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Protokół Nr ORN.0002.8.2015 

X Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 25 września 2015 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 Sesję rozpoczęto o godzinie  13:00 

              zakończono o godzinie  15:20 

 

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, Wicestarostę Powiatu Oleckiego  

– Kazimierza Iwanowskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Olecku – Jana Mroza, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Olecku – Ewę Papadopulu, 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  

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

prawomocnych uchwał. 3 radnych przybyło na sesję podczas jej trwania. 

 

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. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. 

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  

w okresie od ostatniej sesji. 

5. Podsumowanie sezonu letniego – referat Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony 

Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku. 

6. Funkcjonowanie spółek gminnych – referat Komisji Planowania, Budżetu  

i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku. 

7. Prezentacja wniosków do budżetu gminy na 2016 rok złożonych przez Kluby 

Radnych i Radnych niezrzeszonych. 

8. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 

9. Wnioski i oświadczenia radnych. 

10. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych 

Oleckiej Rady Młodzieżowej oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące 

projektów uchwał.   

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015 

-2024, 
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c) zmiany budżetu gminy na 2015 rok, 

d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na zadanie  

pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Olecku (pomiędzy  

ul. Sembrzyckiego a ul. Ludową)”. 

12.  „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

13. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad sesji. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

odniósł się do punktu 7 porządku obrad sesji „Prezentacja wniosków do budżetu gminy  

na 2016 rok złożonych przez Kluby Radnych i Radnych niezrzeszonych” i zapytał,  

czy Radni mają prezentować wnioski, czy zrobi to Pan Przewodniczący. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odpowiedział, że w punkcie wnioski będą prezentować chętni przedstawiciele Klubów 

Radnych i Radni niezrzeszeni.  

 

Innych pytań ani uwag do porządku obrad sesji nie zgłaszano.  

 

Do punktu 2 – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do protokołu z sesji Rady Miejskiej, odbytej w dniu 28 sierpnia  

2015 roku. 

 

Uwag do protokołu nie zgłaszano. 

 

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

Miejskiej.  

 

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

głosowało 20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0002.7.2015 sesji Rady Miejskiej odbytej  

w dniu 28 sierpnia 2015 roku.  

 

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

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał następujące zarządzenia: 

 Nr ORN.0050.139.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy 

na 2015 rok, 

 Nr ORN.0050.140.2015 z dnia 1 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

powołania stałej Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Olecku  

do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

oraz określenie trybu pracy komisji, 

 Nr ORN.0050.141.2015 z dnia 1 września 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty  

od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemców, 

 Nr ORN.0050.142.2015 z dnia 4 września 2015 r. w sprawie likwidacji drogi 

wewnętrznej stanowiącej własność gminy Olecko położonej w obrębie Olecko 2, 
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 Nr ORN.0050.143.2015 z dnia 10 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia  

do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Olecko, 

 Nr ORN.0050.144.2015 z dnia 10 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu  

ds. opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy 

Olecko, 

 Nr ORN.0050.145.2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie składu oraz regulaminu 

pracy Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o Stypendium Burmistrza  

w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Olecko, 

 Nr ORN.0050.146.2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych projektu „Zintegrowanej koncepcji budowy tras rowerowych 

w granicach administracyjnych gminy Olecko”, 

 Nr ORN.0050.147.2015 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustalenia treści 

obwieszczenia dotyczącego podania do wiadomości publicznej informacji  

o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach 

obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych 

dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania 

korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  

25 października 2015 r., 

 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

 Ogłoszono:    

 drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0.4675 ha 

położonej w  obrębie Babki Oleckie, przeznaczonej na cele rolne i leśne. Przetarg 

zostanie przeprowadzony w  dniu 13 października 2015 r. 

 drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych o powierzchni 0.2552 ha 

położonej w obrębie Kijewo, gm. Olecko przeznaczonych na cele rolne. Przetarg 

zostanie przeprowadzony w dniu 13 października 2015 r. 

 drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0.0805 ha położonej  

w Olecku na zapleczu ulicy Kościuszki z przeznaczeniem pod zabudowę 

wielorodzinną. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 października 2015 r. 

 pierwszy przetarg na sprzedaż pięciu nieruchomości położonych w Olecku przy ulicy 

Syrokomli przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg 

zostanie przeprowadzony w dniu 16 października 2015 r. 

 drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0.0710 ha 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym wpisanym do rejestru zabytków oraz  dwoma 

budynkami gospodarczymi położonej w Olecku przy ulicy Armii Krajowej 16. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 października 2015 r. 

 drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0.2176 ha 

położonej w obrębie Babki Gąseckie, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 października 2015 r. 

 drugi przetarg na sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych odpowiednio  

o powierzchni 0.1183 ha, 0.1255 ha i 0.1245 ha,  położonych w Olecku na Osiedlu 

Siejnik II z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg 

zostanie przeprowadzony w dniu 23 października 2015 r. 

 rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0.3141 ha, 

przeznaczonej pod zabudowę handlową przy ulicy Wiejskiej. Rokowania zostaną 

przeprowadzone w dniu 23 października 2015 r. 
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 Rozstrzygnięto rokowania: 

 na sprzedaż nieruchomości położonej w Olecku przy ulicy Parkowej z przeznaczeniem 

pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Nieruchomość zostanie zbyta za kwotę 

844.764,00 zł brutto, 

 na sprzedaż 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. Nieruchomość 

zostanie zbyta za cenę 63.357,30 zł brutto. 

 

 Nie doszły do skutku:  

 przetarg na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę handlową na Osiedlu Siejnik II  

w Olecku, 

 na sprzedaż dwóch nieruchomości położonych w Olecku na zapleczu ulicy 

Żeromskiego. 

 

 „Święto Plonów – dożynki gminne 2015” odbyły się 20 września 2015 r.  

na centralnym placu w Olecku. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dzięki 

zaangażowaniu sołectw udało się zachować jej szczególny charakter.  

Burmistrz podziękowania kierował do: 

 delegacji z pocztami sztandarowymi, 

 starostów dożynkowych Pani Haliny Domańskiej z miejscowości Judziki i Pana 

Marka Chlebusa z miejscowości Borawskie, 

 sołtysów i delegacji z miejscowości Babki Gąseckie, Gąski, Kukowo, Plewki,  

Sedranki, 

 przedstawicieli Koła Rejonowego Pszczelarzy w Olecku,  

 Pani sołtys Alicji Stefanowskiej, Ignacemu Sadłowskiemu, Zespołowi „Oleckie 

Echo”, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie uroczystej Mszy Św. w intencji 

rolników, pszczelarzy i działkowców. 

Kolejne podziękowania kierował do sołtysów i mieszkańców wsi Borawskie, Judziki  

i Sedranki za przygotowanie wieńców dożynkowych. Odrębne podziękowania 

kierował do sołtysów i zaangażowanych osób z sołectw Babki Oleckie, Judziki, Gąski, 

Kukowo, Lenarty, Możne i Sedranki, którzy przygotowali stoiska sołeckie z ofertą 

promocyjną i potrawami regionalnymi cieszące się niezwykłym zainteresowaniem.  

Za tak duże zaangażowanie sołectw w przygotowanie dożynek jeszcze raz bardzo 

dziękował i cieszył się, że piękne polskie tradycje integrują mieszkańców gminy. 

Dziękował wszystkim wystawcom, organizacjom i jednostkom działających  

w obszarze rolnictwa, którzy włączyli się w przygotowanie Święta Plonów, a także  

Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Olecku „Mazury Garbate”. 

 

 Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Olecku informował, że Komisja powołana przez 

Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pod koniec lipca dokonała szacowania strat  

w uprawach zbóż jarych na powierzchni 210,79 ha. Jednak skutki suszy pogłębiały się 

z dnia na dzień. Na podstawie wyników monitoringu suszy rozpoczęto nabór 

wniosków na ustalenie strat w uprawach  ziemniaków, roślin strączkowych, krzewów 

owocowych, kukurydzy na kiszonkę i trwałych użytkach zielonych. Komisja  

20 września br. zakończyła szacowanie strat.  Do dnia 7 września 2015 r. wpłynęło 

101 wniosków. Po terminie wpłynął tylko jeden wniosek. Rolnicy, którzy odbiorą  

protokoły z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Olecku najpóźniej  

do dnia 30 września 2015 r. mogą składać wnioski  o pomoc w biurach powiatowych 

ARiMR. Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu 

oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez Wojewodę. 

