizację 

potencjalnych farm wiatrowych między innymi w północnej części gminy Olecko. 

Zapytał, jak gmina Olecko się do tego odnosi i jakie przełożenie ma wojewódzki plan 

na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 Prosi, aby opracować z radcami prawnymi informację, która w sposób jasny i 

ostateczny wyjaśni stosunek radnego do pracodawcy, chodzi szczególnie o sferę 

budżetową, aby było jasno opisane, jak ma wyglądać zwalnianie radnego z pracy w 

celu umożliwienia udziału w sesjach i pracach komisji. Wnosi o przekazanie 

opracowanej informacji radnym, ich pracodawcom oraz dyrektorom jednostek sfery 

budżetowej. Radny ma prawo pełnić mandat, jednocześnie pracodawca nie może 

ponosić z tego tytułu żadnych szkód. Pracodawcy różnie interpretują przepisy w tym 

zakresie, stąd prosi o opracowanie jednoznacznej informacji. 

 Odnośnie projektu budżetu gminy na 2015 r. zapytał, czy zadanie „Koncepcja 

zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście” dotyczy 

również budynku dawnego PTTK oraz amfiteatru. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące interpelacje: 

 Wnioskował o opinię prawną w sprawie hejnału miasta. Zapytał, jak ma rozumieć to, 

że urząd również wystąpił o opinię prawną w tej sprawie. Czy opinia na temat hejnału 

jest objęta tajemnicą, czy może być udostępniona radnemu. To nie pierwsza opinia o 

którą występował. 

 Wnioskował o wycięcie lub przycięcie lipy rosnącej przy ul. Kościuszki na wysokości 

sklepu Państwa Kielichów. Dostał informację o stanie prawnym na sierpień 2010 r. 

Zapytał, czy nadany został tok tej sprawie.  

 

Radni nie zgłaszali więcej interpelacji. 
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Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odniósł się do następujących spraw: 

 kadencje dyrektorów poszczególnych jednostek – obecnie nie pamięta treści 

odpowiedzi na wniosek. W przyszłym roku kadencje niektórych dyrektorów kończą 

się i przewiduje, iż zostaną ogłoszone konkursy. O szczegółach poinformuje na 

piśmie; 

 nieruchomości LOK – trwają rozmowy w sprawie odkupienia nieruchomości przez 

gminę. Pierwotnie właściciel żądał 600.000 zł za powyższą nieruchomość, obecnie 

zmniejszył cenę do 400.000 zł. Będzie jeszcze negocjował, jeśli właściciel obniży 

cenę warto będzie zastanowić się nad kupnem tej nieruchomości; 

 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013-2023 – tuż po nowym roku 

zostaną rozpoczęte prace nad strategią i przypuszcza, iż w pierwszym kwartale 2015 r. 

uda się ją uchwalić; 

 słupki na ścieżce pieszo-rowerowej – słupki mają możliwość demontażu i sprawdzi, 

czy zostały za słabo zamontowane. Jeśli chodzi o dojazd na pole namiotowe i parkingi 

jest on możliwy z dwóch stron – od strony ul. Parkowej jako główny dojazd do 

parkingów (trwają jeszcze rozmowy z mieszkańcami Olecka, którzy nieprawnie zajęli 

część gruntów gminy, w sprawie wymiany terenu, na wiosnę sprawa powinna być 

zakończona) oraz od strony MOSiR-u. Z kolei zjazd do „Wiewiórczej Ścieżki” 

znajduje się ok. 60 m przed ul. Gołdapską w prawo; 

 usługi opiekuńcze – na sesji obecna jest kierownik MOPS i udzieli wyjaśnień; 

 Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego – z tego co wie plan jeszcze nie 

został zatwierdzony. Jeśli sejmik województwa go uchwali, to będzie obowiązujący 

również dla gminy Olecko; 

 relacja radny – pracodawca – radca prawny opracuje przedmiotową informację; 

 projekt budżetu na 2015 r. – na przyszły rok zaplanowano środki głównie na 

wykonanie projektów technicznych, aby można było przygotować się do aplikowania 

o środki unijne. Pierwsze nabory wniosków prawdopodobnie rozpoczną się po 

wakacjach. Zaplanowano 80.000 zł na opracowanie „Koncepcji zagospodarowania 

jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście”, czyli terenów tj. „Szyjka”, 

