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Protokół Nr ORN.0002.1.2015 

III Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 30 stycznia 2015 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 Sesję rozpoczęto o godzinie  12.00 

              zakończono o godzinie   15.30 

 

Sesji przewodniczył                                    Przewodniczący  Rady Miejskiej  

- Karol Sobczak  

 

Protokołowała                                             Inspektor  Wydziału ORN UM  

- Karolina Kuskowska 

 

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej. Witał radnych przybyłych  

na sesję, witał Burmistrza – Wacława Olszewskiego, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

– Andrzeja Orzechowskiego, Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Olecku – Tomasza Jagłowskiego, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olecku  

– Janusza Żukowskiego, kierowników jednostek podległych Radzie Miejskiej, prezesów 

spółek, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysów, przewodniczących rad  

i zarządów osiedli oraz mieszkańców biorących udział w sesji. 

  

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

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

prawomocnych uchwał.  

 

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

oraz przewodniczących rad i zarządów osiedli.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.  

2. Podsumowanie kadencji Sołtysów 2010-2014 oraz wręczenie podziękowań. 

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) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części przebiegu 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Gołdap – Olecko  

na terenie gminy Olecko, 

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych  

w Olecku w rejonie ulicy Sembrzyckiego i Placu Zamkowego nad Jeziorem Oleckie 

Wielkie, 

c) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

między ulicami Grunwaldzką, Wąską, 1 Maja i Placem Wolności w Olecku, 

d) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku, 

e) wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej, 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Oleckiej Rady Młodzieżowej i nadania  

jej statutu, 
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g) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku na rok 2015, 

h) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości  

w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy  

o gospodarce nieruchomościami, 

i) reprezentowania gminy Olecko w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji  

2015-2019, 

j) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015, 

k) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2015 

-2018, 

l) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015-2024, 

ł)    uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2015 rok: 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

2) odczytanie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu  

         i Rekreacji oraz Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia  

         i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej, 

3) odczytanie opinii Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej, 

4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  

         budżetowej na 2015 rok, 

5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

6) głosowanie nad uchwałą budżetową. 

9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad w pkt 8 ppkt a) projekt uchwały w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części przebiegu napowietrznej 

linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Gołdap – Olecko na terenie gminy Olecko  

w związku z tym, iż ta uchwała została negatywnie zaopiniowana przez Komisje Rady 

Miejskiej. W dniu wczorajszym spotkał się zastępcą Dyrektora Generalnego Zakładu 

Energetycznego w Białymstoku i po rozmowie stwierdził, iż najrozsądniej będzie zdjąć 

uchwałę z porządku obrad. Jeżeli Rada nie podjęłaby uchwały podczas dzisiejszej sesji,  

cała procedura musiałaby być przeprowadzona od początku. Firma, która wygrała przetarg 

podejmie na nowo rozmowy z właścicielami gruntów i być może porozumie się  

co do przebiegu linii. Jak stwierdził Dyrektor jest możliwość wytyczenia innego, 

alternatywnego przebiegu linii. Do sprawy wrócimy po pewnym czasie, żeby nie blokować tej 

inwestycji. 

 

Innych uwag do porządku obrad sesji nie zgłaszano.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

przypomniał, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym,  

każdy wniosek w sprawie zmian w porządku obrad można wprowadzić bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu Rady. 

 

Poddał wniosek pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 19, za przyjęciem wniosku w sprawie 

zmiany porządku obrad głosowało 19 radnych.  
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Rada jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie zmiany porządku obrad poprzez zdjęcie  

z porządku obrad w pkt 8 podpunktu a) o treści „miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji 

Gołdap – Olecko na terenie gminy Olecko”. 

 

Do punktu 2 – Podsumowanie kadencji Sołtysów 2010-2014 oraz wręczenie 

podziękowań. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

poinformował, iż w dniu 16 lutego 2015 r. wygasa kadencja sołtysów i rad sołeckich.  

Obecnie w gminie funkcjonuje 31 sołectw, wkrótce będzie prawdopodobniej więcej.  

W 2011 roku, na wniosek mieszkańców miejscowości Giże, dokonano podziału Sołectwa 

Dobki na dwa odrębne sołectwa: Dobki i Giże.  

W trakcie kadencji 2010-2014 funkcję sołtysa pełnili: 

1) Sołectwo Babki Gąseckie – Bernard Burba 

2) Sołectwo Babki Oleckie – Elżbieta Milewska 

3) Sołectwo Borawskie – Walenty Sejnowski 

4) Sołectwo Borawskie Małe – Romuald Wróblewski 

5) Sołectwo Dąbrowskie – Grzegorz Wróblewski 

6) Sołectwo Dąbrowskie II – Marian Olszewski 

7) Sołectwo Dobki – Stanisław Bielecki 

8) Sołectwo Doliwy – Andrzej Pietkiewicz 

9) Sołectwo Duły – Agnieszka Słowikowska 

10) Sołectwo Dzięgiele – Grażyna Wasilewska 

11) Sołectwo Gąski – Alicja Stefanowska 

12) Sołectwo Gordejki – Andrzej Jankowski 

13) Sołectwo Jaśki – Krzysztof Rogało 

14) Sołectwo Kijewo – Teresa Michniewicz 

15) Sołectwo Kukowo – Antoni Rydzewski 

16) Sołectwo Lenarty – Stanisław Ciechanowicz 

17) Sołectwo Łęgowo – Andrzej Dzikielewski 

18) Sołectwo Możne – Joanna Jurewicz 

19) Sołectwo Olszewo – Kazimierz Kołodziński 

20) Sołectwo Plewki – Anna Lilioza Gajewska 

21) Sołectwo Raczki Wielkie – Walerian Wierzbiński 

22) Sołectwo Sedranki – Wacław Luberecki 

23) Sołectwo Świdry – Ryszard Makarewicz 

24) Sołectwo Szczecinki – Karol Skrocki 

25) Sołectwo Zabielne – Halina Bielecka 

26) Sołectwo Zajdy – Krzysztof Klimaszewski 

 

Z powodu złożonych rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa w kilku sołectwach 

przeprowadzono ponowne wybory: 

1) grudzień 2011 r. – Sołectwo Giże – w miejsce Pana Jarosława Tyszlaka sołtysem 

została wybrana Pani Bożena Puto, 

2) wrzesień 2012 r. – Sołectwo Rosochackie – sołtysem został wybrany ponownie  

Pan Stanisław Bokunewicz, 

3) październik 2012 r. – Sołectwo Zatyki – w miejsce Pani Marii Arciszewskiej sołtysem 

została wybrana Pani Marzanna Topór, 

4) grudzień 2012 r. – Sołectwo Ślepie – w miejsce Pani Marzanny Siwik sołtysem została 

wybrana Pani Anna Krzyżek, 
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5) wrzesień 2014 r. – Sołectwo Rosochackie – w miejsce Pana Stanisława Bokunewicza 

sołtysem został wybrany Pan Mariusz Miłun, 

6) luty 2014 r. – Sołectwo Judziki – sołtysem został wybrany Pan Witold Jagłowski. 

 

W październiku 2012 r. odbywały się konsultacje z mieszkańcami sołectw w sprawie 

projektów statutów. Do końca 2012 r. zostały uchwalone nowe statuty sołectw, oprócz sołectw 

Dobki i Giże, których nowe statuty zostały uchwalone w 2011 r.  

 

Podczas kadencji Rada Miejska w Olecku co roku podejmowała uchwały o wyodrębnieniu  

z budżetu gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W ramach realizacji funduszu 

sołeckiego w latach 2011, 2012, 2013 i 2014 gmina wydała ogółem 997.603,88 zł  

na następujące przedsięwzięcia:  

1) remonty dróg gminnych – 242.143,48 zł, 

2) wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia, montaż lamp oświetleniowych 

– 78.599,01 zł, 

3) przygotowanie terenu, projekt techniczny, wykonanie nowych i doposażenie 

istniejących placów zabaw – 36.432,87 zł, 

4) zakup, montaż i wymiana wiat przystankowych – 16.305,98 zł, 

5) remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 198.125,87 zł,  

6) zagospodarowanie terenów zielonych, ogrodzenie, wykonanie plaży, budowa 

drewnianej altany, budowa sceny plenerowej – 166.455,08 zł,    

7) przygotowanie terenu, budowa boiska sportowego, jego ogrodzenie i zakup 

wyposażenia – 86.392,44 zł,  

8) zakup kosiarek spalinowych i wykaszarek – 20.473 zł, 

9) organizacja imprez kulturalnych i sportowych – festynów rodzinnych, dożynek, itp.  

– 27.243,44 zł, 

10) wykonanie tablic informacyjnych i ogłoszeniowych oraz tabliczek kierunkowych  

z nr domów – 17.568,20 zł, 

11) budowa chodników i parkingów, utwardzenie terenu gminnego – 70.266,12. 

   

Inne zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach na kwotę  

37.598,24 zł, to m.in.:     

 zakup garażu blaszaka na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej  

oraz materiałów budowlanych, 

 zakup sprzętu nagłaśniającego i promiennika do Zespołu Szkół w Judzikach, 

 zakup namiotów do organizacji imprez integracyjnych. 

 

Ogółem z Funduszu Sołeckiego w mijającej kadencji wydatkowano prawie 1 milion złotych. 

 

Poza funduszem sołeckim, na utrzymanie i poprawę dróg gminnych na terenach wiejskich  

w latach 2011-2014 wydano ponad 2 miliony zł, z czego około 50% to wydatki na poprawę 

nawierzchni dróg poprzez ich żwirowanie. Prace wykonywane były prawie na wszystkich 

drogach w każdym sołectwie. 