Producenci rolni, którzy będą ubiegać się o kredyty na wznowienie produkcji  
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w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których 

wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, do składanego w banku wniosku  

o udzielenie kredytu bankowego są obowiązani dołączyć protokół oszacowania strat  

z adnotacją wojewody na tym protokole potwierdzającą wystąpienie szkody.  

W trakcie szacowania strat suszowych do sołectw było przekazane pismo Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi o możliwych formach pomocy poszkodowanym rolnikom. 

Inne informacje związane z dalszym postępowaniem po uzyskaniu protokołu  

z Powiatowego Zespołu  Doradztwa Rolniczego przekazywane są do sołectw w dniu 

dzisiejszym. 

 

 Zadania zakończone: 

 Budowa oświetlenia w Rosochackich (Fundusz Sołecki).  

 Budowa drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej. 

 Przebudowa drogi Szczecinki –Borawskie. 

 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej  

w Dąbrowskich 5. 

 

 Zadania w trakcie realizacji:  

 Budowa ulicy Chopina w Olecku. Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe, Mirosław  Dębowski w Olecku. Wartość robót brutto  

– 159 000,00 PLN. Termin wykonania zadania – 20 października 2015 r. 

 Budowa przepustu na rowie melioracyjnym w Jaśkach gm. Olecko. Inwestycja  

na etapie przygotowywania zapytań ofertowych. 

 Budowa oświetlenia i odwodnienia terenów zielonych przy ul. Broniewskiego   

w  Olecku.Termin wykonania zamówienia ( odbioru)– 30 września 2015 r. 

 Budowa ul. Syrokomli  w  Olecku. 

 Budowa oświetlenia Biała Olecka.  

 Budowa budynku socjalnego – projekt budowlany.  

 Przebudowa targowicy miejskiej – projekt budowlany. Termin wykonania zamówienia 

– 7 grudnia 2015 r. 

 Przebudowa altany w parku przy ul. Gołdapskiej w Olecku. Zostało ogłoszone  

na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Olecku zapytanie o cenę od dnia 8 września 2015 

r. do dnia 14 września 2015 r. Jednak do terminu określonego na złożenie oferty nie 

wpłynęła żadna oferta. Trwają negocjacje z potencjalnym wykonawcą. Wybrany 

Wykonawca będzie zobligowany do zakończenia robót budowlanych do połowy 

grudnia 2015 r. 

 Projekt linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego. Termin wykonania: 15 grudnia 2015 r.     

 Zagospodarowanie terenu na zapleczu ulicy Kolejowej 29 – 31. Dokumentacja została 

odebrana 18 września 2015 r. Przygotowanie inwestycji do realizacji – złożono 

wniosek o pozwolenie na budowę. 

 Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Olecko. Wartość wykonania 

zamówienia brutto – 61 500,00 PLN. Termin wykonania zamówienia - 11 grudnia 

2015 r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr ORN.00050.146.2015 z dnia 17 września 2015 r. 

w terminie od 1 października 2015 r. do 16 listopada 2015 r. trwać będą konsultacje 

społeczne projektu „Koncepcji”. W dniu 27 października br. w godz. 15.00 – 17.00  

w sali konferencyjnej UM Olecko odbędzie się spotkanie konsultacyjne  

z mieszkańcami.  

 Zagospodarowanie terenu przy ul. Sokolej. Wykonawca: Firma Budowlana, Krzysztof 

Luto. Cena realizacji zamówienia wynosi  134.899,02 PLN. Termin wykonania:  

30 października 2015 r. 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego Ślepie –  Fundusz Sołecki. Termin wykonania:  

30 września 2015 r. 
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 Modernizacja boiska sportowego w Zatykach – Fundusz Sołecki. Termin wykonania 

robót: 15 listopada 2015 r. 

 Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Olszewie  

– Fundusz Sołecki. Wykonawca: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski. Koszt 

zamówienia brutto: 3 930,00 zł. Termin wykonania robót: 30 listopada 2015 r. 

 Budowa drogi dojazdowej na TAG – projekt. Termin wykonania zamówienia  

– 15 grudnia 2015 r. Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo 

kosztorysowej zadania.  

 Budowa drogi w Możnych – koncepcja– Fundusz Sołecki. Termin wykonania 

zamówienia – 30 października 2015 r. 

 

 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do roku 2025. Przygotowywana została 

„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Strategii…”. Po weryfikacji 

dokumentu zostanie on przesłany do zaopiniowania do właściwych organów  

i podany do publicznej wiadomości, zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wykonawca 

„Prognozy …”: Firma WGS84 POLSKA, Milanówek. Wartość usługi: 6000 zł brutto. 

 

 Od 10 września do 12 października br. trwa wyłożenie do publicznego wglądu 

projektu MPZP dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej, szosie do Świętajna, 

Zamostowej, Os. Siejnik II, pomiędzy ul. Wiejską i Leśną oraz w rejonie cmentarza 

przy ul. Leśnej. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami 

odbędzie się w dniu 28 września 2015 r. w sali konferencyjnej UM Olecko  

o godz. 14.00. Uwagi do planu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 26 października 2015 r. 

 

 Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru banku 

wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Olecko na okres od 1 października 

2015 roku do 30 września 2016 roku dla wszystkich podległych jednostek 

budżetowych. W dniu 16 września podpisano umowę z Powszechną Kasą 

Oszczędności Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Ełku. Bankowa obsługa 

bieżąca dotycząca czynności otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych, 

dokonywanych przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych, będzie prowadzona 

bezpłatnie.  

 

 W sierpniu producenci rolni złożyli 149 wniosków o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,  

w związku z tym Gmina złożyła wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  

o przekazanie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom 

rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę na łączną kwotę 286.204,96 zł. 

 

 Zakończono prace związane z modernizacją wewnętrznej instalacji centralnego 

ogrzewania w budynku użytkowym Kolejowa 31. Koszt zadania wyniósł 76.775,58 zł 

i obejmował całkowitą wymianę instalacji oraz izolację pionów i leżaków w piwnicy 

budynku. 

 W związku z przebudową dachu zmodernizowano 2 mieszkania komunalne położone 

w budynku Młynowa 5. W ramach przeprowadzonych prac wykonano m.in. nowe 

instalacje wodno-kanalizacyjne wraz z łazienkami. Koszt zadania wyniósł   

23.841,00 zł. 
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 Ustawiono nową wiatę przystankową na ulicy Ełckiej. Koszt związany  

z przygotowaniem podłoża, zakupem i montażem wiaty wyniósł 4 671,00 zł. 

 

 Przypomniał, iż 30 września br. upływa termin składania wniosków o realizację 

przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. Prosił, aby zakresy zadań  

i szacunkowe koszty konsultować z pracownikami odpowiednich wydziałów 

merytorycznych. 

 

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku 4 września 2015 r.  obchodził swój jubileusz 

20-lecia istnienia. Obchody rozpoczęto uroczystą galą w sali Oleckiego Centrum 

Kultury „Mazury Garbate”. Oprócz przemówień, gratulacji i podziękowań  

w programie nie zabrakło części artystycznej przygotowanej przez uczestników 

placówki, m.in. teledysk, prezentacja na temat historii warsztatu, skecz prezentujący 

zajęcia w poszczególnych pracowniach. Dzień ten był okazją do spotkania  

i wspólnego świętowania. Dziękował Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej  

- Pani Marcie Romotowskiej za przygotowanie tak pięknej uroczystości. 

 

 1 września 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w im. Jana Pawła II w Olecku odbyła się 

Gminna Inauguracja roku szkolnego 2015/2016. 

 

 W związku z realizacją rządowego Programu „Wyprawka Szkolna” dofinansowaniem do 

zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016 zostało 

objętych 174 uczniów ze szkół z terenu Gminy Olecko, w tym 100 uczniów 

niepełnosprawnych. Dofinansowanie na każdego ucznia waha się w przedziale od 175 zł 

do 445 zł. W zależności od liczby przedstawionych faktur może im zostać wypłacone 

dofinansowanie w łącznej kwocie 50 635 zł. 

 

 W roku szkolnym 2015/2016 uczniom I, II i IV klasy podstawowej oraz uczniom I klasy 

gimnazjum przysługują darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe. W 2017 r. 

darmowe podręczniki będą otrzymywać wszyscy uczniowie szkół podstawowych  

i gimnazjów.  

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

odnośnie strat związanych z suszą zapytał, jak ma się pula środków do kwot, o jakie wystąpili 

rolnicy. 