„harcerskiej plaży” po drugiej stronie jeziora, przy Dworku Mazurskim, przy Zespole 

Szkół Technicznych, LOK, byłym PTTK. Chce, aby koncepcja była uspołeczniona, 

aby odbyły się konsultacje społeczne, a mieszkańcy wypowiedzieli się, czego będą 

oczekiwać; 

 hejnał miasta – sprawą zajmuje się Sekretarz Gminy, ale od miesiąca jest na 

zwolnieniu lekarskim. Jak wróci, to zostanie nadany bieg sprawie; 

 lipa przy ul. Kościuszki – poprosił Panią Kierownik Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska o wyjaśnienia. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska  

wyjaśniła, iż drzewo rośnie w pasie drogi powiatowej. Stan prawny z 2010 r. dotyczący 

usuwania drzew nie zmienił się. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Olecku. 

 

Kierownik MOPS w Olecku – Maria Siemaszko-Kozielska 

stwierdziła, że już kilka razy, również na indywidualnych spotkaniach z opiekunkami, 

wyjaśniała, iż ustawa Prawo zamówień publicznych powoduje to, że co roku są ogłaszane 

przetargi na świadczenie usług opiekuńczych. MOPS nie jest pracodawcą. Zgodnie z ustawą 

od 2016 r. od wszelkich umów zleceń będą odprowadzane składki na ubezpieczenie 

społeczne, w związku z czym zmieni się sposób zatrudnienia opiekunek. 
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Radny Maciej Juchniewicz 

dodał, iż nie chodzi o to, aby się wtrącać w relacje między przedsiębiorcą, który wygrał 

przetarg, a pracownikami. Chodzi o to, iż w trakcie obowiązywania umowy wydatkowane są 

pieniądze publiczne. Inne samorządy radzą sobie z usługami opiekuńczymi tak, że ośrodek 

opieki społecznej podpisuje bezpośrednio umowy z opiekunkami, tak jest najbezpieczniej. 

Ewentualnie ogłaszać przetarg na usługi stosując kryteria jakościowe wyboru ofert, np. 

zawieranie umów o pracę. W lipcu weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych 

i warto to robić. Warto byłoby, aby w gminie był jakiś pracownik specjalista od zamówień 

publicznych, który przeglądałby przetargi ogłaszane przez jednostki podległe gminie. Chodzi 

o przetargi świadczone przez ludzi i dla ludzi, o to trzeba dbać. Trzydzieści kobiet pracuje w 

Olecku w ramach tzw. „umów śmieciowych” lub „na czarno”, nie mają pieniędzy na święta. 

Co roku jest ogłaszany przetarg, a można ogłosić przetarg z terminem realizacji na kilka lat. 

Swego czasu przetarg wygrało „Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. 

św. Łukasza” w Olecku Kolonii, wówczas wszystkie opiekunki miały umowę o pracę. 

Obecnie przetarg wygrała firma z Ostrowca Świętokrzyskiego, która zapewnia opiekunkom 

„głodowe stawki”, a panie mają uprawnienia, udzielają profesjonalnej pomocy potrzebującym 

i nad tym trzeba się głębiej zastanowić. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał radcę prawnego, jak z jego punktu widzenia wygląda powyższa sytuacja. 

 

Radca Prawny – Sławomir Trojanowski  

wyjaśnił, że z punktu widzenia zamówień publicznych gmina nie może narzucić zatrudniania 

przez wykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę. Można ewentualnie wskazać 

dodatkowe kryterium oceny ofert i przyznawać dodatkowe punkty wykonawcom, którzy będą 

zatrudniać w ramach umów, ale i tak nie wpłynie się na wysokość wynagrodzenia. Warto 

stosować takie kryterium, bo wówczas wykonawcy, którzy będą zapewniali umowę o pracę 

pracownikom będą otrzymywali większą punktację, a tym samym mieli większe szanse na 

wygranie przetargu.  