 

Poza bieżącym utrzymaniem dróg Gmina Olecko prowadziła inwestycje drogowe z innymi 

zarządcami dróg udzielając dotacji celowej na budowę i modernizację dróg na terenach 

wiejskich w wysokości 50% inwestycji. W latach 2011-2014 dotacje te wyniosły  

ok. 1,5 miliona złotych, w wyniku czego: 

 zmodernizowano drogi  wykonując nawierzchnie asfaltowe:  Borawskie – Plewki, 

Krupin – Raczki Wielkie, Babki Gąseckie, 

 wybudowano chodniki: Babki Oleckie,  

 wybudowano zatoki autobusowe: Babki Oleckie.  
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Poprawiano jakość oświetlenia poprzez dostawienie dodatkowych punktów świetlnych  

w miejscowościach: Babki Gąseckie, Zajdy – koszt: 10.000 zł. 

W miejscowościach: Duły, Giże, Dobki, Zajdy postawiono wiaty dla dzieci oczekujących  

na autobus szkolny. Koszt – ok. 32.000 zł.                                     

W latach 2011-2014 dofinansowano budowę 57 przydomowych oczyszczalni ścieków  

na kwotę 211.140,77 zł. 

Z terenu Gminy Olecko usunięto łącznie 427,819 Mg wyrobów zawierających azbest 

uzyskując dotację w wysokości 259.987,54 zł, która w większości została przeznaczona  

na dofinansowanie mieszkańcom wsi.   

Ogółem na powyższe zadania wydano ok. 4.000.000 zł. 

 

Ponadto w minionej kadencji na terenach wiejskich wykonano szereg innych inwestycji 

których łączny koszt wyniósł 9.425.689 zł, w tym pozyskane środki ze źródeł zewnętrznych 

stanowią 6.661.303 zł. W trakcie realizacji jest zadanie „Sieć szerokopasmowa Gminy 

Olecko”, które obejmuje teren całej gminy. Koszt inwestycji wynosi 3.626.206 zł,  

w tym dofinansowanie – 3.082.274 zł.  

Reasumując, w latach 2011-2014 na zadania realizowane na terenach wiejskich 

wydatkowano łączna kwotę w wysokości 18.049.498,88 zł. Dodał, iż wpływy z terenu 

wiejskiego, z tytułu podatków, w ciągu 4 lat wyniosły 7.221.000 zł. 

  

Podczas ostatniej kadencji w 11 sołectwach funkcjonowały świetlice wiejskie: Lenarty, 

Borawskie, Plewki, Szczecinki, Dąbrowskie, Babki Oleckie, Olszewo, Jaśki, Kukowo, Zatyki, 

Babki Gąseckie.      

Obecnie w naszym mieście funkcjonują dwa osiedla: 

 Osiedle Nr 2 w Olecku obejmujące Osiedle Siejnik,  

 w lipcu 2011 r. z inicjatywy mieszkańców powstało Osiedle Siejnik II w Olecku. 

Natomiast w sierpniu 2012 r. została podjęta uchwała o zniesieniu jednostki pomocniczej 

Gminy Olecko – Osiedla Nr 1 w Olecku w granicach obejmujących ulice: Plac Wolności 1  

– 13, Jeziorna, Cicha, Zielona, Chopina, 11 Listopada, Kopernika, Słowiańska, Sokola, 

Składowa. 

 

Burmistrz dziękował za współpracę Sołtysom, pomoc w realizacji zadań na terenach 

wiejskich, za włożoną pracę, wszelkie porady. W związku z nadchodzącymi wyborami składał 

wszystkim kandydatom, Sołtysom, którzy będą ubiegać się o reelekcję osiągnięcia jak 

najlepszych wyników. Odczytał treść podziękowań. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

w imieniu radnych Rady Miejskiej również dziękował za współpracę, wkład w rozwój 

lokalnej społeczności oraz życzył powodzenia w nadchodzących wyborach. 

 

Wręczenie podziękowań Sołtysom oraz Przewodniczącym Rad Osiedli. 

 

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

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał następujące zarządzenia: 

 NR ORN.0050.1.2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie umorzenia odsetek  

za zwłokę. 

 NR ORN.0050.2.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej. 

 NR ORN.0050.3.2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie określenia procedury 

zlecania w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadań Gminy Olecko w ramach 
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otwartego konkursu ofert. 

 NR ORN.0050.4.2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji zadań obrony 

cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Olecko w 2015 roku. 

 NR ORN.0050.5.2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych 

przygotowań obronnych w gminie Olecko w 2015 roku. 

 NR ORN.0050.6.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. w zakresie wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem  

w dwóch placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie świetlicy. 

 NR ORN.0050.7.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. w zakresie kultury 

fizycznej. 

 NR ORN.0050.8.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań  

z zakresu kultury fizycznej. 

 NR ORN.0050.9.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia  

Nr ORN.0050.7.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. w zakresie kultury 

fizycznej. 

 NR ORN.0050.10.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy  

i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego - prowadzenie w Olecku Centrum 

Organizacji Pozarządowych. 

 NR ORN.0050.11.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia 

nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej na terenie Gminy 

Olecko. 

 NR ORN.0050.12.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań  

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

 NR ORN.0050.13.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Możne. 

 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

1. Ogłoszono pierwszy przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych odpowiednio 

o powierzchni 962 m² i 683 m²,  przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

wraz z udziałami w ½ części drogi dojazdowej o powierzchni 244 m², położonych w Olecku 

na zapleczu ulicy Żeromskiego. Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 24 lutego 2015 r. 

 

2. Rozstrzygnięto przetargi na:  

1) sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0027 ha, położonej w Olecku przy 

            Alejach  Lipowych  z przeznaczeniem  pod  zabudowę garażową typu „blaszak”.     

            Nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę  5.043,00 zł brutto. 

2) sprzedaż  nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0044 ha, położonej w Olecku 

przy Alejach Lipowych z przeznaczeniem  pod  zabudowę gospodarczą. 

Nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę 6.469,80  zł brutto. 

3. Nie doszły do skutku przetargi:  

1) na sprzedaż nieruchomości gruntowej - kompleksu 28 działek pod zabudowę 

garażową na Osiedlu  Siejnik I  w  Olecku o łącznej powierzchni 0,0588 ha wraz  

z udziałem w drogach dojazdowych w  wysokości  28/67 części nieruchomości  

o powierzchni 0,2195 ha, 
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2) na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,0976 ha położonej w Olecku przy   ulicy 

Dąbrowskiej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową. 

4. Zawarto akty notarialne: 

1) na sprzedaż  nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod  zabudowę przemysłowo-

składową  o powierzchni 0,2315 ha, położonej w Olecku przy ulicy Kościuszki 

(TAG), 

2) na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości o powierzchni 48 m² położonej 

w Olecku  przy ul. Leśnej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej, 

3) na sprzedaż dwóch nieruchomości położonych w Olecku przy ulicy Dębowej  

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

 

Zadania zakończone: 

  

1. 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. 

2. W grudniu ubiegłego roku zakończono realizację ostatniego z etapów projektu  

tj. zagospodarowanie terenu rekreacji codziennej przy wypływie rzeki Lega. W ramach 

zakończonego etapu wykonano- „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. Wartość robót: 332 050,10 zł brutto. 

 

Zadania w trakcie realizacji:  

 

 Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko. Całkowita wartość projektu: 3 794 255,00 zł. 

Całkowita kwota dofinansowania tj. 85%: 3 225 116,71 zł. Projekt dofinansowany jest  

w wysokości 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 

-2013. Projekt został przedłużony do dnia 30 maja 2015 roku. Obecnie wykonawca 

prowadzi roboty dotyczące wykonania masztu antenowego kratowego. Planowane 

usytuowanie obiektu przy starodrożu drogi krajowej nr 65. 

 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Olecko. 

W związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Olecko w dniu 10 lutego 2015 r. o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu 

Miejskiego w Olecku przy Pl. Wolności 3, odbędzie się spotkanie informacyjne  

w przedmiotowej sprawie. (jest to spotkanie dodatkowe, poza procedurą planistyczną 

wynikającą z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

 

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie, w drodze postanowień opartych 

na ustawie Ordynacja podatkowa, wyznaczyło organ podatkowy do załatwienia spraw 

dotyczących zobowiązań podatkowych burmistrza, jego zastępcy, skarbnika, a także 

ich małżonków, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych i osób powinowatych pierwszego 

stopnia. 

 Od 19 stycznia trwa wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 

fizycznych. Decyzje są sukcesywnie doręczane przez pocztę oraz gońców.  

Prosił sołtysów, aby zgłosili się w dniu dzisiejszym do pokoju 25 po decyzje  

dla mieszkańców sołectw. 

 W dniu 15 stycznia upłynął termin składania deklaracji w sprawie podatku rolnego  

i leśnego przez osoby prawne. Osoby prawne mają obowiązek złożyć deklarację  
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w sprawie podatku od nieruchomości do 31 stycznia i także w tym terminie dokonać 

wpłaty pierwszej raty podatku.  

 Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są złożyć deklarację  

w terminie do 15 lutego i także w tym terminie dokonać wpłaty pierwszej raty 

podatku. 

 W lutym producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  

Do wniosku dołącza się faktury VAT na zakup oleju napędowego za okres  

od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. 

 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 

ponownie ogłosił konkurs, którego celem jest unieszkodliwienie odpadów i wyrobów 

zawierających azbest. W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie do 85% 

kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniu będą podlegały działania polegające  

na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. 

 Wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego w Olecku przy ulicy  

Wąskiej 2. Rozbiórkę budynku przewidywał miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. Koszt prac wyniósł 17 800 zł. 

 Wykonano remont dachu na budynkach gospodarczych położonych w Olecku przy 

ulicy Grunwaldzkiej 4 i 6. Koszt robót wyniósł 19 065 zł. 

 

• 26 stycznia 2015 r. w Gminie Olecko rozpoczęły się ferie zimowe.  

Oferta na wypoczynek podczas ferii jest dostępna na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego.  

 

• 22 stycznia 2015 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację 

zadania publicznego w 2015 r. w zakresie kultury fizycznej. Wysokość środków 

publicznych, zaplanowanych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej 

wynosi 208 500,00 zł. Oferty należy składać do 18 lutego 2015 r. do godz. 15.00  

w Urzędzie Miejskim w Olecku. 