 

Burmistrz Wacław Olszewski 

odpowiedział, że nie ma ustalonej puli środków. Szacowane są wszystkie uprawy rolne, które 

wyczytał. W tej chwili trwa zliczanie ogólnej puli, jaka została wyszacowana, a dalsze losy 

będą zależały od działań rządowych, w imieniu których będzie działać Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

powiedział, że chodziło mu o to, czy wszyscy rolnicy, którzy wystąpili, dostaną 

odszkodowania. 

 

Burmistrz Wacław Olszewski 

odpowiedział, że nie od niego to zależy, tylko od rządu, który, ma nadzieję, stanie na 

wysokości zadania i będą rekompensaty. Tam są warunki ustalone, że można kredyty 

preferencyjne otrzymać, do każdego hektara jest określona kwota, której nie można 

przekroczyć. Wszystko powinno rozstrzygnąć się w ciągu dwóch miesięcy. 

 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2430&w=gratulacji&s=5016
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2444&w=zabrak%C5%82o&s=5016
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2429&w=cz%C4%99%C5%9Bci&s=5016
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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 Nr RIO.VIII-0120-355/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie wydania opinii  

o przedłożonej przez Burmistrza Olecka informacji o przebiegu wykonania budżetu  

za pierwsze półrocze 2015 roku, 

 w dniach 31 sierpnia – 3 września 2015 r. reprezentował Radę Miejską podczas wizyty 

w mieście partnerskim Johvi, 

 4 września 2015 r. uczestniczył w jubileuszu 20-lecia istnienia Warsztatów Terapii 

Zajęciowej. Gratulował Pani Marcie Romotowskiej organizacji uroczystości, 

 wniosek osoby fizycznej z dnia 7 września 2015 r. o dzierżawę kortów tenisowych, 

 pismo z dnia 8 września 2015 r. złożone przez Dyrektora Przedszkola Niepublicznego 

„Smyk” dotyczące odmowy przyznania Przedszkolu dotacji w trybie art. 90 ust. 1b  

o systemie oświaty oraz w sprawie podjęcia uchwały przyznającej dotację 

przedszkolom niepublicznym, spełniającym warunki umieszczone w wymienionym 

artykule, w wysokości 100% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków 

bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu 

na jednego ucznia zgodnie i w trybie art. 90 ust. 2b powołanej ustawy. Odpowiedzi  

na pismo Burmistrz udzielił w dniu 23 września 2015 r., 

 w dniu 14 września 2015 r. do wiadomości Rady wpłynęło pismo Burmistrza będące 

odpowiedzią na wniosek m.in. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remont 

drogi wewnętrznej osiedlowej pomiędzy budynkami nr 12 a 14 na Osiedlu Lesk, 

 w dniu 15 września 2015 r. wpłynął wniosek Komendy Powiatowej Policji w Olecku  

o ujęcie w budżecie na rok 2016 kwoty 23.500 zł celem wsparcia finansowego 

jednostki, 

 w dniu 16 września 2015 r. wpłynęło zawiadomienie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o posiedzeniu Kolegium w dniu 21 września 2015 r., na którym 

będzie rozpatrywana uchwała Nr ORN.0007.62.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 

28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu  

na realizację przebudowy dróg, 

 w dniu 17 września 2015 r. wpłynęło stanowisko Rady Gminy Bartoszyce z dnia  

11 września 2015 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru zmiany statusu 

Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Bezledach, 

 w dniu 17 września 2015 r. wpłynęło pismo Grupy Nieformalnej Teraz My z prośbą  

o przystąpienie Rady Miejskiej do partnerstwa na rzecz realizacji wydarzenia  

pn. Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

przez jak największą liczbę osób. Poinformował, że jedna z Komisji Rady Miejskiej 

scedowała na niego decyzję, czy Rada Miejska będzie uczestniczyć w tym 

wydarzeniu. Osobiście jest za przystąpieniem do partnerstwa w przedmiotowej 

sprawie i zwrócił się do członków Rady o ich opinię. Impreza ma szczytny cel  

i miałaby odbyć się na hali Lega. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że podczas posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki jej 

członkowie rozmawiali na temat przedmiotowego pisma i opowiedzieli się za udziałem w tym 



 9 

wydarzeniu. Uważa, że Pan Przewodniczący jako przedstawiciel wszystkich radnych 

powinien zgłosić chęć przystąpienia do partnerstwa. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

powiedział, że w imieniu całej Rady udzieli pozytywnej odpowiedzi. 

 

Radni nie zgłaszali innych pytań w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Kontynuował sprawy wniesione: 

 

 w dniu 20 września 2015 r. odbyły się dożynki gminne. W imieniu Rady Miejskiej 

dziękował wszystkim osobom za zaangażowanie, 

 w dniu 21 września 2015 r. wpłynęło wezwanie osoby fizycznej do usunięcia naruszeń 

prawa spowodowanych uchwałą Nr ORN.0007.53.2014 Rady Miejskiej w Olecku  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w Olecku przy ul. Zielonej. Następnie w dniu 

24 września 2015 r. wpłynęła skarga w/w osoby na przedmiotową uchwałę, w której 

zarzuca naruszenie interesu prawnego i ograniczenia uprawnień dotyczących jego 

nieruchomości zabudowanej budynkiem wolnostojącym. Skarżący wnosi  

o unieważnienie lub uchylenie uchwały w części dotyczącej nieruchomości, będącej 

jego własnością oraz zasądzenie kosztów postępowania od strony skarżonej.  

 w dniu 23 września 2015 r. wpłynęło pismo Wicemarszałka Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego informujące o konferencji szkoleniowej pn. „Rola władz 

samorządowych w kształtowaniu polityki w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych”. Konferencja odbędzie się w dniu 12 października 2015 r. o godzinie 

11.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego i kierowana jest do władz 

samorządowych oraz radnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. 

 

W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

 9 września 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki, 

 15 września 2015 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, 

Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, 

Sportu i Rekreacji, 

 22 września 2015 r. odbyły się posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji 

Gminy, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia  

i Bezpieczeństwa, 

 23 września 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu  

i Gospodarki. 

 

Radni nie zgłaszali pytań w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

Do punktu 5 - Podsumowanie sezonu letniego – referat Komisji Polityki Prorodzinnej, 

Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

odczytał referat – referat w załączeniu do protokołu. 
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Radna Renata Dunaj 

zapytała, dlaczego na posiedzeniu nie był obecny pracownik Centrum Informacji 

Turystycznej. Uważa, że powinien być zaproszony. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

stwierdził, że uwaga Pani Radnej będzie w protokole. Propozycję należy wziąć pod uwagę 

podczas organizowania posiedzenia w przyszłym roku. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że na terenie miasta i gminy funkcjonują organizacje zajmujące się 

problemem wypoczynku i turystyki. Lokalna Organizacja Turystyczna i osoby, które mają 

duże ośrodki także chciałyby uczestniczyć w takich spotkaniach i rozmawiać w tym temacie. 

Zupełnie inaczej wygląda sezon turystyczny poza miastem niż oferta kulturalno-sportowa jak 

najbardziej właściwa i doskonała w mieście. Należałoby to połączyć. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

uważa, że w tym momencie należałoby przemyśleć formułę, ponieważ byłoby to już 

spotkanie o większej skali. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, 

Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Komisji Oświaty, Promocji Gminy, Sportu  

i Rekreacji było wysłane drogą mailową do wszystkich właścicieli hoteli, którzy byli w bazie. 

 

Innych uwag ani pytań do treści referatu nie zgłoszono. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 6 – Funkcjonowanie spółek gminnych – referat Komisji Planowania, Budżetu  

i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

odczytała referat – referat w załączeniu do protokołu. Ponadto podziękowała wszystkim 

zaproszonym osobom za przygotowanie materiału i przybycie na posiedzenie komisji. 

Dodała, że wszyscy członkowie Komisji bardzo zainteresowali się projektem, możliwością 

budowy nowej ciepłowni. Ma nadzieję, że wszyscy mieszkańcy także oczekują na taką 

inwestycję. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Maciej Juchniewicz 

stwierdził, że z przedstawionego referatu wynika, że TBS nie prowadzi żadnych działań 

dotyczących budownictwa społecznego, bo nie ma takich możliwości. Nie wie, czy jest to 

informacja Komisji czy TBS, ale chciałby sprostować, że takie możliwości są. Namawiał, by 

podjąć działania dotyczące budownictwa społecznego w Olecku przy pomocy spółki, która 

została do tego powołana. Taki program prowadzi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 

Samorząd w postaci swojej spółki może być w tym bardzo dobrym inicjatorem i realizatorem, 

a potrzeby są niewygasające. Na stronie Ministerstwa taki program jest, z linią kredytową 

BGK, warto zobaczyć możliwości, czy są faktycznie i czy w Olecku dostępne. 