Z punktu widzenia przetargu, który już został rozstrzygnięty nie można nic zrobić. Faktem 

jest, iż można ogłaszać przetarg na okres dłuższy niż jeden rok, tylko wówczas należy liczyć 

się z tym, że wykonawca, który nie koniecznie „pasuje”, będzie dłużej świadczył usługi w 

ramach umowy, niż przez rok. Osobiście rozmawiał z opiekunkami i wskazywał pewne 

rozwiązania, z których być może skorzystają, ale na tą chwilę nic już nie można zrobić, chyba 

że wykonawca nie rozpocznie świadczenia usług, albo będzie wykonywał je niezgodnie z 

zawartą umową i specyfikacją przetargową.  

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 6 – Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radny Jarosław Bagieński 

zgłosił następujące wnioski: 

 Rozpoczyna się nowa kadencja Rady Miejskiej w Olecku i jest to dobry moment, aby 

wykonać ukłon w stronę wszystkich mieszkańców miasta i gminy Olecko, a zwłaszcza 

tych, którzy pracują do godz. 15:00 i nie mogą uczestniczyć w sesji rady. Wnioskuje, 

by sesje odbywały się np. w ostatni czwartek miesiąca o godz. 16:00. Związane jest to 

również z tym, iż większość radnych pracuje w sferze budżetowej, muszą zwalniać się 

z pracy, a dyrektorzy szkół są zmuszeni organizować zastępstwa. 

 Na prośbę mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy korzystają z usług Regionalnego 

Ośrodka Kultury w Olecku – „Mazury Garbate” oraz muzyków Miejskiej Orkiestry 

Dętej wnioskuje o naprawę nawierzchni uliczki znajdującej się przy kawiarni „Arts”. 

Odcinek jest niewielki, ale ulica jest w bardzo złym stanie. 
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Radna Anna Kaczor 

zgłosiła następujące wnioski: 

 Wnosi o dokończenie chodnika na tzw. starej targowicy i zamontowania tam 

oświetlenia. 

 Wnosi o remont chodnika wzdłuż dużego stawu przy skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej, 

Słowackiego i Żeromskiego.  

 Prosi o wykonanie remontu ulic Asnyka i Słowackiego oraz chodników przy tych 

ulicach. 

 Na prośbę mieszkańców Olecka wnosi o wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic 

Kolejowej i Wojska Polskiego. Rodzice zgłaszają, że dzieci często przebiegają przez 

tą ulicę w stronę dworca biegnąc do marketu „Biedronka”. Kierowcy są niekulturalni, 

nie zatrzymują się, co jest bardzo niebezpieczne. 

  

Radna Justyna Cieślukowska 

zgłosiła następujące wnioski: 

 W imieniu mieszkańców osiedla Siejnik wnioskuje o budowę małej siłowni 

plenerowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodziła się dofinansować zakup części 

sprzętów potrzebnych do tej siłowni. 

 W imieniu mieszkańców osiedla Siejnik wnioskuje o zamontowanie progu 

zwalniającego na tzw. obwodnicy osiedla, najlepiej między nowo powstałymi 

garażami a pierwszym wjazdem na osiedle.  

 Wnosi o naprawę nawierzchni asfaltowej na tzw. obwodnicy osiedla, gdyż po 

robotach budowlanych utworzył się uskok, który jest nieoznakowany i stwarza 

niebezpieczeństwo. 

Poinformowała, iż w dniu 22 grudnia br. o godz. 19:00 przed kościołem razem z radnym 

Pawłem Giełazisem organizują wspólne ubieranie choinki osiedlowej. Serdecznie wszystkich 

zaprasza. 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

zgłosił następujące wnioski: 

 Poinformował, iż składa wniosek w formie pisemnej (treść w załączeniu do protokołu) 

dotyczący projektu Zasad Działania Rady Miejskiej w Olecku w latach 2014-2018 z 

prośbą o przedyskutowanie przez radnych. W pierwszym punkcie propozycji również 

poddaje pod rozwagę zmianę terminu i godzin rozpoczęcia sesji. Jego zdaniem byłoby 

to rozwiązanie kłopotów w związku z umożliwianiem radnym pełnienia mandatu, 

szczególnie tym, którzy pracują w sferze budżetowej. Jednak podstawowym 

argumentem jest zwiększenie dostępności dla mieszkańców sesji i prac rady. 

Propozycji jest kilkanaście, po sesji przekaże je do biura Rady z prośbą o 

rozpropagowanie wśród radnych, przedyskutowanie i poddanie pod głosowanie na 

kolejnej sesji.  