 

• 8 stycznia odbyło się spotkanie dla organizacji pozarządowych z terenu naszej 

gminy – potencjalnych wykonawców zadań z zakresu kultury fizycznej. Podczas 

spotkania omówione zostały  zasady przygotowywania oferty konkursowej.  

W spotkaniu wzięło udział 23 osoby z 15 organizacji.  

 

• Dyrektorzy szkół  i pracownicy wydziału edukacji na roboczych spotkaniach 

omawiali obowiązujący stan prawny dla edukacji przedszkolnej oraz sytuację 

demograficzną w gminnych placówkach przedszkolnych. Na tej podstawie 

przygotowano propozycję kryteriów obowiązujących w II etapie procesu rekrutacji  

do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów 

wychowania przedszkolnego. Stosowny projekt uchwały przedstawiony będzie  

w lutym, po konsultacjach społecznych z mieszkańcami. 

 

W ROK „MG” zorganizowano wydarzenia kulturalne, m.in.:  

 11 stycznia w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sali Regionalnego 

Ośrodka Kultury odbywały się występy sceniczne,  

 Dzień Babci i Dziadka, w ramach którego na scenie zaprezentował się zespół Oleckie 

Echo oraz Muffinki, 

 „Z tańcem przez świat” - koncert zorganizowany przez Fundację Wspierania Rozwoju 

Edukacji i Kultury NA MAZURACH, 

 WARSZTATY RELAKSU, 
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 wystawa malarstwa. 

 

Na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku odbył się szereg 

imprez sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym m.in.:  

• W ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: Nurkowanie 

INTRO - pokaz nurkowania przez Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe „Amfiprion”, 

Turniej piłki nożnej, 

• Wręczenie stypendiów 3. edycji Oleckiego Programu Stypendialnego  

im. Romualda Wojnowskiego „ROMKI”,  

• XVI Noworoczny Mecz Piłki Nożnej,  

• X Noworoczny Turniej Tenisa Ziemnego,  

• „Warmia i Mazury pływają” - eliminacje IV,  

• III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa ZPU PRAWDA,  

• II Turniej Tenisa Stołowego z Cyklu Grand Prix Olecka,  

• Mistrzostwa Województwa Juniorów w Piłce Ręcznej. 

 

 W okresie trwających ferii zimowych  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku 

organizuje 10 – dniowe zimowisko „Ferie na sportowo”. Ponadto chętni podczas ferii 

zimowych mogą skorzystać indywidualnie, bądź w grupach zorganizowanych z oferty 

ośrodka, tj. hala sportowa, pływalnia, SPA, siłownia, ścianka wspinaczkowa, squash, tenis 

stołowy, sala walk i fitness. 

 

 Na wniosek mieszkańców miejscowości Imionki gmina rozpoczęła procedurę podziału 

Sołectwa Możne na dwa odrębne Sołectwa Możne i Imionki. W dniu 14 stycznia br. Komisja 

Statutowa Rady Miejskiej w Olecku pozytywnie zaopiniowała projekty statutów sołectw. 

W dniu 12 lutego br., zgodnie z przyjętym zarządzeniem, odbędą się konsultacje  

z mieszkańcami Sołectwa Możne w sprawie podziału jednostki pomocniczej na dwa odrębne 

sołectwa, ustalenia granic i nazw obu sołectw oraz przyjęcia projektów statutów sołectw. 

 

 W dniu 16 stycznia 2015 r. w sali kina Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku  

- „Mazury Garbate” odbyło się spotkanie noworoczne z księdzem biskupem Jerzym 

Mazurem. Podczas uroczystości  dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II   

w Olecku wykonały krótki program artystyczny, po którym przełożony diecezji ełckiej oraz 

zaproszeni goście symbolicznie przełamali się opłatkiem. 

 

 W związku z upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich na początku lutego zostanie 

podjęte zarządzenie ustalające harmonogram zebrań wyborczych w jednostkach 

pomocniczych gminy. Planuje się, iż zebrania wyborcze odbędą się w dniach 17-23 lutego 

2015 r.  

 

 Na prośbę Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału 

Regionalnego w Olsztynie zwracam się z apelem do sołtysów, aby dopilnowali,  

by mieszkańcy wsi zaopatrzyli się w skrzynki pocztowe. Obowiązek taki nakłada  

art. 40 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe. 

 

 Ponadto Burmistrz dodał, iż Przewodniczący Rady Miejskiej będzie mówił o projekcie 

programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. Niemniej jednak poinformował,  

iż Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Dróg i Autostrad przygotowało 

formularz konsultacyjny. Gmina ustosunkowała się do dwóch pominiętych dróg krajowych: 

jedynej, która przebiega przez naszą gminę tj. 65 oraz nr 16, aby objąć je planem 

przebudowy. Przesyłamy zatem dwa wypełnione formularze konsultacyjne,  
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aby przedmiotowe drogi uwzględniono w programie przebudowy, ponieważ jesteśmy 

regionem wykluczonym komunikacyjne.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionymi wyżej informacjami? 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

zapytał jakie są plany zagospodarowania terenu po rozebranym budynku przy ul. Wąskiej? 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, iż zagospodarowanie tego terenu przewiduje projekt uchwały w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między 

ulicami Grunwaldzką, Wąską, 1 Maja i Placem Wolności w Olecku. 

 

Radni nie zgłaszali innych pytań. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

Do punktu 4 – Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach 

podejmowanych w okresie od ostatniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, iż w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęły następujące sprawy: 

 

 Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 grudnia 

2014 r. w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr ORN.0007.66.2014 Rady 

Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. W ocenie Kolegium RIO zapis § 4 badanej uchwały został 

zredagowany w sposób wadliwy, gdyż zawiera dwa, wzajemnie wykluczające się terminy 

wejścia w życie tej uchwały. Kolegium nie stwierdziło nieważności uchwały,  

lecz ograniczyło się do wskazania, że uchwała została podjęta z naruszeniem prawa, 

 pismo Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Szmita z prośbą o wzięcie 

udziału w konsultacjach projektu dokumentu „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 

2014-2023”, ogłoszonych przez Ministerstwo Infrastruktury. Termin konsultacji powyższego 

dokumentu upływa z końcem stycznia 2015 r. W tym miejscu wyjaśnił, iż przedmiotową 

sprawę przekazał Komisjom Rady celem zajęcia stanowiska. Wszystkie Komisje jednogłośnie 

podjęli decyzję, by podjąć rezolucję, której projekt został przygotowany na dzisiejszą sesję. 

Odczytał treść rezolucji.  

 

Poddał projekt rezolucji pod głosowanie. 

 

Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 19, za podjęciem rezolucji głosowało  

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła rezolucję w sprawie uwzględnienia w projekcie „Program 

Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” modernizacji DK 16. 

 

 

Rezolucja   Nr   ORN.0007.1.2015 

w załączeniu 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

przedstawił inne sprawy, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym: 

 

 Mieszkańcy ul. Chopina w Olecku wystąpili o wykonanie twardej nawierzchni ulicy, 

uregulowanie ruchu pojazdów, oświetlenie odcinka ulicy od strony ul. Wojska 

Polskiego. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez Burmistrza zadanie inwestycyjne 

pod nazwą „Budowa ulicy Chopina –projekt” zostało przyjęte do projektu budżetu  

na 2015 r. w zakresie wykonania kompleksowej dokumentacji technicznej drogi. 

 pisma złożone przez Słoneczne Mazury s.c. Z. Januszczyk, R. Gebauer OSW Skarpa  

i Dworek Mazurski oraz list otwarty złożony przez członków lokalnej Wspólnoty,  

w tym przedstawicieli oleckiej branży hotelarskiej dotyczące artykułu w „Głosie 

Olecka” z dnia 15 stycznia 2015 r. „Na razie inwestycje będą głównie na papierze”. 

 wniosek osób prywatnych o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie jeziora Dobskiego, przeznaczenia nieruchomości, 

położonych w  obrębie Jaśki, 

 wniosek osób prywatnych o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, przeznaczenia nieruchomości położonej w miejscowości Dobki, 

 do wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynął wniosek  mieszkańców 

Białej Oleckiej z prośbą o założenie oświetlenia we wsi na odcinku od wiaduktu  

do pałacu – szacunkowa odległość ok. 700 m, 

 wniosek mieszkańców Lenart o podjęcie decyzji w sprawie budowy oświetlenia  

oraz chodnika w miejscowości Lenarty na odcinku drogi od sklepu do skrzyżowania, 

 Burmistrz Olecka informuje, iż w związku z rozpatrzeniem przez Burmistrza Olecka 

uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko 

w dniu 10 lutego 2015 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu odbędzie się 

spotkanie informacyjne w przedmiotowej sprawie, 

 wniosek Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej w sprawie wykonania 

stałego zagospodarowania przestrzeni na Rynku Miejskim wraz z aleją bezpośrednio 

przylegającą do placu – plac w centrum Olecka – na potrzeby organizowanych przez 

organizacje pozarządowe i społeczność lokalną oraz jednostki samorządu 

terytorialnego festynów, jarmarków itp. wydarzeń, 

 do wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęło pismo opiekunek,  

dotyczące problemu form zatrudnienia osób, które świadczą usługi opiekuńcze  

z prośbą o zainteresowanie się ich trudną sytuacją, 

 21 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie organizowane przez Izbę Rolniczą w sprawie 

współpracy gmin oraz powiatu z Oddziałem Izby Rolniczej w Olecku, 

 23 stycznia 2015 r. reprezentował Radę Miejską w Olecku na X jubileuszowym 

Turnieju piłki nożnej w Olecku. 