 

Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku – Pani Halina Siwka 

poinformowała, że faktycznie jest taki projekt, ale udział własnych środków wynosi 50%.  

Nie sądzi, by firmę było stać, nie ma zdolności kredytowej, żeby uzyskać takie kredytowanie, 
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ale oczywiście będzie się przyglądać jak będzie się zmieniała sytuacja BGK.  

W zeszłym roku były dwie osoby z BGK i jak im przedstawiła sytuację bieżącą spółki 

powiedziały, że niestety nie ma możliwości. Możliwości są dla dużych i prężnie działających 

firm. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że Pani Prezes mówiła o tym podczas posiedzenia Komisji i fakt,  

że TBS jest małą spółką, ogranicza budownictwo socjalne. Niemniej jednak jest za nowymi 

formami budownictwa, które się teraz pojawiły. Nie tradycyjnymi, tylko bardziej 

alternatywnymi, które są tańsze, gdzie sam zainteresowany, któremu umożliwia się to pod 

różnymi warunkami, uczestniczy w budowaniu. To dotyczy też budownictwa socjalnego. 

Jeśli będzie taka wola Burmistrza, może bliżej wyjaśnić temat. 

 

Innych uwag ani pytań do treści referatu nie zgłoszono. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 7 - Prezentacja wniosków do budżetu gminy na 2016 rok złożonych przez 

Kluby Radnych i Radnych niezrzeszonych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił zainteresowanych przedstawicieli Klubów Radnych i Radnych niezrzeszonych  

o prezentację wniosków.  

 

Radny Krzysztof Fidler 

przedstawił propozycje Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko do budżetu gminy Olecko na 

2016 rok:  

 przygotować wszystkie dokumenty strategiczne niezbędne do pozyskiwania środków  

z Unii Europejskiej na lata 2014-2020,  

 przygotować projekty techniczne na gminne inwestycje zgodnie z harmonogramem 

naboru wniosków opracowanym przez Urząd Marszałkowski,  

 remontować i przebudować drogi i chodniki na terenach wiejskich oraz ulice  

i chodniki miejskie w ścisłej współpracy ze Starostwem, które winno przedłożyć 

wstępną listę swoich zadań do realizacji w 2016 roku,  

 wesprzeć finansowo działalność Policji i Straży Pożarnej,  

 w pierwszej kolejności realizować inwestycje gminne z dofinansowaniem środków 

zewnętrznych,  

 przeznaczyć większe środki finansowe na tereny zielone w mieście i na „ukwiecenie” 

miasta,  

 zbudować lokale socjalne,  

 zagospodarować Szyjkę zgodnie z opracowaną koncepcją,  

 przystąpić do budowy ścieżki rowerowej Olecko-Duły,  

 pozyskać dofinansowanie na przebudowę drogi do Lesku i drogi w Sedrankach, 

 przystąpić do rewitalizacji północnej części Placu Wolności. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Maciej Juchniewicz 

poinformował, że wnioski Klubu Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska można 

podzielić na cztery działy: 

 pierwszy dotyczy przestrzeni publicznej, która ma być przyjazna, bezpieczna  

i komfortowa dla mieszkańców i dotyczy małej infrastruktury czy miejsc integracji, 

remontów, rozbudowy chodników, przejść dla pieszych, bezpiecznych  

i komfortowych dla osób starszych i matek z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych, 
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budowa ścieżek rowerowych, dodatkowe ławki. W tym roku Pan Burmistrz przejął się 

wnioskami z przeszłości, potrzebami społecznymi, ławek jest więcej, ale to jest wciąż 

za mało. Przestrzeń to również informacja dla mieszkańców i turystów, OKO popiera 

wszystkie rozwiązania dotyczące Internetu, aplikacji mobilnych, informacyjno 

-promocyjnych, zwiększenie nakładów na oświetlenie w mieście, nie wie jak jest  

na terenach wiejskich, ale w mieście to jest duży problem, inwestycje  

w bezpieczeństwo, ale na zasadzie budowy dróg, a w szczególności rondo przy  

ul. Kolejowej jest bardzo pilną potrzebą, bezpieczeństwo nad wodą, Klub walczył  

o to, aby powstała Olecka Szkoła Ratowników i ma nadzieję, że do tego dojdzie, 

należy wyposażyć w odpowiedni sprzęt ratowniczy ratowników wodnych,  

 kolejnym działem jest polityka społeczna. Wnioski skupiły się na tym, aby wesprzeć 

działania dotyczące inicjatywy lokalnej. Podczas dzisiejszej sesji Rada będzie 

podejmować w tej sprawie uchwałę. Należy uruchomić program animacji  

w przestrzeniach publicznych. Ludzie, którzy mają uprawnienia i doświadczenie  

w Olecku typu instruktorzy nordicu, fitness, aby w lato uatrakcyjnili ofertę  

dla mieszkańców i turystów i takie zajęcia prowadzili. OKO wnioskuje o to, aby  

w zakresie profilaktyki aktywnie działać i wykorzystywać te metody, które 

sprawdzają się do tej pory i miasto to od dwóch lat robi, szczególnie mówi  

o streetworkingu, programach edukacji pozaformalnej. OKO ma bardzo dużo zgłoszeń 

o awariach w przestrzeni publicznej. Może warto też korzystać z gotowych narzędzi 

do zgłaszania tego, 

 jeśli chodzi o inwestycje OKO w pełni popiera Klub Mała Ojczyzna Olecko, 

szczególnie w zakresie inwestycji, które mogą dostać dofinansowanie ze źródeł 

zewnętrznych, aby być przygotowanym i mieć dokumentację techniczna i projektową 

tak, żeby być gotowym w trakcie ogłoszenia konkursów, tym bardziej ze względu  

na zasady w Regionalnym Programie Operacyjnym. Chodzi mu szczególnie  

o inwestycje związane z zatwierdzoną koncepcją zagospodarowania rzeki i jeziora, 

czy też planowaną koncepcją ścieżek rowerowych w mieście i gminie. Dziś Rada 

podejmuje uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy i przeznacza pieniądze  

na dokumentację dotyczącą Szyjki. OKO wnioskuje również, aby nie zapomnieć  

o plaży harcerskiej, PTTK, amfiteatrze, Maratonie i Dzikiej Plaży, 

 OKO wyraża poparcie dla wniosków złożonych przez inne podmioty, m.in. w zakresie 

tego o czym mówił Radny Fidler, czyli dokumentacja techniczna i projektowa, ale też 

przypomina o wnioskach Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu  

i Rekreacji dotyczące kultury, inwestycji w infrastrukturę kultury czyli remont AGT, 

Amfiteatr, niezbędne inwestycje w budynku głównym Regionalnego Ośrodka Kultury, 

wsparcie wolontariuszy kultury i grupy działającej przy ROK, program mikrodotacji  

na działania oddolne kulturalne, było coś takiego, ale zostało zawieszone oraz 

wniosek Komisji, tj. podwyżki płac dla pracowników kultury. OKO popiera starania 

Oleckiej Rady Młodzieżowej, Fundacji Akademia Radosnej Twórczości, Teatr HOC 

-LOCO na zabezpieczenie środków na Lega Fest i CHiMERĘ. OKO wspiera również 

Stowarzyszenie Olecko Biega, które wnioskowało o środki na oleckie biegi uliczne, 

wniosek dwóch podmiotów Stowarzyszenie Pomarańcza i Zespół Szkół w Olecku, 

czyli tam, gdzie są oddziały integracyjne, sala integracji sensorycznej to pokaźny 

wydatek, ale wydaje się niezbędny, żeby szkoła mogła spełniać funkcje integracyjne 

oraz wsparcie starań Komendy Powiatowej Policji w Olecku i wniosek do budżetu  

o dodatkowe patrole i sprzęt w wysokości większej niż w roku 2015. 

Wnioski Klubu Radnych OKO znajdują się w załączeniu do protokołu. 