 Wnosi o opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru umów 

zawieranych przez gminę na zakup usług i produktów.  

 Wnosi o opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu wniosków o 

udzielenie informacji publicznej wraz z odpowiedziami. 

 Wnosi, aby jednostki podległe gminie miały swoje Biuletyny Informacji Publicznej, 

szczególnie te, które ogłaszają przetargi. 

 Zwrócił uwagę, iż schody z parkingu do Hali „Lega” w większej części są wyłączone 

z użytkowania, gdyż guma antypoślizgowa ma 1,1 m szerokości.  Dyrektor Andrzej 

Kamiński w odpowiedzi poinformował, iż nie posiada w budżecie środków na zakup 

gum antypoślizgowych. Wnosi o wygospodarowanie pieniędzy w budżecie gminy na 

zakup gum antypoślizgowych w celu ułożenia ich na całej szerokości schodów. Jak na 

obiekt tego typu prowizoryczne rozwiązania jak zagradzanie przejścia nie jest 

najlepsze. 
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 Wnioskuje, aby Burmistrz lub Przewodniczący Rady Miejskiej określił i przekazał 

radnym, jakie są zasady umieszczania informacji o pracy radnego na portalu gminy. 

 Wnioskuje do Przewodniczącego Rady Miejskiej, aby wszcząć prace nad 

dokumentem, który opisuje główne kierunki pracy rady i sposoby ich realizacji. Jest 

na to 3 miesiące, będzie to ważne również dla mieszkańców, by wiedzieli, o co chodzi 

radnym, z czym startowali w wyborach, co jest dla nich najważniejsze i jak chcą to 

zrobić.  

 

Radny Paweł Giełazis 

zgłosił następujący wniosek: 

 Wnosi o budowę placu zabaw na Osiedlu Siejnik I i II oraz na Osiedlu Lesk. 

W imieniu mieszkańców podziękował za lampki, które w historii Osiedla Siejnik zawisły po 

raz pierwszy. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące wnioski: 

 W dniu 1 stycznia 2015 r. będzie hucznie obchodzony Nowy Rok. Prosił o 

rozważenie, czy nie połączyć tych uroczystości z rocznicą nadania przywileju 

lokacyjnego Margrabowej z dnia 1 stycznia 1560 r. i rozpoczęcia obchodzenia tego 

dnia jako naszego święta lokalnego. 

 Wnosi o to, aby elementem promocji stała się flaga miasta dostępna dla każdego 

mieszkańca w Centrum Informacji Turystycznej czy w Urzędzie Miejskim. Są wydane 

broszury, książeczki, można wydrukować też flagi.  

 

Radna Wioletta Żukowska 

zgłosiła następujący wniosek: 

 Odnośnie organizacji czasu wolnego dzieci podczas ferii zimowych  w świetlicach 

wiejskich na terenie gminy wnosi, by zorganizować zajęcia przynajmniej przez jeden 

tydzień.  

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

odniosła się do zapytania Sołtysa Stanisława Ciechanowicza, który proponuje jej 

zorganizowanie sesji w sobotę.  To nie był jej wniosek, więc prosi o skierowanie pytania do 

inicjatorów wniosku w sprawie terminu organizacji sesji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zgłosił następujące wnioski: 

 Na słupach oświetleniowych i znakach drogowych są umieszczane reklamy sklepów 

spożywczych. Nie jest to dobre dla wizerunku miasta.  Wnosi o zwrócenie się do 

zarządców dróg w mieście, aby rozwiązali ten problem. 

 Wnosi, aby wystąpić o ulepszenie organizacji ruchu na ul. Wiejskiej, chodzi o 

skrzyżowanie przy przedszkolu. Obecne oznakowanie skrzyżowania nie jest najlepsze 

i często dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji. 

 Odnośnie wyjazdu z ul. Wiejskiej na ul. Gołdapską, wnosi o ustawienie lustra, gdyż 

wyjazd w prawo jest utrudniony przez kamienny mur.  

 

Radni nie zgłaszali więcej wniosków. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, że w związku z tym, iż radni zgłosili wiele wniosków Burmistrz udzieli 

odpowiedzi na piśmie. 

 

Na tym punkt zakończono. 
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Do punktu 7 – Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli 

oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektów uchwał. 