 

W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

 8 stycznia odbyły się posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu  

i Rekreacji oraz Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa, 

 9 stycznia odbyły się posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki  

oraz Komisji Statutowej, 

 14 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej, 

 21 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki, 

 27 stycznia odbyły się posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Komisji 

Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Polityki Prorodzinnej, 

Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa, 

 30 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki. 
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Radni nie zgłaszali pytań w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

Do punktu 5 – Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Radna Wioletta Dorota Żukowska 

zgłosiła następujące interpelacje: 

 nawiązując do wniosku, który składała w poprzedniej kadencji prosiła o podanie 

terminu ustawienia lustra drogowego w miejscowości Kukowo naprzeciwko wyjazdu 

z Zakładu LIMBA, jest to miejsce niebezpieczne i takie lustro powinno już dawno być 

tam ustawione, 

 nawiązała do sprawy wcześniej zgłaszanej m.in. przez Sołtysa dotyczącej odśnieżenia 

drogi dojazdowej położonej w okolicy lasów państwowych w Kukowie, prowadzącej 

do posesji jednej z mieszkanek Kukowa. Nie wiadomo czy jest to droga gminna  

czy Nadleśnictwa, a mieszkanka nie może dostać się do lekarza. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące interpelacje: 

 czy podjęto rozmowy z zarządcą drogi wojewódzkiej 655 w sprawie przebudowy  

na odcinku od miasta do skrzyżowania z drogą krajową 65 i z obwodnicą miasta, 

 w odpowiedzi na jego wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 

bezpieczeństwa przejścia dla pieszych od przystanku autobusowego do Szkoły 

Podstawowej Nr 1 na Alei Zwycięstwa, Zarząd Dróg przedstawił propozycję 

rozwiązania tego problemu. Propozycja została przekazana Urzędowi Miejskiemu  

w Olecku. Pyta czy Urząd uwzględni tę propozycję i jeśli tak to kiedy, 

 odnośnie hejnału prosił o opinię prawną. Otrzymał opinię, w której były dwie, 

pierwsza opinia w jaki sposób możemy działać, żeby hejnał powstał, natomiast druga 

opinia, była odpowiedzią na pytanie Urzędu. Czy można opinię zataić przed radnym. 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

zgłosił następujące interpelacje: 

 czy będzie opracowywany plan rewitalizacji i ewentualnie kiedy, 

 pytanie dotyczy pieczy zastępczej, która w tym roku jest już obowiązkiem gminy,  

czy jesteśmy do tego przygotowani i czy możemy korzystać ze środków Ministerstwa, 

Ministerstwo chce ogłosić w I kwartale konkurs na wsparcie tego zadania, 

 pytanie dotyczy usług opiekuńczych, świadczonych przez firmę wyłonioną przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, podobno była jakaś kontrola, czy są znane 

wyniki tej kontroli, 

 od 1 lutego jest modyfikacja ustawy śmieciowej, czy to ma jakieś konsekwencje  

w Uchwale Rady Miejskiej dotyczącej opłat, jeżeli tak to w jakim zakresie,  

 pytanie dotyczy prac melioracyjnych, chodzi o rzekę Legę w mieście, jest program, 

czy prowadzimy działania zmierzające do finansowania tego zakresu prac, rozumie,  

że w porozumieniu z Powiatem, z wykorzystaniem ich środków, 

 jaki jest zakres prac dotyczący odśnieżania ulic i czy można dane kontaktowe 

bezpośrednio do firmy, która odśnieża umieścić na portalu miasta. 

 
Radni nie zgłaszali więcej interpelacji. 
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Burmistrz - Wacław Olszewski  

odniósł się do następujących spaw: 

 jeśli chodzi o termin ustawienia lustra, zwróci się do Zarządu Dróg Krajowych 

Oddział w Ełku i jak będzie znał termin to przekaże, 

 nie jest mu znany temat odśnieżania drogi do Pani Jankowskiej, jednak szybko 

wyjaśnimy czy jest to droga gminy czy Nadleśnictwa, jeżeli okaże się,  

że Nadleśnictwa, zadzwoni do Nadleśniczego i to zostanie załatwione, 

 ogólnie, jeśli chodzi o problemy z drogami wojewódzkimi, ma przygotowany cały 

pakiet zadań, które należałoby wykonać na drogach wojewódzkich,  

jest po telefonicznej rozmowie z Dyrektorem Waldemarem Królikowskim,  

który prosił o kontakt w najbliższy poniedziałek i ustalimy termin przyjazdu do 

Olecka, żeby zająć się tymi sprawami. Ustalenia, które będą przekaże radnym, 

 odnośnie Alei Zwycięstwa jest to droga wojewódzka i ta sprawa będzie również 

poruszana na spotkaniu z Dyrektorem Królikowskim, niemniej jednak odpowiedź 

zostanie udzielona na piśmie, 

 będziemy opracowywać lokalny plan rewitalizacji, ponieważ będzie on potrzebny  

przy pozyskiwaniu środków unijnych, wkrótce przystąpimy do prac z tym 

związanych. W środę brał udział w spotkaniu z Wojewodą i Marszałkiem 

Województwa między innymi w sprawie Ergo Warmia Mazury, inne tematy też były 

poruszane. Mają nadzieję, że w tym roku, po wakacjach, rozpocznie się nabór 

wniosków, 

 piecza zastępcza, to nowe zadanie w tym roku. Z tego co wie Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej jest do tego przygotowany, jeśli będzie możliwość, będzie 

korzystać ze środków. Z tego względu, że jest to nowe zadanie, jest rozszerzona 

kontrola, 

 odnośnie usług opiekuńczych wyjaśnił, iż trwa kontrola dotycząca realizacji usług 

opiekuńczych. Otrzymał informację, iż usługami opiekuńczymi objęte są 142 osoby  

na terenie naszej gminy, w tym 36 osób potrzebuje usług specjalistycznych.  

Jeśli chodzi o usługi specjalistyczne osoby, które je świadczą mają odpowiednie 

kwalifikacje. Ponadto, zatrudnionych jest w sumie 25 opiekunek, w tym 5 opiekunek 

ma zawartą umowę o pracę na czas określony, a 20 na umowy-zlecenie. Nie było 

żadnych skarg, jeżeli chodzi o osoby, na rzecz których są świadczone usługi 

opiekuńcze, 

 zmiany ustawy śmieciowej wpłyną na uchwałę, szczegóły zostaną podane na piśmie, 

 jeśli chodzi o prace melioracyjne na rzece Lega, jest to zadanie samorządu 

województwa, a w imieniu samorządu województwa te prace wykonuje Oddział 

Zarządu Melioracji w Gołdapi i my takie potrzeby zgłaszamy co roku, zobaczymy czy 

w tym roku po uchwaleniu budżetu samorządu wojewódzkiego będą jakiekolwiek 

prace wykonywane na terenie rzeki Lega, 

 za odśnieżanie w mieście jest odpowiedzialne Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej. Jeśli będą potrzebne inne informacje na sesji jest obecny Pan Prezes, 

który szczegółowo odpowie. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

Do punktu 6 – Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radny Jarosław Bagieński 

Wnioskuje do Pani Prezes Spółki Olmedica w Olecku o przedstawienie na sesji lub  

na Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej 

informacji o sytuacji szpitala w Olecku, o wysokości kontraktu z Narodowym Funduszem 

Zdrowia na 2015 rok. Czy jest szansa, aby zmniejszyły się kolejki do specjalistów, ponieważ  
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do niektórych fachowców czas oczekiwania sięga już nawet roku. Ponadto, czy jest 

możliwość, aby otworzyć oddział np. geriatryczny. Wie, że Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy oferuje pomoc w urządzeniu takiego oddziału. 

 

Radna Justyna Cieślukowska 

Podziękowała za pozytywne rozpatrzenie jej wniosku i oznakowanie nierówności na ulicy 

Osiedla Siejnik. 

Wnioskuje o usunięcie chodnika, który został po likwidacji barierki pod wiaduktem  

w kierunku Ełku. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

W imieniu mieszkańców wnioskuje o przegląd oświetlenia na ulicy Partyzantów, przy 

skrzyżowaniu z ul. 1 Maja, a także oświetlenia przy ul. Zamkowej od siedziby Policji  

w kierunku szkoły. Są tam nieczynne i uszkodzone lampy. 

 

Radna Anna Kaczor 

Zgłosiła następujące wnioski: 

 ujęcie kosztów przebudowy ulic Orzeszkowej, Żeromskiego i Słowackiego  

w budżecie na rok 2016. Powiatowy Zarząd Dróg poinformował ją, iż nie jest w stanie 

wykonać inwestycji bez wsparcia Gminy Olecko, 

 w imieniu mieszkańców wnioskuje o budowę ronda przy ul. Kolejowej i Wojska 

Polskiego z ewentualnych oszczędności tegorocznego budżetu,  

 w imieniu mieszkańców wnioskuje o budowę przejścia dla pieszych przy wiadukcie  

w kierunku Wieliczek, takie jak jest w stronę Ełku, 

 wie, że droga 65 jest drogą krajową, podczas posiedzenia Komisji Z-ca Burmistrza 

wyjaśniał, iż Burmistrz ma zamiar zawnioskować o remont tej drogi. Wnioskuje  

o wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu, jadąc  

w kierunku Jasiek. 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

Zgłosił następujące wnioski: 

 o wzmocnienie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Ogólnopolskiej 

Karty Rodziny poprzez informacje na stronie. Wnioskuje, by sprawy Ogólnopolskiej 

Karty Rodziny przenieść z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Wydziału 

Edukacji, który zajmuje się Olecką Kartą Rodziny,  

 rozpoczęcie prac nad programem odpracowywania długów komunalnych,  

takie programy są realizowane w innych samorządach. Jest to szansa dla osób 

zadłużonych za użytkowanie lokali komunalnych, 

 wprowadzenia w tym roku inicjatywy lokalnej czyli mechanizmu wsparcia oddolnych 

inicjatyw mieszkańców. Inicjatywa uchwałodawcza w tej sprawie zostanie złożona  

do Rady w I dekadzie lutego, 

 o rozpoczęcie prac w I kwartale nad budżetem obywatelskim na 2016 rok  

z udziałem wszystkich środowisk, które są tym zainteresowane, mieszkańców, 

organizacji pozarządowych, Sołectw, Rad Osiedli z wykorzystaniem dobrych praktyk 

w Polsce. Rekomenduje doświadczenia Dąbrowy Górniczej, Warszawy, Olsztyna  

oraz bardzo obszerną literaturę tego przedmiotu dostępną za darmo w internecie, 

 wniosek dotyczy przetargów jednostek organizacyjnych, aby je umieszczać  

w aktualnościach i w newsletterze miejskim, 

 wnioskuje do wszystkich Komitetów, które brały udział w wyborach samorządowych,  

aby zadbały o usunięcie materiałów wyborczych z przestrzeni miejskiej. 
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Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące wnioski: 

 o umożliwienie zainteresowanym radnym wzięcie udziału w spotkaniu  

z dyrekcją dróg wojewódzkich, 

 o ustawienie barierki ochronnej oddzielającej ulicę od przejścia dla pieszych. Chodzi  

o teren od przejścia dla pieszych przy Alei Zwycięstwa, po drugiej stronie ulicy  

do następnego przejścia przy ulicy Kościuszki, 

 o wyznaczenie przejścia dla pieszych i ustawienie barierek ochronnych przy nowym 

przedszkolu na rogu ul. 1 Maja i Wąskiej. 