 

Radny Krzysztof Fidler 

uzupełnił, iż w ramach propozycji Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko znajduje się 

jeszcze budowa świetlicy wiejskiej z remizą w Gąskach oraz świetlicy w Sedrankach. 
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Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, iż radni Komitetu Wyborczego Wyborców Dobro Wspólne wraz z Lokalną 

Organizacją Turystyczną Ziemi Oleckiej wnioskują o: 

 projekt zagospodarowania części rynku miejskiego, o którym wcześniej już była 

mowa podczas sesji. Na jednym z Jarmarków Wielkanocnych zebrano podpisy  

– łącznie 22 karty z poparciem dla tego wniosku, 

 program opieki i przeciwdziałania bezdomności zwierząt w gminie łącznie z pełną 

dokumentacją wyjaśniającą procedurę jak można rozpocząć to w gminie, 

 program profilaktyki zdrowotnej. W związku ze zmianami demograficznymi  

i zwiększającą się liczbą osób starszych, a także młodych z wieloma chorobami, też 

dotykających dzieci z niezdrowymi nawykami żywieniowymi wnioskują  

o zatrudnienie specjalisty do spraw promocji zdrowia. Specjalista taki mógłby być 

zatrudniony w ramach funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jego 

działalność mogłaby też wpłynąć na zwiększenie liczby osób korzystających z oferty 

na hali Lega, 

 przebudowa ulicy Jagiellońskiej, wyrównywanie nawierzchni szutrowej przed kładką 

oraz od młyna do budynków mieszkalnych, 

 współpraca z Powiatem w zakresie ulicy Wodnej na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej 

do chodnika przed blokami. Chodnik jest w złym stanie, brak jest oświetlenia, a jest to 

poważna trasa skrótowa dla mieszkańców osiedli, 

 zmiana wizerunku ulic bez zadrzewień i zieleńców, tj. ul. Kolejowa od styku z Placem 

Wolności do skrzyżowania z ul. Wiśniową oraz Plac Wolności z ul. Armii Krajowej, 

ul. Zamkowa od skrzyżowania od ul. 1 Maja do Kościoła pw. Krzyża Świętego. 

Ogólnie rewitalizacja zieleni miejskiej, należy szczególnie uwzględnić założenia 

parkowe, wśród nielicznych niestety obiektów historycznych zieleń mogłaby 

zdecydowanie podnieść walory turystyczne i rekreacyjne. 

 

Radna Wioletta Dorota Żukowska 

poinformowała, że jako radna Komitetu Wyborczego Wyborców Dobro Wspólne składała 

następujące wnioski: 

 w imieniu mieszkańców Kukowa o sporządzenie projektu linii oświetleniowej  

i budowę oświetlenia w kierunku Zajd do granicy lasu, 

 wprowadzenie sieci wodociągowej do nieruchomości Lesk 32, 

 przebudowa drogi powiatowej nr 1826N na odcinku Małe Olecko – Kukowo, czyli 

następny etap realizacji inwestycji, 

 przebudowa drogi gminnej na odcinku Kukowo od drogi krajowej 65 do drogi 

powiatowej nr 1826N w Kukowie, 

 przebudowa drogi gminnej na odcinku Gąski – Świdry. 

 

Radny Jarosław Bagieński 

poinformował, iż złożył następujące wnioski indywidualne: 

 dofinansowanie, jeśli będzie taka również wola Powiatu, remontu ulicy i chodników 

oraz oświetlenia przy ul. Składowej i ul. Zielonej, 

 budowa parku linowego, zastanawiał się nad lokalizacją, wydaje mu się, że 

najlepszym miejscem byłyby okolice siłowni plenerowej albo pomiędzy dwoma 

stadionami, jest tam sporo drzew, które można wykorzystać, 

 remont Placu Wieży Ciśnień i ul. Słonecznej, 

 zakup odkurzacza, który kosztuje około 8-10 tysięcy złotych i zbiera przede 

wszystkim psie odchody, a również inne, drobne śmieci, 

 zakup kurtyny wodnej na Plac Wolności. W wielu miastach działają kurtyny dające 

ulgę w upały, korzystają z nich przede wszystkim dzieci, a również starsze osoby, 
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 zabezpieczenie środków na wymianę sprzętu szkolnego, między innymi krzeseł  

i ławek w Zespole Szkół na Osiedlu Siejnik, 

 remont bieżni i skoczni do skoków w dal również przy Zespole Szkół na Osiedlu 

Siejnik. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 8 – Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące interpelacje: 

 zapytał o darmowe podręczniki, na jakim etapie jest rozdystrybuowanie ich między 

uczniami, 

 w odpowiedzi na wniosek dotyczący demontażu części ekranów akustycznych  

ze skrzyżowania obwodnicy z drogą wojewódzką Generalna Dyrekcja poinformowała, 

że uzyskanie zgody na demontaż uwarunkowane będzie wynikami badania natężenia 

hałasu. To pismo jest z dnia 12 czerwca 2015 r., minęły prawie 4 miesiące. Zapytał, 

czy badania te zostały wykonane, czy wykonanie nastąpi dopiero wówczas, gdy 

zdarzy się coś poważnego, 

 prosi o informację od zarządcy drogi o daty, kiedy dopuszczono obwodnicę do użytku, 

kiedy były odbiory, 

 zauważył, że drewno egzotyczne, z którego jest zbudowany długi most pęka, 

częściowo był klejony. Zapytał, czy tak ma być, czy jest to fuszerka. 

 

Radna Renata Dunaj 

odniosła się do pisma z dnia 8 września 2015 r. skierowanego przez Dyrektor Przedszkola 

Niepublicznego „Smyk” do Rady Miejskiej i do Komisji Oświaty (…). Poinformowała,  

że po wcześniejszych rozmowach z Panią Kierownik Wydziału Edukacji 29 kwietnia złożyła 

pismo do Urzędu, zacytowała: „W związku z wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi 

przygotowania w nowym roku szkolnym 2015/2016 miejsc w oleckich oddziałach 

przedszkolnych dla czterolatków dobrowolnie deklaruję jako organ prowadzący przedszkole 

niepubliczne „Smyk” w Olecku o utworzenie 25 miejsc dla tych dzieci w oddziale naszego 

przedszkola na Osiedlu Siejnik. Zobowiązuję się do przyjęcia zasad obowiązujących 

przedszkola gminne prowadzone przez samorząd i pobierania niskich opłat od rodziców,  

tj. 1 zł za dodatkową godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej oraz wyżywienie. 

Po przeprowadzonej w marcu i kwietniu rekrutacji mamy już deklarację rodziców, którzy 

zapisali swoje dzieci do tego oddziału. W związku z powyższym liczę na dotację  

w wysokości 100% kosztów utrzymania dziecka w samorządowym przedszkolu publicznym”. 

Po ponad miesiącu, tj. 3 czerwca otrzymała informację, zacytowała: „Na podstawie 

informacji przekazanej przez dyrektora publicznego przedszkola stwierdzam, że gmina 

Olecko zapewniła miejsca wszystkim dzieciom cztero i pięcioletnim zgłoszonym  

do postępowania rekrutacyjnego. W związku z powyższym nie ma podstaw do ogłaszania 

konkursu ofert dla przedszkoli niepublicznych. Pani prośba zawarta w przedmiotowym 

piśmie w nadchodzącym roku szkolnym nie może mieć zastosowania”. Pismo podpisała  

z upoważnienia Burmistrza – Pani Elżbieta Rękawek. Przedszkola niepubliczne tanie  

i dostępne - w ustawie pozostanie oferta dla przedszkoli niepublicznych od 1 września 2015 r. 

Te z nich, które dobrowolnie podporządkują się zasadom odpłatności ustalanym uchwałami 

rad gmin dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez samorządy, czyli dodatkowe 

godziny za jedną złotówkę, te same zasady rekrutacji, będą otrzymywały dotację z budżetu 

gminy w wysokości 100% kosztów utrzymywania dziecka w samorządowym przedszkolu 

publicznym. Rekrutację przeprowadziła w kwietniu, rodzice bardzo ucieszyli się, podpisali 

deklaracje, po czym otrzymała informację, że nie będzie miała takiej dotacji. Uważa, że jest 
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to krzywdzące, ponieważ przedszkole ma dobre warunki, jest oddalone od miasta,  

dla rodziców jest to bardzo wygodne. Uważa, że powinna być sprawiedliwość, ponieważ  

te dzieci nie różnią się niczym od tych, które chodzą do przedszkola publicznego. Stwarza 

świetne warunki, podstawa programowa jest realizowana. Obecnie nie jest w stanie utrzymać 

się. Dlatego zwróciła się do Komisji Oświaty (…), ale rozumie, że Komisja do odpowiedzi na 

pismo z 8 września 2015 r. zobligowała Pana Burmistrza. Pismo i problem skierowane były 

do Komisji jako do podmiotu zajmującego się kwestią edukacji w gminie i władną  

do stworzenia projektu zmiany uchwały. Prosi o ustosunkowanie się Komisji do jej prośby. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

zgłosił następujące interpelacje: 

 pytanie dotyczy interpelacji Radnej Dunaj, ponieważ jest członkiem Komisji Oświaty 

(…). Sytuacja była przedstawiona w ten sposób, że urzędnik prowadził wstępne 

rozmowy dotyczące potencjalnego utworzenia takiego oddziału, po czym  

z niewiadomych przyczyn urząd wycofał się z tego. W związku z tym zwraca się  

z zapytaniem do Pana Burmistrza, czy urzędnik, który prowadził rozmowy, miał 

upoważnienie od Burmistrza w tym zakresie. Jeżeli tak, to czego ono dotyczyło. 