 

Uwag do projektów uchwał nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Przerwa 5 minut. 

 

 

Do punktu 8 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku; 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

przypomniał, że zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Gminy rada wybiera ze swego grona 

wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Za wyborem Wiceprzewodniczącego Rady 

musi głosować 11 radnych.  

Prosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.  

 

Radny Wojciech Leonarczyk  

zgłosił kandydaturę Pana Macieja Juchniewicza. 

 

Radny Maciej Juchniewicz wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zgłosił kandydaturę Pana Krzysztofa Fidlera, wieloletniego radnego, który cieszy się dużym 

zaufaniem radnych i mieszkańców.  

 

Radny Krzysztof Fidler wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Innych kandydatur nie zgłaszano.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zaproponował przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej.  

 

Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 21, za zamknięciem listy głosowało 21 radnych.  

 

Rada zamknęła listę kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, iż w celu przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady, należy 

wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną, która przeprowadzi głosowanie i ogłosi wynik. 

Prosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej. Przypomniał, że osoby 

kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej.  

 

Radny Maciej Juchniewicz 

zgłosił kandydaturę Pani Anny Kaczor. 
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Radna Anna Kaczor wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Radna Wioletta Żukowska 

zgłosiła kandydaturę Pani Marii Dzienisiewicz. 

 

Radna Maria Dzienisiewicz wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

Radny Wojciech Rejterada 

zgłosił kandydaturę Pana Leszka Olszewskiego. 

 

Radny Leszek Olszewski wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Innych kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej nie zgłaszano.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zaproponował przegłosować zamknięcie listy kandydatów. 

  

Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 21, za zamknięciem listy głosowało 21 radnych.  

 

Rada zamknęła listę kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

oznajmił, iż Komisja Skrutacyjna będzie pracować w składzie: 

1) Anna Kaczor, 

2) Maria Dzienisiewicz, 

3) Leszek Olszewski. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej oraz przygotowania kart do 

głosowania. 

 

Przerwa 10 minut. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odczytywał kolejno nazwiska radnych, a Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Maria 

Dzienisiewicz wydawała karty do głosowania. 

Głosowanie odbywało się za parawanem ustawionym na osobnym stole, gdzie wyczytani radni 

oddawali swój głos, a karty do głosowania wrzucali do urny.  

Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych, Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 

przerwę do czasu ustalenia wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną. 

 

Przerwa 10 minut. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

wznowił obrady. Poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników 

głosowania. 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Maria Dzienisiewicz 

odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej – w załączeniu do protokołu.  

 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Pan Maciej Juchniewicz otrzymał bezwzględną większość 

głosów i został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

w celu stwierdzenia, że wybory zostały przeprowadzone prawidłowo i zgodnie z przepisami, 

poddał pod głosowanie uchwałę Nr ORN.0007.69.2014 Rady Miejskiej w Olecku w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 20, za przyjęciem uchwały głosowało  

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Olecku. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.69.2014 

w załączeniu 

 

 

b) powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu                         

i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku;     
 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

oznajmił, że do pracy w Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu  i Rekreacji akces 

złożyli następujący radni:  

1) Justyna Cieślukowska, 

2) Renata Dunaj, 

3) Krzysztof Fidler, 

4) Paweł Giełazis, 

5) Ferdynand Grodzicki, 

6) Wojciech Rejterada, 

7) Karol Sobczak. 

Odczytał projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, 

Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 20, za przyjęciem uchwały głosowało                       

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, 

Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.70.2014 

w załączeniu 

 

 

c) powołania członków Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia                             

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku; 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, że do pracy w Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia                                   

i Bezpieczeństwa akces złożyli następujący radni:  
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1) Jarosław Bagieński, 

2) Anna Kaczor, 

3) Wojciech Leonarczyk,  

4) Leszek Stanisław Olszewski, 

5) Marian Prusko, 

6) Robert Smyk. 

Odczytał projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Polityki Prorodzinnej, 

Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 20, za przyjęciem uchwały głosowało                       

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Polityki 

Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.71.2014 

w załączeniu 

 

 

d) powołania członków Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady 

Miejskiej w Olecku;  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

oznajmił, iż do pracy w Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki akces złożyli radni:  

1) Zbigniew Jan Aksienionek, 

2) Maria Wanda Dzienisiewicz, 

3) Maciej Juchniewicz, 

4) Krzysztof Kempisty, 

5) Henryk Markowski, 

6) Grzegorz Wróblewski, 

7) Wiesław Zalewski, 

8) Wioletta Dorota Żukowska. 