 

Złożył oświadczenie o następującej treści: 

„W odpowiedzi na wystąpienie Sołtysa w przerwie poprzedniej sesji, dla mieszkańców gminy 

nie ma spraw nieistotnych bądź mało istotnych, a radni pracują zgodnie z regulaminem”. 

 

Radna Renata Dunaj 

wnioskuje o odwodnienie i poprawienie nawierzchni przy ul. Kościuszki, za trzema sklepami, 

m.in. sklepem z lodami i w sąsiedztwie tzw. baraków. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

w imieniu mieszkańców wnioskuje, jeżeli będzie taka możliwość finansowa, by na nowym 

cmentarzu zamontować kilka latarni. 

 
Radni nie zgłaszali więcej wniosków. 

 

Burmistrz Wacław Olszewski  

odniósł się do następujących spaw: 

 jeśli chodzi o długi komunalne, pracujemy nad tym od dwóch miesięcy, mamy 

przygotowane pewne rozwiązania, w najbliższym czasie będzie już można te długi 

odpracowywać, 

 odnośnie Ogólnopolskiej Karty Rodziny poinformował, iż  do końca tego półrocza 

będziemy porządkować pewne sprawy, trwają konsultacje z kierownikami 

poszczególnych Wydziałów. Niektóre zadania, które są realizowane przez 

poszczególne Wydziały nie korespondują z zakresem działania tych Wydziałów. 

Sprawa Ogólnopolskiej Karty Rodziny trafi do Wydziału, który będzie zajmował się  

również Olecką Kartą Rodziny, nie przesądza, który to Wydział, 

 odnośnie budżetu obywatelskiego jesteśmy w trakcie szkoleń, prac, sprawa jest 

otwarta, 

 nie będzie możliwe spotkanie z Dyrektorem Królikowskim z udziałem 

zainteresowanych radnych, dlatego, że spotkanie odbędzie się w terenie, chyba,  

że w wyniku rozmowy telefonicznej w poniedziałek wyrazi taką chęć wtedy 

powiadomi, 

 jeśli chodzi o teren przy ul. Kościuszki, jest to teren gminny, od wielu lat 

inwestujemy, remontowane były nieruchomości, są one w przyzwoitym stanie, 

dojazdy mamy na uwadze, nie zapominamy, jeśli będą możliwości finansowe zostanie 

to wykonane. 

 

 

Do punktu 7 – Uwagi i wnioski Sołtysów i Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli 

oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy ktoś z przedstawicieli jednostek pomocniczych lub radnych Oleckiej Rady 

Młodzieżowej chciałby zabrać głos na temat projektów uchwał będących przedmiotem obrad 

sesji? 

 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 2 - Teresa Gałaszewska 

stwierdziła, iż budżecie są zadania inwestycyjne związane z sołectwami, jest Fundusz 

Sołecki, natomiast osiedla zostały pominięte. Burmistrz długo mówił o tym, co zostało 

zrobione w sołectwach, a czym może pochwalić się odnośnie osiedli? Obiecał ludziom,  

na spotkaniu we wrześniu, że będzie mała siłownia, a nie ma jej ujętej w budżecie.  

Była prośba o wykonanie zejścia do stawu i przejścia dla pieszych na małej obwodnicy.  

Pyta, dlaczego nie udzielono odpowiedzi na wnioski, które zostały złożone w terminie,  

czyli do 30 września? Nie wie w jakim celu funkcjonują Rady Osiedli, skoro żadne sugestie 

Rad nie są brane pod uwagę.  

 

Burmistrz - Wacław Olszewski  

wyjaśnił, iż nie odpowiada się na wnioski, które nie znalazły się w budżecie gminy,  

taka zasada obowiązuje od kilku lat, a wynika to wyłącznie z braku środków finansowych.  

Odnośnie Funduszy Sołeckich wyjaśnił, iż dotyczą one Sołectw, a nie Rad Osiedli, nie można 

tego mylić, już o tym mówił wcześniej. Natomiast może przygotować listę, co zrobiono  

na poszczególnych osiedlach w ostatnich latach. Może między innymi przypomnieć,  

że na Osiedlu Nr 2 w tym roku wykonano drogę, to była inwestycja na kwotę około miliona 

złotych. Został oczyszczony i pogłębiony staw, zadanie będzie kontynuowane wiosną. 

Planujemy również urządzić tereny zielone. Obiektywnie patrząc, wiele rzeczy zostało 

zrobionych. Jest dużo potrzeb, nie jesteśmy w stanie ich wszystkich od razu zaspokoić. 

 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 2 - Teresa Gałaszewska 

jeżeli chodzi o staw stwierdziła, iż został on pogłębiony, tak jest przynajmniej opisane  

w internecie, dzięki nowym radnym jeszcze przed złożeniem ślubowania. 

 

Burmistrz - Wacław Olszewski  

nie będzie komentował tego, co jest napisane w internecie, zadanie zostało zrealizowane,  

z tego należy się cieszyć i będzie jeszcze szereg ciekawych rzeczy wykonanych. 

 

Innych uwag nie zgłaszano. 

 

Przerwa 5 minut 

 

Do punktu 8 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

 

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych  

w Olecku w rejonie ulicy Sembrzyckiego i Placu Zamkowego nad Jeziorem 

Oleckie Wielkie 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

wyjaśnił, iż Rada Miejska w Olecku w dniu 28 czerwca 2013 roku, podjęła uchwałę 

intencyjną w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Sembrzyckiego i Placu Zamkowego nad Jeziorem 

Oleckie Wielkie celem uporządkowania tego terenu. Projekt planu uzyskał pozytywne opinie 

i uzgodnienia w wymaganym zakresie oraz został wyłożony do publicznego wglądu w dniach 
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od 5 grudnia 2014 r. do 2 stycznia 2015 r. Do wyłożonego projektu planu, w ustawowym 

terminie, nie wpłynęły uwagi. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zwrócił się z prośbą o pozwolenie na nieodczytywanie treści projektów uchwał w punktach  

a i b. 

 

Rada wyraziła zgodę, aby Przewodniczący Rady Miejskiej nie odczytywał projektów uchwał 

w punktach a i b.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Wojciech 

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Wojciech Leonarczyk 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w Olecku w rejonie ulicy Sembrzyckiego i Placu 

Zamkowego nad Jeziorem Oleckie Wielkie. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w Olecku w rejonie ulicy Sembrzyckiego i Placu 

Zamkowego nad Jeziorem Oleckie Wielkie. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.1.2015 

w załączeniu 

 

b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

między ulicami Grunwaldzką, Wąską, 1 Maja i Placem Wolności w Olecku 

 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż Rada Miejska w Olecku w dniu 30 grudnia 2013 roku podjęła uchwałę intencyjną  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Wąską 1 Maja i Placem Wolności 

w Olecku. Projekt zmiany planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia w wymaganym 

zakresie oraz został wyłożony do publicznego wglądu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Wojciech 

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Wojciech Leonarczyk 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego między ulicami Grunwaldzką, Wąską, 1 Maja i Placem 

Wolności w Olecku. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.  

 

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

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego między ulicami Grunwaldzką, Wąską, 1 Maja i Placem 

Wolności w Olecku. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.2.2015 

w załączeniu 

 

c) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

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

(stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Olecko) w skład Komisji wchodzą radni, w tym 

przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego  

i Wiceprzewodniczącego Rady.  Do dnia dzisiejszej sesji wpłynęły dwa zgłoszenia utworzenia Klubu 

Radnych „Mała Ojczyzna Olecko” oraz „OKO”. Przypomniał, iż w momencie zgłaszania akcesu do 

poszczególnych Komisji Rady Miejskiej radni również zgłaszali akces do pracy w Komisji 

Rewizyjnej. Byli to następujący radni: Wiesław Zalewski, Wioletta Dorota Żukowska, Zbigniew 

Aksienionek, Wojciech Rejterada, Krzysztof Kempisty, Anna Kaczor, Robert Smyk i Jarosław 

Bagieński. Następnie w miejsce radnego Roberta Smyka akces do pracy w Komisji Rewizyjnej 

zgłosił Henryk Markowski.  
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Zapytał poszczególnych radnych, czy potwierdzają chęć pracy w Komisji Rewizyjnej? 

 

Radni: Wiesław Zalewski, Wioletta Dorota Żukowska, Zbigniew Aksienionek, Wojciech Rejterada, 

Krzysztof Kempisty, Anna Kaczor, Henryk Markowski i Jarosław Bagieński potwierdzili chęć pracy 

w Komisji Rewizyjnej. 

 

Innych kandydatur do składu Komisji Rewizyjnej nie zgłoszono. 