Rozpoczynając rozmowy z podmiotem niepublicznym prowadzącym na terenie 

Olecka przedszkole była taka intencja, że samorząd nie ma wystarczających ilości 

miejsc dla dzieci i żeby namówić niepubliczne przedszkole do startu w otwartym 

konkursie ofert, a odpowiedź zamyka ten pomysł. Jest to dysonans, 

 otrzymał odpowiedź na wniosek w sprawie usług opiekuńczych. Niepokoi go treść 

pisma, ponieważ intencją działań przez cały rok było, aby przetarg na usługi, który 

jest corocznie ogłaszany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, nie był robiony 

tak jak do tej pory, bo w jego wyniku część ludzi straciła pracę, usługi nie były 

świadczone tak jak powinny, nie było zagwarantowane efektywne wydatkowanie 

środków publicznych. Z rozmów Burmistrza prowadzonych z osobami, które 

powołują Spółdzielnię Socjalną, gdzie jedną z działalności ma być świadczenie usług 

opiekuńczych wynikało, że będą stosowane inne rozwiązania powierzenia tego 

zadania tak, by było realizowane z pożytkiem dla ludzi, którzy tej opieki wymagają. 

W piśmie Burmistrz wskazuje, że oprócz ceny rozważane jest zastosowanie drugiego 

kryterium, jakim jest doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych 

specjalistycznych. Doświadczenie w realizacji usług na poziomie przetargu może się 

skończyć tym, że firma, która do tej pory to robiła też wystartuje, bo ma 

doświadczenie w realizacji tego typu usług. Wobec powyższego prosi, aby przy 

przetargu na usługi na rok 2016 brać pod uwagę kwalifikacje, gwarantować 

kwalifikacje kadry, może zawrzeć klauzulę zatrudnieniową, czyli wymóg stosowania 

umów o pracę. W piśmie Pan Burmistrz wskazał także, że nie można stosować klauzul 

społecznych. Uważa, że można stosować inne rozwiązania np. jeżeli samorząd widzi, 

że na rynku są tacy usługodawcy, biorąc pod uwagę ustawę o pożytku i ogłosić 

konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych w tym zakresie z tej ustawy.  

Wraz z interpelacją przekazuje publikację Zrównoważone zamówienia publiczne, 

gdzie są przykłady zamówień, które wykorzystują też inne kryteria, w tym społeczne. 

Zamówienia publiczne zrównoważone to jest również element realizacji polityki 

społecznej, w tym np. praca z wykluczonymi, 

 otrzymał odpowiedź, że miasto nie prowadzi żadnych działań dotyczących przejęcia 

dróg powiatowych w mieście. Dziwi się, bo Pan Burmistrz zapowiadał powołanie 

zespołu i sprawdzenie możliwości. Powiedział, że Klub OKO będzie o to walczyć, 

ponieważ uważa, że drogi w mieście powinny być miejskie. Zapytał, dlaczego nie 

były prowadzone zapowiedziane działania, czyli wspólny zespół i czy jest dokument, 

który potwierdza, że nie ma sensu się tym zajmować, 
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 pytanie dotyczy połączeń kolejowych Olecko-Ełk. Jego wcześniejsze pytanie 

dotyczyło tego, jakie działania podjął samorząd w samorządzie województwa, aby 

połączenie wznowić. Z odpowiedzi, którą otrzymał wynika, że poprzedni Zarząd 

Województwa zrezygnował z tego w 2012 roku szacując straty na 800 tysięcy złotych. 

Zapytał, czy te 800 tysięcy złotych to były straty całego połączenia i czy była taka 

możliwość, że samorządy mogły złożyć się na stratę, chociaż uważa, że to jest 

inwestycja w transport publiczny, żeby ludzie mieli możliwość przemieszczania się. 

Zapytał, czy były prowadzone takie rozmowy i czy gmina w nich uczestniczyła. W 

związku z tym, że jest nowy Zarząd namawia, by sprawdzić jaka jest teraz wola 

współpracy Zarządu Województwa i samorządów z subregionu EGO 

zainteresowanych przywróceniem tego połączenia. Wszystko wskazuje na to, że Ełk 

będzie jeszcze większym węzłem kolejowym, w związku z inwestycją Rail Baltica, a 

rząd przeznacza pieniądze na wschodnią magistralę kolejową, 

 w odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia w internecie ostatecznej wersji 

koncepcji zagospodarowania rzeki i jeziora uzyskał odpowiedź z którą się nie zgadza, 

że jest to dokument wewnętrzny, dostępny w Wydziale Budownictwa, Inwestycji  

i Planowania. Zapytał, jaka jest podstawa prawna określania dokumentu 

wewnętrznym i prosi o udostępnienie dokumentu w Internecie. Były to pieniądze 

publiczne, mieszkańcy byli zaangażowani w konsultacje tego projektu, a nikt nie 

widział wersji ostatecznej, 

 odniósł się do odpowiedzi na zapytanie, kiedy będą wznowione prace nad budżetem 

obywatelskim. Samorząd rozpoczął prace nad budżetem obywatelskim, w czym też 

brał udział, był jednym ze współorganizatorów spotkania sierpniowego z udziałem 

eksperta zewnętrznego. Otrzymał odpowiedź, że harmonogram prac zostanie ustalony 

na początku 2016 roku. Zapytał, dlaczego tak późno będzie harmonogram, który może 

zakładać zajmowanie się czymś w jeszcze późniejszym czasie. Z uwagi na 

komfortową sytuację i wsparcie ekspertów wznawia swój apel, aby nie marnować 

kwartału do końca bieżącego roku, żeby pracować nad harmonogramem prac nad 

budżetem, tylko już nad samym budżetem obywatelskim, 

 otrzymał odpowiedź o planowanych inwestycjach z wykorzystaniem środków 

zewnętrznych do końca roku. Prosi o przygotowanie informacji, na jakie inwestycje 

gmina będzie pozyskiwać środki w tej perspektywie finansowej. Apeluje, żeby brać 

pod uwagę realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Wraz  

z interpelacją przekazuje publikację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej o programach na następną perspektywę dotyczącą ochrony 

środowiska, gospodarki wodnej, energii odnawialnych i edukacji mieszkańców  

w zakresie ekologii, 

 zapytał, czy samorząd zamierza podjąć działania w zakresie tzw. ustawy 

krajobrazowej. Ustawa daje narzędzia ładu przestrzennego i ochrony krajobrazu jak 

lokalny kodeks reklamowy i zakłada, że samorząd województwa w ciągu trzech lat 

będzie musiał zdefiniować obszary krajobrazów priorytetowych. Chodzi o to, by w 

gminie Olecko był ład reklamowy i ład krajobrazowy, 

 wykorzystując obecność na sesji Pana Starosty poinformował, iż weszła w życie 

ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i do 15 października możliwe jest zawieranie 

porozumień między gminą a powiatem na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy 

prawnej, czyli wsparcia powiatu przez gminę jakimiś środkami czy bazą. W związku  

z tym, że nieodpłatna pomoc prawna jest bardzo potrzebna zapytał, czy takie działania 

będą podejmowane, 

 pytanie dotyczy budowy i rozbudowy dróg gminnych. Zapytał, jakiej drogi będzie 

dotyczyć wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wie, że będzie 

współpraca w zakresie drugiego programu rządowego gdzie gmina może złożyć jeden 
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wniosek na drogę, a powiat dwa wnioski. Zapytał, jakich konkretnie dróg będzie 

dotyczyć, 

 od nowego roku na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej będzie ciążyć obowiązek 

zbierania dokumentacji przy wnioskach do świadczeń rodzinnych. Zapytał, czy MOPS 

jest do tego organizacyjnie przygotowany, 

 zapytał, jaki jest zakres umowy na remont, naprawę bieżącą latarni, ponieważ latem  

na deptaku latarnie nie świecą się. Uważa, że warto poprawić umowę,  

albo egzekwować ją, żeby naprawa nie trwała miesiącami. Przykładem jest 

reprezentacyjne miejsce w centrum miasta czyli plac, gdzie jest 11 potrójnych latarni, 

z których 6 nie świeci. 