Odczytał projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Planowania, Budżetu                     

i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 20, za przyjęciem uchwały głosowało                       

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Planowania, 

Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku.    
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U c h w a ł a   Nr ORN.0007.72.2014 

w załączeniu 

 

 

e) powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku; 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, że do pracy w Komisji Statutowej akces złożyli radni:  

1) Justyna Cieślukowska, 

2) Renata Dunaj, 

3) Maria Wanda Dzienisiewicz, 

4) Paweł Giełazis, 

5) Maciej Juchniewicz, 

6) Wojciech Leonarczyk, 

7) Leszek Stanisław Olszewski,  

8) Marian Prusko. 

Odczytał projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej 

w Olecku.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali innych uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 20, za przyjęciem uchwały głosowało                       

20 radnych.   

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Statutowej 

Rady Miejskiej w Olecku.  

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.73.2014 

w załączeniu 

 

 

f) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi 

Prokuratora Rejonowego w Olecku; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, że Prokurator Rejonowy w Olecku wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie o stwierdzenie nieważności uchwały nr XXVII/191/04 Rady 

Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2004 r. zarzucając naruszenie prawa tj. art. 4 ust. 7 

pkt 2 i ust. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształcaniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości. Uzasadnienie odczytał na początku sesji. 

Prosił o zadawanie pytań. 

 

Radni nie zgłaszali pytań. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w 

Olecku.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 20, za przyjęciem uchwały głosowało                       

20 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Olecku. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.74.2014 

w załączeniu 

 

 

g) udzielenia dotacji Powiatowi Oleckiemu na budowę progu zwalniającego na 

ulicy Kościuszki w Olecku; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, że wcześniej uzgodniono z Powiatem Oleckim, że gmina będzie dofinansowywać 

budowę progu zwalniającego na ul. Kościuszki w wysokości 50% kosztów inwestycji, czyli 

5.500 zł. Środki w budżecie gminy zostały zarezerwowane, ale żeby je przekazać, trzeba 

podjąć stosowną uchwałę.   

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

Powiatowi Oleckiemu na budowę progu zwalniającego na ulicy Kościuszki w Olecku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

podziękował wszystkim za udział w inicjatywie budowy progu. 

 

Radni nie zgłaszali innych uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 20, za przyjęciem uchwały głosowało                       

20 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Oleckiemu na 

budowę progu zwalniającego na ulicy Kościuszki w Olecku. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.75.2014 

w załączeniu 

 

 

h) ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę Burmistrzowi Olecka; 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

oznajmił, iż w związku z wyborem Pana Wacława Olszewskiego na Burmistrza Olecka w 

dniu 16 listopada 2014 r. należy ustalić miesięczne wynagrodzenie za pracę. Zgodnie z art. 18 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 4 pkt 1 oraz art. 8 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych do wyłącznej właściwości 

rady należy ustalenie wynagrodzenia Burmistrza.  

W świetle obowiązujących przepisów szczególnych tj. § 3, § 6 i § 7 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych wynagrodzenie zasadnicze Burmistrza w gminie powyżej 15 tys. 

mieszkańców mieści się w kwocie od 4.500 zł do 6.000 zł, stawka dodatku funkcyjnego 

maksymalna do 2.100,00 zł, dodatek specjalny przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 

20% (1.620 zł) i nieprzekraczającej 40% (3.240 zł) łącznie wynagrodzenia zasadniczego i 

dodatku funkcyjnego. Jednocześnie Burmistrzowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w 

wysokości 20% od wynagrodzenia zasadniczego.  

Poinformował, że zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych, wynagrodzenie miesięczne Burmistrza nie może przekroczyć w okresie 

miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia                   

23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz 

zmianie niektórych ustaw. W planowanej ustawie budżetowej na 2015 rok powyższa kwota 

bazowa będzie wynosiła 1.766,46 zł na poziomie roku 2008, co daje maksymalne 

wynagrodzenie – 7 x 1.766,46 zł = 12.365,22 zł miesięcznie. 