 

Poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej. 

 

Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 19, za zamknięciem listy kandydatów 

głosowało 19 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Olecku. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

W celu stwierdzenia, że wybory zostały przeprowadzone prawidłowo i zgodnie  

z przepisami, poddał pod głosowanie uchwałę Nr ORN.0007.3.2015 Rady Miejskiej  

w Olecku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku. 

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Olecku. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.3.2015 

w załączeniu 

 

d) wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, iż w związku z tym, że funkcjonuje Olecka Rada Młodzieżowa zawsze  

z ramienia Rady Miejskiej jest wyznaczony jeden radny do pracy w Oleckiej Radzie 

Młodzieżowej. Tradycją stało się, że jest to najmłodszy radny. Najmłodszą radną jest  

Pani Justyna Cieślukowska. Radni jednogłośnie zarekomendowali jej kandydaturę do składu 

Oleckiej Rady Młodzieżowej.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

dodał, iż radna Justyna Cieślukowska wyraziła zgodę na zgłoszenie ją do składu Oleckiej 

Rady Młodzieżowej. 

Prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji  

– Wojciech Rejterada  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej, zgłaszając 

kandydaturę Justyny Cieślukowskiej. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Wojciech Leonarczyk  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej, zgłaszając 

kandydaturę Justyny Cieślukowskiej. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej, 

zgłaszając kandydaturę Justyny Cieślukowskiej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej 

Rady Młodzieżowej. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Radny Maciej Juchniewicz 

korzystając z obecności Pana Łukasza Jeleniewicza, dziękował mu za pracę w Oleckiej 

Radzie Młodzieżowej. Ma nadzieję, że jeżeli zajdzie taka potrzeba będzie wspierał radną 

Justynę Cieślukowską. 

 

Innych uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wskazania radnego Rady Miejskiej  

w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.4.2015 

w załączeniu 

 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Oleckiej Rady Młodzieżowej  

i nadania jej statutu 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż w związku z tym, że radna Justyna Cieślukowska została powołana do składu 

Oleckiej Rady Młodzieżowej zasadnym jest wprowadzenie zaistniałej zmiany w uchwale  

Nr ORN.0007.3.2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Oleckiej Rady 

Młodzieżowej i nadania jej statutu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Wojciech 

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Wojciech Leonarczyk 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Oleckiej Rady 

Młodzieżowej i nadania jej statutu. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Oleckiej 

Rady Młodzieżowej i nadania jej statutu. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.5.2015 

w załączeniu 

 

f) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku na rok 2015 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż projekt uchwały został opracowany na podstawie tematów zgłoszonych przez 

poszczególne Komisje Rady oraz Burmistrza. Odczytał tematykę pracy Rady Miejskiej  

na 2015 rok. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zwrócił się z prośbą o pozwolenie na nieodczytywanie treści projektu uchwały. 

 

Rada wyraziła zgodę, aby Przewodniczący Rady Miejskiej nie odczytywał projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Wojciech 

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Wojciech Leonarczyk 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja nie opiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał tytuł projektu uchwały.  

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił wniosek, by do planu pracy w miesiącu lutym wpisać temat Zasady pracy Rady 

Miejskiej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał wniosek pod głosowanie. 

 

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

19 radnych. 

 

Innych uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady 

Miejskiej w Olecku na rok 2015. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.6.2015 

w załączeniu 

 

g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości  

w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy  

o gospodarce nieruchomościami 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż właściciele lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 16 na Osiedlu Siejnik 

II w Olecku złożyli wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej bezpośrednio przyległej do 

budynku mieszkalnego. Dotychczas przy sprzedaży nieruchomości w wyniku uwzględnienia 

tego rodzaju roszczenia stosowana była bonifikata w wysokości 90%. Z uwagi na fakt,  

że przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana i przy jej sprzedaży Gmina zobowiązana 

będzie odprowadzić należny podatek VAT, proponuje się zmniejszyć wysokość bonifikaty  

do 87%. W efekcie dochód Gminy będzie stanowił kwotowo 10% wartości nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Wojciech 

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Wojciech Leonarczyk 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

sprzedaży nieruchomości w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a 

ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 

 od ceny sprzedaży nieruchomości w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa  

w art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.7.2015 

w załączeniu 

 

h) reprezentowania gminy Olecko w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji  

2015-2019 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż w poprzedniej kadencji 12 gmin z naszego regionu EGO wybudowało 

składowisko odpadów komunalnych w Siedliskach koło Ełku i powstał Związek 

Międzygminny „Gospodarka Komunalna”. Każda gmina po zakończeniu kadencji deleguje 

do pracy dwóch przedstawicieli. Do tej pory reprezentował Burmistrz i Kierownik Wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i propozycja jest taka, by on i Pani Marianna 

Kisielska nadal gminę reprezentowani. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Wojciech 

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Wojciech Leonarczyk 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie reprezentowania gminy Olecko w Zgromadzeniu 

Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów na okres 

kadencji 2015-2019. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie reprezentowania gminy Olecko  

w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa 

kumulacji głosów na okres kadencji 2015-2019. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.8.2015 

w załączeniu 

 

i) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką 

rozwiązywania problemów alkoholowych. Co roku każda gmina sporządza taki program. 

Program jest zgodny ze strategią rozwiązywania problemów do 2015 r., która w tym roku 

straci ważność. Trzeba będzie opracować nową strategię. Program był przedstawiony  

na Komisjach Rady Miejskiej, gdzie omawiane były szczegóły. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Wojciech 

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Wojciech Leonarczyk 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Radny Maciej Juchniewicz 

podziękował  Burmistrzowi za włączenie do tego programu streetworkerów czyli pedagogów 

ulicznych, to się sprawdziło oraz Pani Wiesławie Surażyńskiej za współpracę z organizacjami 

w tym, zakresie. Z Komisji Planowania wie, że miasto jest partnerem w projekcie dotyczącym 

pedagogów ulicznych. Nawiązując do wypowiedzi radnej Żukowskiej prosił,  

by w następnym programie nie zapomnieć o obszarach wiejskich. 

 

Innych uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.9.2015 

w załączeniu 

 

j) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olecko na lata 

2015-2018 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż prowadzenie działań związanych ze zwalczaniem narkomanii również należy  

do zadań własnych gminy. Posiadamy opracowaną strategię, która podobnie jak strategia 

przeciwdziałania alkoholizmowi obowiązuje do końca tego roku. Strategia musi być 

opracowana na nowo. Program był przedstawiony na Komisjach Rady Miejskiej, gdzie został 

zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Wojciech 

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Wojciech Leonarczyk 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

dla Gminy Olecko na lata 2015-2018. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2015-2018. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.10.2015 

w załączeniu 

 

k) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata  

2015-2024 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego 

oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak nie krócej niż okres, na jaki przyjęto limity 

wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę 

kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz 

zamierza się zaciągnąć zobowiązania. 

W praktyce oznacza to, że WPF należy opracowywać co roku z uwzględnieniem czasokresu 

realizowanych przedsięwzięć (nowych i kontynuowanych) i jeśli zadania ujęte w planie 

wieloletnim wykraczają poza okres czterech lat budżetowych, czyli ustawowego minimum 

czasowego dla WPF, dokument ten trzeba opracować na taki okres, na jaki przewidziano 

realizację zadań. 

Natomiast prognoza kwoty długu, jako dokument uzupełniający WPF, powinna 

odzwierciedlać wskaźniki zadłużenia na przestrzeni tylu lat, na ile planowane jest zaciąganie i 

spłata zobowiązań. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko została opracowana na lata 2015-2024 ze 

względu na zaplanowany okres spłacania zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. 

W 2015 roku planowane wydatki są niższe od prognozowanych dochodów o 2.901.600 zł co 

oznacza wielkość nadwyżki budżetu gminy, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i 

wykup obligacji komunalnych. 

Z zadłużenia Gminy w wysokości 30.968.400 zł z końca 2014 roku, przy pełnej realizacji 

dochodów i wydatków dług budżetu zmniejszy się do kwoty 28.066.800 zł i stanowić będzie 

39,9 % planowanych dochodów. 

W przedsięwzięciach bieżących uwzględniono projekty finansowane z budżetu Unii 

Europejskiej, takie jak: „Kraina Dziecięcego Sukcesu”, „Poznawanie Naszego Światowego 

Dziedzictwa”, „Z myślą o przyszłości”. 

Przedsięwzięcia majątkowe współfinansowane z udziałem środków zagranicznych, to „Sieć 

szerokopasmowa Gminy Olecko”. 

Przedsięwzięcia wieloletnie finansowane tylko z dochodów własnych, to przede wszystkim 

zadania kontynuowane z udziałem Funduszy Sołeckich. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Wojciech 

Rejterada 

poinformował, że komisja przy 6 głosach za i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Wojciech Leonarczyk 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko na lata 2015-2024. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Olecko na lata 2015-2024. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.11.2015 

w załączeniu 

 

l) uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2015 rok: 

 

 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odczytał projekt uchwały z autopoprawką w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko  

na 2015 rok.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady 

gminy należy uchwalanie budżetu gminy.  

Uchwała w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2015 rok sporządzona jest na podstawie 

ustawy o finansach publicznych. 

Przedstawiony pod dzisiejsze obrady Rady Miejskiej budżet gminy na 2015 rok przedstawia 

się następująco: 
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1. Dochody ogółem na 2015 rok prognozuje się w wysokości 70.365.273 zł. 

a) Dochody własne oparte są głównie o wpływy z podatków i opłat lokalnych  

oraz dochodów z majątku gminy. Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe zostały 

wyszacowane na podstawie przewidywanego wykonania z 2014 r. Ministerstwo Finansów 

przewiduje wyższe wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

W strukturze dochodów ogółem dochody własne są największą grupą dochodów i wynoszą 

39.165.478 zł, a stanowią 55,7 % dochodów ogółem. 

b) Subwencja ogólna w dochodach to kwota 18.965.045 zł, co stanowi 27 % z czego 

część oświatowa wynosi - 13.842.844 zł. 

c) Następną z większych grup dochodów są dotacje z budżetu państwa, zarówno  

na zadania zlecone jak i własne w wysokości 10.689.097 zł, a stanowiące 15,2 % dochodów 

ogółem. Dotacje celowe z budżetu państwa będą jeszcze określane decyzją Wojewody  

w trakcie roku budżetowego. 

d) Kolejną grupą dochodów są dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków 

zagranicznych, zaplanowane w wysokości 1.439.062 zł a stanowiące 2 % dochodów ogółem. 

Dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych przyjęto w oparciu o podpisane umowy  

z dysponentami tych środków z lat ubiegłych. 

2. Na wydatki w ogólnej wysokości 67.463.673 zł, wydatki bieżące stanowią 94,2 %,  

a wydatki majątkowe 5,8 %. 

W ramach zadań własnych największe wydatki związane są z oświatą i wychowaniem  

oraz edukacyjną opieką wychowawczą. Wydatki na ten cel to kwota 25.713.933 zł, która 

stanowi 40,4 % wydatków gminy.  

Na realizację zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej wydatki wynoszą 13.660.769 zł  

i stanowią 20,2 % wydatków bieżących, jednak w większości - 9.773.933 zł pokryte są  

z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz z dotacji z udziałem środków 

europejskich. 

Na utrzymanie administracji publicznej wydatki wynoszą 6.373.754 zł co stanowi 9,4 % 

wydatków. 

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano 5.583.175 zł, w tym na 

zadanie związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór odpadów 

od właścicieli nieruchomości - 2.678.274 zł, 

Na gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza się 

3.818.670 zł, czyli 5,3 % wydatków. 

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 210.000 zł, oraz celową na zadania z zakresu 

zarządzania kryzysowego obowiązkową 175.000 zł. 

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.890.345 zł. Główne, największe zadania to: 

• Kontynuacja budowy sieci szerokopasmowej Gminy Olecko z dofinansowaniem  

z RPO Warmia i Mazury, 

• Na drogi publiczne zaplanowano 1.353.419 zł, w tym na powiatowe 732.500 zł. 

Planuje się budowę ul. Syrokomli i wykonanie projektów ulic i dróg, zakup trzech wiat 

przystankowych a dofinansowanie do Powiatu na drogę Małe Olecko. 

• Zaplanowano projekt budowy ścieżek rowerowych w gminie Olecko i wykonanie 

koncepcji zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście. 

• Planuje się przebudowę altany w parku przy ul. Gołdapskiej. 

• Zaplanowano zadania zgłoszone przez wszystkie sołectwa finansowane z Funduszu 

Sołeckiego na kwotę 343.399 zł, w tym projekty dróg, wiaty przystankowe, budowa 

oświetlenia, placów zabaw, terenów rekreacyjnych i boisk sportowych. 

Przedłożony Radzie Miejskiej do uchwalenia budżet gminy na 2015 rok zaplanowany jest  

z nadwyżką w kwocie 2.901.600 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup 

papierów wartościowych. 
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Autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2015 rok: 

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia 

2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku dotyczą między innymi uchylenia paragrafów: 

- § 435 – „zakup usług dostępu do sieci Internet” 

- § 437 - „usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej 

sieci telefonicznej”. 

Zmieniono nazwę i objaśnienia do § 436 - „opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych”. Paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług 

dostępu do sieci Internet. Zmiana powoduje, że ewidencja wydatków na telefony stacjonarne, 

komórkowe i Internet prowadzona jest w jednym paragrafie - 436. Z tego powodu w planie 

wydatków budżetu gminy na 2015 rok wszystkie zaplanowane środki z uchylonych 

paragrafów przeniesiono do jednego § 436 „opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych”. 

 

Dodał, iż w trakcie omawiania projektu budżetu, podczas Komisji Planowania, Budżetu  

i Gospodarki, zdjęto z zadań inwestycyjnych projekt przebudowy hotelu MARATON  

(70.000 zł) i padła propozycja, by te pieniądze przeznaczyć na projekt techniczny małej 

infrastruktury na PI. Wolności. W międzyczasie część radnych zgłosiła się do niego,  

aby środki 70 000 zł przeznaczyć na budowę oświetlenia w Białej Oleckiej. Mieszkańcy 

złożyli wniosek w tej sprawie. Wobec powyższego prosił radnych o zdecydowanie, na które 

zadanie te środki przeznaczyć. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zaproponował, by w tym miejscu przeprowadzić głosowanie. 

 

Radny – Wojciech Leonarczyk 

stwierdził, iż głosowanie powinno zostać przeprowadzone w punkcie dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poprosił Sekretarz Gminy o opinię. 

 

Sekretarz Gminy – Bożenna Wrzyszcz 

według niej wniosek Pana radnego jest słuszny. Najpierw należy podyskutować, a następnie 

przeprowadzić głosowanie i wypracować jeden słuszny pogląd w przedmiotowej sprawie. 

 

2) odczytanie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu  

          i Rekreacji oraz Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia  

         i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej 

 

Przewodniczący  Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Wojciech 

Rejterada odczytał opinię komisji do projektu budżetu Gminy Olecko na 2015 rok  

– treść w załączeniu do protokołu. Poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu do projektu budżetu zadania 

dotyczącego budowy oświetlenia w Białej Oleckiej. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Wojciech Leonarczyk odczytał opinię komisji do projektu budżetu Gminy Olecko  

na 2015 rok – treść w załączeniu do protokołu. Poinformował, iż Komisja głosowała 

poszczególne autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok:  
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 Komisja przy 3 głosach za i 1 przeciw pozytywnie zaopiniowała wykreślenie  

z projektu budżetu zadania Przebudowa hotelu Maraton-projekt. 

 Komisja przy 1 głosie za, 2 przeciw i 1 wstrzymującym negatywnie zaopiniowała 

wprowadzenie do projektu budżetu zadania Projekt małej infrastruktury na Placu 

Wolności. 

 Komisja przy 3 głosach za i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała 

wprowadzenie  

do projektu budżetu zadania dotyczącego budowy oświetlenia w Białej Oleckiej. 

 

3) odczytanie opinii Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki  

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

odczytała opinię komisji do projektu budżetu Gminy Olecko na 2015 rok – treść w załączeniu 

do protokołu. 

 

4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej na 2015 rok 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odczytał sentencję uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Olecka projekcie uchwały 

budżetowej na 2015 rok – treść uchwały w załączeniu do protokołu. 

 

5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

otworzył dyskusję. 

 

Radny Zbigniew Jan Aksienionek 

zaproponował, by w głosowaniu uwzględnić inne, wcześniej zgłaszane wnioski i bardziej 

uzasadnione. 

 

Radna Wioletta Dorota Żukowska 

zgodziła się, wyjaśniając, iż problem oświetlenia jest również w Kukowie i w tej sprawie był 

składany wcześniej wniosek oraz w Wólce Kijewskiej. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

prosiła o wyjaśnienie czy w tym momencie radni mają prawo zgłaszać inne wnioski? 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż w formie autopoprawki zdejmuje 70 tysięcy złotych z projektu przebudowy 

hotelu Maraton. Obecnie są dwie propozycje na jaki cel te środki przeznaczyć i zaakceptuje 

każdą propozycję, którą rada przegłosuje. Prosi jednak, by głosowanie ograniczyć do dwóch 

zadań tj. małej infrastruktury i oświetlenia. Dodał, iż Biała Olecka należy do sołectwa 

Lenarty. Przez Białą Olecką przebiega droga powiatowa, która wymaga remontu 

kapitalnego, nie ma tam oświetlenia. Biała Olecka nie posiada przedstawiciela w Radzie 

Miejskiej, może więc warto pomóc. Niczego jednak nie sugeruje, niech każdy radny 

zagłosuje za zadaniem, które uważa za stosowne. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

zwróciła się do radnych, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniu Komisji w dniu 21 stycznia, 

aby rozszerzyć temat dlaczego był zgłoszony wniosek o małą infrastrukturę. Wyjaśniła,  
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iż nie chodzi tylko o to, by móc zapewnić godziwe warunki do sprzedaży wyrobów 

spożywczych, pszczelarskich, rękodzielniczych i innych o charakterze produkcji domowej. 

Jest także przekonana, że rynek miejski wytyczony historycznie jako największy w tej części 

Europy powinien być miejscem tętniącym życiem, przygotowanym na stałe. Uważa,  

że propozycja zagospodarowania rynku nie jest błaha, ale potrzebna. Mieszkańcy zgłaszają 

potrzebę zadaszenia, organizacji kulis z dostępem do prądu i przebudowy schodów  

do pomnika.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zamknął dyskusję. 

 

Poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wprowadzenia do budżetu zadania dotyczącego 

projektu małej infrastruktury na Placu Wolności. 

 

Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 19, za przyjęciem w/w wniosku głosowało  

5 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, 12 radnych było przeciw. 

 

Poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu zadania 

dotyczącego budowy oświetlenia w Białej Oleckiej. 

 

Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 19, za w/w wnioskiem głosowało  

13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, 4 radnych było przeciw. 

 

W wyniku przeprowadzonych głosowań do budżetu Gminy Olecko wprowadzono zadanie 

inwestycyjne pod nazwą Budowa oświetlenia Biała Olecka. 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

stwierdził, iż praca nad budżetem wymaga zmian. Należy wszcząć prace nad budżetem 

obywatelskim, to już najwyższy czas, by mieszkańcy mogli włączyć się w te prace i mieć  

na to wpływ. Jeśli chodzi o przysposobienie placu do handlu, to nie należy o tym zapomnieć, 

jest to miejsce, które idealnie się do tego nadaje. Odnosząc się do wypowiedzi 

Przewodniczącej Zarządu Osiedla Nr 2 – Pani Teresy Gałaszewskiej uważa, że inicjatywa 

lokalna to jakieś wyjście, by osiedla miały wpływ na budżet. 