 

Radna Anna Kaczor 

podziękowała za błyskawiczne uregulowanie drzew przy stawku przy ul. Orzeszkowej  

i Słowackiego. 

 

Radna Renata Dunaj 

 ponowiła prośbę wykonania wjazdu z lewej strony Regionalnego Ośrodka Kultury  

w Olecku. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

zgłosiła następujące interpelacje: 

 zapytała, na jakim etapie jest wcześniej złożony akces do programu Wigor Senior,  

czy aplikacja jest przygotowywana, 

 w imieniu Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki powiedziała, że Komisja 

zgłaszała wiosną wniosek o modernizację oświetlenia w mieście i gminie Olecko. 

Przypomniała o dwukrotnych rozmowach na posiedzeniach Komisji z Kierownik 

Wydziału Gospodarki Komunalnej o zaplanowaniu wydatków na oświetlenie  

i podjęcie prac, aby to oświetlenie poprawić - w celu zmniejszania kosztów zużycia 

energii i poprawy jakości oświetlenia, 

 podziękowała Burmistrzowi za wystosowanie pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad o przeanalizowanie bądź ustawienie dodatkowego 

oznakowania w celu ostrzeżenia o wypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa o ruchu drogowym na obwodnicy Olecka. Ma nadzieję, że Generalna Dyrekcja 

ustosunkuje się pozytywnie, 

 zwróciła się z zapytaniem do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

o możliwość skierowania oferty do dzieci i młodzieży, aby stać się centrum 

szkoleniowo-sportowym i wypoczynkowym dla dzieci i młodzieży, a nie tylko  

dla osób dorosłych i grup sportowych. Ponadto zapytała o możliwość utworzenia  

w centrum miejsca gastronomicznego do obsługi turystów. Propozycje zgłasza  

w imieniu osób przyjezdnych. 

 

Radni nie zgłaszali więcej interpelacji. 

 

Burmistrz - Wacław Olszewski  

poinformował, że odpowiedzi na interpelacje udzieli na piśmie. 

 

Na tym punkt zakończono.  
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Do punktu 9 – Wnioski i oświadczenia radnych. 
 

Radna Wioletta Dorota Żukowska 

złożyła oświadczenie o następującej treści: 

„W imieniu mieszkańców Kukowa złożyłam wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg  

w sprawie przebudowanej drogi powiatowej nr 1826N na odcinku Kukowo do drogi krajowej 

65. Mieszkańcy zgłaszali do mnie uwagi do w/w drogi i w związku z tym, że gmina udzieliła 

pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej w Kukowie prosi Pana Burmistrza  

o interwencję w tej sprawie”. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące wnioski: 

 wnioskuje do Policji, aby ustawić patrole poranne przy Gimnazjum Nr 2 w Olecku,  

w szczególności chodzi o obserwację przejść dla pieszych. Słyszał, że kierowcy 

zatrzymujący się w obrębie przejść, by przepuścić dzieci idące do szkoły,  

są wyprzedzani przez inne pojazdy, 

 obok sceny przy Placu Wolności jest lampa, która jest rozkręcona i wystają z niej 

przewody. Wnioskuje o profesjonalną skrzynkę elektryczną oraz zabezpieczenie tych 

przewodów, 

 w odpowiedzi na wniosek dotyczący powołania zespołu do spraw nazewnictwa 

otrzymał informację, że w najbliższych latach nie przewiduje się znacznego wzrostu 

liczby postępowań, w związku z czym Pan Przewodniczący uważa powołanie takiego 

zespołu za bezzasadne. W jego ocenie zespół powinien realizować dwa cele,  

tj. sprawdzić pod kątem nazewnictwa zasoby gminy, czyli parki, skwery, mosty,  

a ponieważ w skład zespołu wchodziliby nie tylko radni należałoby zbadać potrzeby  

w tym zakresie mieszkańców. Celem zespołu nie jest nazywanie, tylko postawienie 

diagnozy w tej sprawie. Ponadto uważa, że należy pochylić się nad sprawą nadania 

nazw ulicom w Siejniku. Wie, że jest to proces długoletni i kosztowny, ale nawet 

ostatnio miał problem składając wniosek do budżetu ze zidentyfikowaniem ulicy, 

którą zgłaszał do remontu. Może jedna z Komisji zajęłaby się tym zespołem. 

 

Złożył oświadczenie o następującej treści: 

„Z gazety „Głos Olecka” odnośnie obwodnicy dowiedziałem się, że w celu poprawienia 

sytuacji na drogach Policja organizuje konferencję z udziałem służb mundurowych, 

właścicieli dróg. Ta konferencja ma się odbyć 13 października o godzinie 12.00 w internacie 

Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych przy ulicy Gołdapskiej. Ja się czuję zaproszony  

i jako członek Komisji Bezpieczeństwa zapraszam jak najwięcej Radnych, może w końcu coś  

w tej sprawie wywalczymy”. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

zgłosił następujące wnioski: 

 wniosek dotyczy rozpoczynających się prac nad rocznym programem współpracy 

organizacji pozarządowych z samorządem, aby wziąć pod uwagę zwiększenie 

środków na centrum organizacji pozarządowych. Środki są małe, a co za tym idzie, 

działalność na rzecz organizacji w Olecku i społeczników nie ma takiego zakresu jak 

powinna mieć. Ponadto, w związku z tym, że dziś wprowadzany jest nowy 

mechanizm współpracy z mieszkańcami, czyli inicjatywa lokalna oraz budżet 

obywatelski, żeby przy planowaniu środków zaplanować działania, które będą też 

wspierały promocyjnie i informacyjnie gminę w tym zakresie, 

 ponownie wnioskuje o zamieszczenie na stronie regulaminu zamówień publicznych  

do 30 tysięcy euro w zakładce Zamówienia publiczne, 



 19 

 wnioskuje o sprawdzenie możliwości wstąpienia gminy do Związku Miast Polskich  

i Związku Gmin Wiejskich RP. Są to korporacje samorządowe, które są bardzo 

skuteczne w działaniu, realizują dużo projektów. Dzięki nim ważne rzeczy udaje się 

zmienić w prawie na korzyść samorządów, 

 wnioskuje, aby podjąć współpracę z Państwową Agencją Informacji Inwestycji 

Zagranicznych w zakresie poszukiwania inwestorów, szczególnie na Tereny 

Aktywności Gospodarczej i Specjalną Strefę Ekonomiczną, również w kontekście 

tego, że za pięć lat blisko Olecka będzie przebiegać droga szybkiego ruchu  

Via Baltica, 

 wniosek dotyczy wyliczenia skutków finansowych wprowadzenia ulg dla rodzin 

wielodzietnych 3+ w opłacie za śmieci. Od 1 stycznia najprawdopodobniej będzie taka 

możliwość, czyli całkowite lub częściowe zniesienie opłaty w oparciu o kryterium 

dochodowe, 

 wnioskuje o umieszczenie w internecie, o czym była mowa na spotkaniu o budżecie 

obywatelskim, informacji, aplikacji, ile kosztuje miasto. Będzie to pomocne przy 

opracowywaniu wniosków do inicjatywy lokalnej, planowaniu Funduszu Sołeckiego, 

przy budżecie obywatelskim, procedurze składania wniosków do budżetu, gdzie 

barierą jest znajomość cen, np. ile kosztuje metr chodnika. Poleca sprawdzić praktyki 

Warszawy, Wrocławia, Gdańska, 

 wnioskuje o zwiększenie zakresu spraw urzędowych do załatwienia przez internet. 

Mieszkańcy powinni mieć taką możliwość, szczególnie z wykorzystaniem platformy 

e-puap i profilu zaufanego, który każdy mieszkaniec może mieć za darmo. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

poinformował, że otrzymał odpowiedź odnośnie ilości zdarzeń na słynnym skrzyżowaniu  

z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Pozwolił sobie obliczyć, że od 10 kwietnia  

2014 roku było 25 osób poszkodowanych. Pozostawia to bez komentarza. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

ponawia wniosek w imieniu 13 radnych, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w dniu  

13 marca 2015 roku o przystąpienie i przygotowanie oferty na usługi opiekuńcze w taki 

sposób, aby zakończyć umowy śmieciowe i problem wciąż niestabilnego zatrudnienia 

opiekunek. 