Wobec powyższego propozycja wynagrodzenia przedstawia się jak niżej: 

- wynagrodzenie zasadnicze - 6.000 zł, 

- dodatek funkcyjny - 2.100 zł, 

- dodatek specjalny - 2.950 zł, 

- dodatek za wieloletnią pracę 20% od wynagrodzenia zasadniczego - 1.200 zł. 

Razem - 12.250 zł.  

Zarobki Burmistrza w powyższej wysokości kształtują się od 2008 r., czyli od ostatnich 6 lat 

są na stałym poziomie. Biorąc pod uwagę wysokość inflacji realna siła nabywcza tych 

pieniędzy jest już mniejsza. 

Po drugie podczas ostatniej kadencji gmina Olecko wykonała inwestycje na kwotę ok. 54 mln 

zł, pozyskane środki zewnętrzne to – 34 mln zł. Te pieniądze zostały pozyskane m.in. z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, Programu Współpracy 

Transgranicznej Litwa-Polska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, budżetu 

państwa, PFRON-u, Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja, samorządu 

województwa dzięki staraniom Burmistrza. Stąd proponuje ustalić zarobki jak wyżej.  

Odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę 

Burmistrzowi Olecka. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 19, za przyjęciem uchwały głosowało                       

18 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę Burmistrzowi 

Olecka.  
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U c h w a ł a   Nr ORN.0007.76.2014 

w załączeniu 

 

 

i) zmiany budżetu gminy na 2014 rok; 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż są to ostatnie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. zwiększa się plan 

dochodów o 247.387 zł i o taką samą kwotę zwiększa się plan wydatków.  Plan dochodów po 

zmianach wynosi 82.154.207,87 zł, zaś plan wydatków po zmianach wynosi                   

81.326.979,87 zł.  

Omówił zmiany w planie dochodów: 

 w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej, 

zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznania ze środków rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej kwoty 210.734 zł, w tym: 50.000 zł na dofinansowanie 

wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci                 

6-letnich oraz 160.734 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce 

dydaktyczne świetlic szkolnych; 

 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów o 36.653 zł, w tym: 

w planie Zespołu Szkół w Olecku o 3.137 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych 

(80101 § 0750) oraz o 3.516 zł z tytułu wpłaty od Polskiej Akcji Humanitarnej 

„Pajacyk” (80101 § 0970) oraz w planie Przedszkola o 30.000 zł z tytułu wpłat za 

wyżywienie (80148 § 0690). 

Omówił zmiany w planie wydatków: 

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

38.344 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w planie Urzędu 

Miejskiego; 

 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 

zwiększa się plan wydatków ogółem o 285.731 zł, w tym: 

a) dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych przenosząc 

plan między działami i zwiększając ogółem o 74.997 zł, w tym w stołówkach na 

zakup środków żywności 33.516 zł; 

a) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w jednostkach oświatowych                             

o 210.734 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na wyposażenie w sprzęt 

szkolny i pomoce dydaktyczne; 

 w dz. 926 – Kultura fizyczna, na realizowanym projekcie pn. „Sport i turystyka bez 

granic – wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin” dokonuje się zmian w planie w 

postaci przeniesienia kwoty 7.333 zł z wydatków bieżących do majątkowych, bez 

zmiany planu wydatków ogółem. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zwrócił się z prośbą o pozwolenie na nieodczytywanie projektu uchwały. 

 

Rada wyraziła zgodę na to, aby Przewodniczący nie odczytywał przedmiotowego projektu 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.   

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 
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 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 18, za przyjęciem uchwały głosowało                       

18 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.  

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.77.2014 

w załączeniu 

 

 

Na tym punkt wyczerpano.  

 

 

Do punktu 10 – „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. 

 

Sołtys Sołectwa Świdry – Ryszard Makarewicz 

zwrócił uwagę, iż od szeregu lat upomina się o remont drogi Gąski-Świdry i czasami już 

wstyd mu o tym wspominać. Chce wiedzieć, czy nawierzchnia będzie kiedyś remontowana. 

Skoro będzie to duży koszt, to może warto remontować drogę etapami, bo projekt techniczny 

przebudowy drogi został wykonany kilka kadencji temu. 