Co do samego budżetu, w mieście przeważają projekty techniczne, natomiast na terenie 

wiejskim Fundusz Sołecki. Rozumie, że projekty techniczne są potrzebne, jednak jako radny 

będzie optował za tym, by było więcej realnych inwestycji. Lepiej robić projekty techniczne 

tych ulic, które będą od razu zrealizowane. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

zwróciła się do Burmistrza, by planując przyszłoroczny budżet sfinansować większą liczbę 

koszy na śmieci, poprawić monitorowanie obiektów turystycznych, gdyż niedostatecznie 

troszczymy się o nie. W zasobach naturalnych jest zieleń miejska, wizerunek miasta tworzy 

park, również teren przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, który może być wspaniałą 

wizytówką. By zadbać o tę zieleń proponuje wprowadzić ciekawe gatunki roślin, które będą 

ozdobą przez cały rok. Prosi, jeśli będą zaoszczędzone pieniądze o spotkanie  

w sprawie zieleni miejskiej, jest to wspaniały atut turystyczny. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

stwierdził, iż na podstawie dzisiejszej dyskusji i nie tylko uważa, że należy zastanowić się nad 

ustaleniem kolejki inwestycji. 
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Burmistrz – Wacław Olszewski 

odnosząc się do wypowiedzi radnych w pełni podziela opinie dotyczące uchwalania budżetu, 

wprowadzenia budżetu obywatelskiego i zwracania uwagi na wszystko co się dzieje wokół. 

Budżet, który został przedłożony radnym jest optymalny, bowiem zaspokaja wszystkie 

najpilniejsze potrzeby. Prosi, by zwrócić uwagę, że któryś już rok z kolei gmina nie zaciąga 

żadnych kredytów i pożyczek. Jest to bardzo istotne, ponieważ spłacamy kredyty zaciągnięte 

na inwestycje, które były realizowane przy udziale głównie środków unijnych. Zadłużenie 

spada i to jest korzystne. Budżet jest nastawiony na pozyskiwanie środków unijnych, spore 

pieniądze wydajemy na różnego rodzaju koncepcje, projekty techniczne po to, by można było 

aplikować o środki unijne. Należy wspomnieć, iż wspieramy inicjatywy społeczne jeśli 

chodzi o Powiat. W tym roku wspólnie z Powiatem będziemy realizować drogę powiatową   

w Kukowie. Jest umówiony z Panem Starostą w przyszłym tygodniu, gdzie wspólnie określą 

najpilniejsze potrzeby związane z remontami dróg powiatowych i chodników w mieście, 

ponieważ bez naszego wsparcia Powiat nie będzie w stanie sam tego wykonać. Jeśli chodzi  

o małą infrastrukturę na placu należy najpierw dokładnie przeanalizować co poprawić, zrobić, 

żeby nie popsuć tego co mamy. Jeśli coś zostanie wykonane to na lata, nie wyobraża sobie,  

by powstały stoiska handlowe w centrum. Jest za tym, by robić imprezy okazjonalne,  

ale głównie w celu wystawienia produktów, które na co dzień trudno kupić w sklepach.  

W budżecie są zapisane środki na przebudowę targowicy i tu należy zwrócić uwagę, by był  

to projekt nie tylko związany z miejscem handlu, ale też plac wielofunkcyjny. Odnośnie 

koszy i zieleni miejskiej wyjaśnił, iż w ostatnich latach zrobiono wiele w tym temacie. 

Wykonano plac w centrum miasta, urządzono teren zielony przy Straży, przy dworcu, 

częściowo park przy MOSiR został poprawiony, poprawiono stawki przy ul. Orzeszkowej  

i na Osiedlu Siejnik. Można określić plan działania, co i gdzie jeszcze zrobić, poprawić,  

by mieszkańcom żyło się lepiej. Zamykając dyskusję uważa, iż budżet jest do przyjęcia.  

W trakcie realizacji budżetu, jeżeli będą pojawiały się jakiekolwiek środki zwiększające 

dochody będziemy analizować, co w pierwszej kolejności zrobić. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zamknął dyskusję. 

 

6) głosowanie nad uchwałą budżetową 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2015 rok. 

 

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

14 radnych, 5 radnych było przeciw. 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2015 rok. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.12.2015 

w załączeniu 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

podziękował wszystkim radnym za przyjęcie budżetu na rok 2015, bez względu na to jak 

głosowali. Podziękował również pracownikom, którzy bardzo intensywnie pracowali przy 

projekcie budżetu, w szczególności Pani Skarbnik, wszystkim kierownikom i innym osobom, 

które pomagały w sporządzeniu tegorocznego budżetu. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 



 33 

Do punktu 9 – „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy ktoś z mieszkańców chciałby zabrać głos? 

 

Marek B. 

zaapelował do radnych, którzy palą papierosy w toalecie w trakcie przerwy w sesji. 

Stwierdził, że nie przestrzegają oni prawa, które obowiązuje w Polsce, a ponadto utrudniają 

korzystanie z toalety innym osobom. Burmistrz powinien zareagować w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

myśli, że wszyscy radni usłyszeli wypowiedź i na pewno nastąpi poprawa w tym temacie. 

 

Krystyna S. 

odniosła się do wypowiedzi Burmistrza dotyczącej przeprowadzonej kontroli i faktu,  

że firma Telemedica jest w porządku, że nie stwierdzono nieprawidłowości. Wyjaśniła,  

iż 23 stycznia 2015 r. odnośnie 6 osób odbyła się sprawa w Sądzie w Białymstoku  

ZUS wystąpił przeciwko firmie Telemedica odnośnie umów, które my tu w Olecku 

podpisujemy. Dzisiaj otrzymała pismo z Inspekcji Pracy, iż będzie sprawa sądowa w sprawie 

tych umów. Jak to możliwe, że spośród 30 osób, 4 są zatrudnione na umowę. Nadal  

są umowy zlecenia, gdzie kobiety pracują osiem godzin od poniedziałku do piątku, to też  

nie jest legalne. Nieprawdą jest to, co powiedział ich były szef, że nie chciały umów 

podpisać, dzwoniła do niego, a on stwierdził, że skoro  najbardziej się upominają o umowy, 

nie podpisze. Pytała czy ktoś z radnych, któraś komisja zainteresowała się czy opiekunki 

wchodząc do mieszkań mają książeczki zdrowia, czy przeszły szkolenie BHP. Pracując  

trzy lata u ostatniego pracodawcy nie musiała mieć książeczki. Teraz mówi się,  

że jest wszystko w porządku. Zostały bez pracy, bez środków do życia, zarejestrowały się  

w Urzędzie Pracy, nawet nie mają zasiłków.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, iż Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki wniosła do planu pracy  

Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu temat Analiza wydatków pomocy społecznej. 

 

Sołtys Sołectwa Świdry – Ryszard Makarewicz 

zapytał jaka jest różnica między mieszkańcami mniejszej i większej miejscowości, ponieważ 

mieszkańcy przeczytali w „Głosie Olecka”, że Świdry to mała miejscowość, w której droga 

jest mało uczęszczana i nie trzeba jej remontować. Do Świder są cztery drogi z Ełku,  

z Kijewa, z Gąsek i z Dzięgieli. Przez wieś przebiega droga powiatowa, która łączy się  

z drogą gminną. Zamawiał dostawę nawozów, jak powiedział gdzie przywieźć, to usłyszał,  

że nie ma mowy, że dowiozą tylko do Gąsek. Ma do sprzedania trzysta ton zboża, osoby 

zainteresowane kupnem przyjadą pod warunkiem, że droga będzie sucha. Są dwie góry,  

pod które nie ma możliwości podjechać, z Dzięgieli do Świder i z Gąsek do Świder. 

Przyjeżdża tylko samochód z mleczarni. Trzeba te góry zniwelować. 

 

Burmistrz - Wacław Olszewski  

 nie wie czyja była wypowiedź w „Głosie Olecka”, na pewno nie jego.  

Być może użył słów, że bierze się pod uwagę natężenie ruchu i to podtrzymuje.  

Jeśli chodzi o remont dróg powiatowych, nie my decydujemy, to Powiat wskazuje, 

którą drogę chce budować i wtedy pyta czy my przystąpimy do tego. Jeżeli przyjeżdża 

samochód z mleczarni, to inny samochód ciężarowy też może przejechać. Jeśli jednak 

będą jakieś problemy, prosi o zgłoszenie tego, zapewni piaskarkę i wówczas 

samochód na pewno przejedzie. Natomiast droga z Gąsek do Świder i ze Świder  
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do Dzięgieli rzeczywiście posiada  dwie górki, ale ogólnie, jak na drogę żwirową jest  

w dobrym stanie. 

 odpowiadając na pytanie Pani Krystyny S., wyjaśnił, iż firma zatrudnia  

25 pań, z tego 5 posiada umowy o pracę, natomiast 20 umowy-zlecenie. Jeśli chodzi  

o usługi specjalistyczne są wykonywane przez osoby, które mają do tego uprawnienia. 

W sumie są 142 osoby objęte usługami, w tym 36 osób usługami specjalistycznymi. 

Natomiast od tego czy ta firma prowadzi książeczki zdrowia, szkolenia BHP  

są odpowiednie służby. Jeśli są co do tego zastrzeżenia można je zgłosić  

do Powiatowej Inspekcji Pracy, do Sanepidu oraz do innych instytucji, które  

są za to odpowiedzialne. Nie jest władny, by je kontrolować. Do tej pory nie otrzymał 

ani jednej skargi od usługobiorców na świadczenie usług. Jeżeli ten Pan nie wymagał 

badań lekarskich, to jest jego ryzyko. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

stwierdził, iż porządek sesji został wyczerpany. Zamknął obrady sesji Rady Miejskiej  

w Olecku.  

 

 

 

          Protokołowała                  Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

      Karolina Kuskowska        Karol Sobczak        