 

Radni nie zgłaszali więcej wniosków. 

 

Burmistrz - Wacław Olszewski  

poinformował, że odpowiedzi na wnioski udzieli na piśmie.  

 

Na tym punkt zakończono.  

 

Do punktu 10 – Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, 

radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej oraz innych osób zainteresowanych dotyczące 

projektów uchwał. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

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

Młodzieżowej lub innych osób zainteresowanych chciałby zabrać głos na temat projektów 

uchwał będących przedmiotem obrad sesji. 

 

Uwag nie zgłaszano. 

Przerwa 5 minut 
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Do punktu 11 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany podczas posiedzeń 

poszczególnych Komisji Rady. Powiedział, że zgodnie z naniesionymi autopoprawkami  

§ 3 ust. 2 pkt a otrzymuje brzmienie „rzeczowy – poprzez użyczenie sprzętu, narzędzi, 

materiałów lub obiektów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, w zakresie 

możliwości gminy”, § 4 ust. 2 pkt a otrzymuje brzmienie „do 30 stycznia roku, w którym  

ma być realizowana inicjatywa lokalna” i pkt b „w sytuacji niewyczerpania puli środków  

na inicjatywę lokalną w terminie, o którym mowa w pkt a - do końca roku kalendarzowego”,  

§ 5 ust. 3 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie „Zmiany nanoszone są bezpośrednio  

na wniosku i parafowane przez inicjatora lub w przypadku większego zakresu zmian-poprzez 

dołączenie do wniosku poprawionej jego części”, w § 7 ust. 4 pkt f otrzymuje brzmienie: 

„ewentualne regulacje ustalające przejście prawa własności do urządzeń i budowli powstałych 

w wyniku realizacji inicjatywy” oraz pod załącznikiem nr 1 pod gwiazdką znajduje się zapis, 

„Koszty własne-suma oszacowanego wkładu pracy społecznej, wkładu rzeczowego i wkładu 

finansowego inicjatora”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Członek Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Marian Prusko 

poinformował, że komisja, uwzględniając autopoprawki Burmistrza, jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja, uwzględniając autopoprawki Burmistrza, jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja, uwzględniając autopoprawki Burmistrza, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały z autopoprawkami w sprawie określenia trybu i szczegółowych 

kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

 

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. 
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Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.63.2015 

w załączeniu 

 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015 - 2024 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Olecko na lata 2015-2024 dokonuje się następujących zmian: w załączniku  

Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w 2015 roku zwiększa się dochody i wydatki ogółem 

o 194.272,25 zł. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się 

przedsięwzięcia wieloletnie, o których szczegółowo mówił podczas posiedzeń 

poszczególnych Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada 

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 zmiany 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 20, za podjęciem uchwały głosowało  

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Olecko na lata 2015 – 2024. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.64.2015 

w załączeniu 
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c) zmiany budżetu gminy na 2015 rok 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że plan dochodów i wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 52.531 zł. 

Szczegóły były omawiane podczas posiedzeń poszczególnych Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada 

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 

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  

odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 

 

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 21, za podjęciem uchwały głosowało  

21 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.65.2015 

w załączeniu 

 

d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na zadanie  

pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Olecku (pomiędzy  

ul. Sembrzyckiego a ul. Ludową)” 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku zwrócił się z wnioskiem  

o współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Armii 

Krajowej w Olecku (pomiędzy ul. Sembrzyckiego a ul. Ludową)”. Z uwagi na pilną potrzebę  

i zasadność wykonania remontu chodnika na ul. Armii Krajowej celowym jest udzielenie 

pomocy finansowej na realizację tego zadania.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada 

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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu  

na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Olecku (pomiędzy  

ul. Sembrzyckiego a ul. Ludową)”. 

 

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 21, za podjęciem uchwały głosowało  

21 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Oleckiemu na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Olecku 

(pomiędzy ul. Sembrzyckiego a ul. Ludową)”. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.66.2015 

w załączeniu 

Na tym punkt zakończono.  

 

Do punktu 12 – „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy ktoś z mieszkańców chciałby zabrać głos. 

 

Mieszkanka gminy Olecko 

w imieniu opiekunek powiedziała, że w dniu 16 września 2015 roku zakończyła się jedna 

sprawa z Panem świadczącym usługi opiekuńcze o istnienie stosunku pracy, którą wygrały. 

Czekają na uprawomocnienie. Następna rozprawa odbędzie się w październiku. Swoją sprawę 

również wygrał ZUS. Koleżanka, która odwołała się na pewno też wygra. Poinformowała,  

że za poręczeniem i pomocą Pana Burmistrza zawiązana została Spółdzielnia Socjalna, która 

w tej chwili oczekuje na nadanie numeru KRS. Jest świadoma, że dochodząc do przetargu 

jako mała Spółdzielnia nie wygra. Zwróciła się z prośbą do Pana Burmistrza i Rady  

o poparcie. Wie, że w innych miastach funkcjonuje to, że przekazują one spółdzielniom 

socjalnym usługi opiekuńcze, jest taka prawna możliwość. W tej sprawie będą kontaktować 

się z branżową spółdzielnią socjalną w Warszawie. Zaryzykowały i chcą same sobie stworzyć 

miejsce pracy, idąc do środowiska i podopiecznych od godziny 7.00 do 15.00, pracować 



 24 

nawet na umowę zlecenie, ale z pełnymi składkami Nie chciałaby, żeby żadna osoba, która 

będzie u nich zatrudniona, doświadczyła takich przejść jak one. Są otwarte na kontrole,  

bo to jest ważne. Ludzie z olecka powinni mieć możliwość zatrudnienia i odprowadzania 

pełnych składek. Otrzymały od Pana Burmistrza lokal, w którym będą mogły trzymać sprzęt, 

ale potrzebne jest dalszego poparcie Burmistrza i Radnych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

powiedział, że zarówno Rada jak i Pan Burmistrz będą, w miarę swoich możliwości, wspierać 

Spółdzielnię. Gratulował wygranej i życzył powodzenia w dalszej działalności. 

 

Sołtys Sołectwa Zatyki – Remigiusz Arciszewski 

zgłosił następujące wnioski: 

 3 lata temu powstała część dojazdu do budynku socjalnego w Zatykach. 2 lata pracownicy 

urzędu zastanawiali się jak dokończyć ten dojazd. Wiosną przy porządkowaniu boiska 

zrobił prowizoryczny dojazd i było ustalone, że wiosną lub latem zostanie to należycie 

dokończone. Ponieważ do tej pory nie zostało to zrobione wnioskuje o wykonanie dojazdu, 

 wnioskuje o usunięcie korzenia, który pozostał po wycięciu jesionu przy drodze Zatyki 

-Dzięgiele, 

 złożył wniosek o wykonanie nawierzchni asfaltowej z Funduszu Sołeckiego.  

Po konsultacji z pracownikiem Urzędu dowiedział się, że najtańszym i najprostszym 

rozwiązaniem będzie pokrycie tej nawierzchni destruktem asfaltowym. Obecnie OPDM 

zbiera destrukt z drogi Ełk – Olecko. Prosi o przeznaczenie odzyskanego tam materiału  

na nawierzchnię w Zatykach, 

 wiosną Burmistrz wspominał o sterylizacji zwierząt domowych. Zapytał,  

czy to zadanie będzie dofinansowywane. 

 

Sołtys Sołectwa Doliwy – Andrzej Pietkiewicz 

zapytał, kiedy będzie dokończone wodociągowanie Doliw. 

 

Sołtys Sołectwa Świdry – Ryszard Makarewicz 

zapytał, kiedy zostanie wykonany przepust Gąski-Świdry. 

 

Burmistrz Wacław Olszewski 

odniósł się do następujących spraw: 

 przepust Gąski-Świdry będzie robiony w najbliższym czasie, prosił o cierpliwość, 

 wodociągowanie Doliw jest w drugim etapie, jest wykonany projekt techniczny,  

w przyszłym roku PWiK będzie realizować, 

 sprawdzi dostępność środków w celu dofinansowania sterylizacji, 

 zorientuje się w możliwości wykorzystania destruktu w tym roku oraz wykonania 

dojazdu, 

 w najbliższym czasie korzeń zostanie usunięty. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Olecku przekazał do protokołu sesji imienną 

kartę głosowań Klubu Radnych OKO.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż porządek sesji został wyczerpany. 

Zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Olecku. 

 

          Protokołowała                  Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

      Karolina Kuskowska        Karol Sobczak        