Ponadto zapytał, czy nadleśnictwo płaci gminie za niszczenie nawierzchni tej drogi podczas 

wywozu ściętych drzew. 

 

Sołtys Sołectwa Zajdy – Krzysztof Klimaszewski 

zapytał, która droga w Zajdach została zlikwidowana i czy będzie miało to wpływ na 

komunikację mieszkańców. 

 

Burmistrz Olecka Wacław Olszewski 

odniósł się do w/w spaw: 

 droga Gąski-Świdry – zgodził się, iż temat drogi jest poruszany od wielu lat, jednak 

gmina nie będzie wykonywać kosztownych inwestycji drogowych z własnych 

środków. Jeśli będzie możliwość pozyskania dofinansowania na ten cel ze środków 

zewnętrznych, to inwestycja zostanie zrealizowana. Projekt techniczny jest nadal 

ważny. Szacuje, że na chwilę obecną koszt remontu tej drogi to ok. 6 mln zł. Nie stać 

gminy na wydatkowanie takiej kwoty z budżetu na jezdnię, po której wielu 

mieszkańców nie jeździ. Droga obecnie jest w dobrym stanie, mimo iż ma 

nawierzchnię żwirową. Nadleśnictwo nie przekazuje gminie żadnych pieniędzy, 

jedynie płaci podatki; 

 likwidacja drogi w Zajdach – likwidacja drogi nie wpłynie na pogorszenie warunków 

życia mieszkańców, gdyż była to droga wewnętrzna nie istniejąca fizycznie w terenie. 

Droga znajdowała się w miejscowości Ślepie, a w obrębie geodezyjnym Zajdy. 

 

Sołtys Sołectwa Świdry – Ryszard Makarewicz 

zaznaczył, że jak jest sucho, to droga jest w miarę w dobrym stanie, ale po opadach deszczu 

trudno jest przejechać i nie jedzie wówczas autobus szkolny. W Babkach Gąseckich, w 

Kijewie, w Dzięgielach jest droga asfaltowa. Burmistrz mówi, że tą drogą jeździ mało osób, 

ale tamtędy przejeżdża autobus szkolny. Zimą jest problem z odśnieżaniem drogi. Nie nalega, 

aby od razu wyłożyć tak dużą sumę pieniędzy, można realizować inwestycję etapami. Na 

drogę Ślepie-Zajdy pieniądze się znalazły. 

 

Burmistrz Olecka Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż odnośnie dróg na terenach wiejskich gmina wspiera finansowo powiat, bo 

remontowane drogi są głównie powiatowe. Ponadto na te remonty pozyskiwane są środki 

zewnętrzne z budżetu państwa lub środki unijne. Niektóre remonty róg wykonywała gmina 
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sama, ale przy dofinasowaniu ze środków Unii Europejskiej. Droga Gąski-Świdry nie jest w 

najgorszym stanie. Sołtys dobrze wie, jak wyglądała droga w Babkach Gąseckich, była 

bardzo niebezpieczna. Jest to droga powiatowa i przy dofinansowaniu udało się ją 

wyremontować na odcinku ok. 1 km do granicy Powiatu Oleckiego. Droga Gąski-Świdry 

liczy ok. 5,5 km, na jej remont konieczne jest pozyskanie dofinasowania, inaczej przez 2 lata 

z budżetu gminy nie można byłoby przeznaczyć pieniędzy na żadne inne inwestycje, tylko na 

remont drogi w Świdrach. Nie twierdzi, że drogą nikt nie jeździ, ale trzeba mieć na uwadze  

natężenie ruchu na drodze do Babek Gąseckich i natężenie ruchu na drodze do Świder. 

Autobus szkolny jeździ cały czas. 

 

Sołtys Sołectwa Świdry – Ryszard Makarewicz 

wtrącił, że jeśli autobus szkolny nie będzie jechał, to zadzwoni i zgłosi to do Pani Kierownik 

Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 

   

Na tym punkt zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany. Złożył wszystkim życzenia wesołych Świąt 

Bożego Narodzenia i zaprosił do przełamania się opłatkiem. Zamknął obrady sesji Rady 

Miejskiej w Olecku.  

 

 

 

 

           Protokołowała        Przewodniczący Rady Miejskiej 

      Małgorzata Adameit            Karol Sobczak 

 


