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P r o t o k ó ł   Nr   ORN.0002.10.2015 

XII sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 27 listopada 2015 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 
Sesję rozpoczęto o godzinie   13:00 

        zakończono o godzinie    15:25 

 

 

Sesji przewodniczył    Przewodniczący Rady Miejskiej 

          - Karol Sobczak  

 

Protokołowała     Inspektor Wydziału ORN UM 

         - Małgorzata Adameit 

 

 

 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej. Witał radnych przybyłych na 

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

Trznadla, Wicestarostę Powiatu Oleckiego – Kazimierza Iwanowskiego, Naczelnik Wydziału 

Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olecku – Ewę Papadopulu, 

Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – Tomasza 

Jagłowskiego, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olecku – Janusza Żukowskiego.  

 

Witał kierowników jednostek podległych Radzie Miejskiej, prezesów spółek, 

kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysów, przewodniczących rad osiedli oraz 

mieszkańców i wszystkie media biorące udział w dzisiejszej sesji.  

 

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

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

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

 

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

przewodniczących rad i zarządów osiedli. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. 

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, radnych 

Oleckiej Rady Młodzieżowej oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące 

projektów uchwał.   

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Olecka, 

b) przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 r. Gminy Olecko  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, 

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy powyżej 3 lat, 
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d) wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków trwałych do Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 

e) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych przy ul. Produkcyjnej, Szosie do Świętajna, Zamostowej,  

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

ul. Leśnej w Olecku, 

f) zmieniająca uchwałę Nr ORN.0007.72.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 

29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od nieruchomości, 

g) umorzenia wierzytelności pieniężnej Gminy Olecko z tytułu zaległego czynszu, 

h) określenia wzoru formularzy stosowanych do wymiaru i poboru podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości, 

i) uchylająca uchwałę Nr XIV/133/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia  

30 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, 

j) opłaty targowej, 

k) uchylenia uchwały w sprawie opłaty miejscowej oraz w sprawie uchylenia 

uchwały w sprawie miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, 

l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata  

2015-2024, 

ł)   zmiany budżetu gminy na 2015 rok, 

m) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleckiemu, 

n) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację projektu  

pn. „Rozwój profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

na terenie powiatu oleckiego”. 

9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji punktu 8 c – projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy powyżej 3 lat. Pojawiła się propozycja, aby 

ewentualnie zawrzeć umowę dzierżawy na podstawie ustawy o partnerstwie                           

publiczno-prywatnym. Czeka na opinię radców prawnych, czy można zastosować ten tryb. 

Jego zdaniem nie ma pośpiechu i uchwałę można podjąć na sesji grudniowej. 

Jedna z komisji nie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie opłaty targowej. Wniósł, aby 

Rada nie zdjęła z porządku obrad tego projektu, gdyż w wyniku szczegółowej analizy zmiany 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i nowym brzmieniu od 1 stycznia 2016 r. art. 15                    

ust. 1 mówiącego, iż rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Dla wprowadzenia 

obowiązku podatkowego w tym zakresie należy podjąć uchwałę o wprowadzeniu opłaty 

targowej. W §1 projektu uchwały jest zapis, że na terenie Gminy Olecko wprowadza się 

opłatę targową. Nie ma tego zapisu w starej uchwale. Wobec powyższego prosi, aby podjąć 

dyskusję nad projektem uchwały w stosownym punkcie i ją podjąć. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

powiedział, że z informacji, których udzieliła Pani Skarbnik na temat projektu uchwały                   

w sprawie opłaty targowej i analizie wynika, iż najlepiej nie podejmować uchwały, bo będzie 

to tańsze rozwiązanie dla gminy. Z tego co usłyszał, gmina dopłaca 10 tys. zł rocznie do 

systemu poboru opłat targowych. Natomiast sprzątanie dwa razy w miesiącu targowiska 

będzie kosztować rocznie niecałe 5 tys. zł. Warto byłoby nie podejmować uchwały, skoro 

Rada może ją uchwalić albo nie, tym bardziej, iż projekt uchwały nie reguluje opłat za handel 

w mieście. Jeśli uchwała wejdzie w życie, to będzie „piętnowała” handlarzy, którzy handlują 

na terenie miasta i gminy. Jego zdaniem koszty wprowadzenia opłaty są większe, niż zlecenie 
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sprzątania targowicy dwa razy w miesiącu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej                   

Sp. z o.o. w Olecku. Takie miał informacje od Pani Skarbnik. Wynika z powyższego, iż nie 

ma sensu tego regulować, chyba że Burmistrz posiada jeszcze jakieś informacje.  

Ponadto było zgłaszane rozpatrzenie obniżenia stawek opłaty targowej. Chciał wiedzieć, jaka 

decyzja zapadła w tym zakresie po posiedzeniu Komisji Oświaty (…), jeśli uchwała nie 

będzie zdjęta z porządku obrad. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż stawki opłaty targowej nie zostały zmienione i w takim kształcie opiniowały 

projekt uchwały dwie pozostałe komisje. Dziś każdą stawkę można odrębnie głosować i ją 

zmienić.  

Odnośnie pierwszej części wypowiedzi jego zdaniem nastąpiło jakieś nieporozumienie, gdyż 

gmina nie dokłada do poboru opłaty targowej, ponieważ w imieniu gminy opłatę targową 

pobiera inkasent wyznaczony przez PGK. Inkasent pobierając opłaty nie pracuje w tym czasie 

w spółce. Zatem wyliczono, że 20% wysokości pobranego inkasa wystarczy na pokrycie 

wynagrodzenia za prace na rzecz poboru inkasa. Reszta kwoty wpływa do budżetu gminy. 

Środki te jednak nie wystarczają na utrzymanie całej targowicy, za jej administrowanie gmina 

płaci odrębnie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej podtrzymuje swój wniosek o zdjęcie                   

z porządku obrad punktu 8 j – projektu uchwały sprawie opłaty targowej.  

      

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

odpowiedział, że wniosek to wniosek i go nie wycofuje. Odnośnie stawek nie chciałby, aby 

sprawa była przedłużana i odbyło się głosowanie nad każdą stawką odrębnie. Jeśli Burmistrz 

uznał, że stawki powinny pozostać na tym samym poziomie jak zaproponował w projekcie 

uchwały, to głosowanie powinno odbyć się nad całą uchwałą.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o zdjęcie z porządku obrad sesji punktu 8 c – 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy powyżej 3 lat. 

 

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

19 radnych. 

 
Rada jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

stwierdził, że wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów i projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy powyżej 3 lat został zdjęty z porządku obrad 

dzisiejszej sesji. 

Poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej o zdjęcie z porządku 

obrad punktu 8 j – projektu uchwały sprawie opłaty targowej. 

 

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

7 radnych, 11 głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 
Rada odrzuciła powyższy wniosek. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

stwierdził, że wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów przeciw i projekt uchwały                  

w sprawie opłaty targowej nie został zdjęty z porządku obrad dzisiejszej sesji. 

Numeracja pozostałych podpunktów punktu 8 zmienia się odpowiednio. 
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Innych uwag do porządku obrad sesji nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 2 – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do protokołu z sesji Rady Miejskiej, odbytej w dniu 29 października 

2015 r.  

 

Uwag do protokołu nie zgłaszano. 

 

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

Miejskiej.  

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

20 radnych. 

 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0002.9.2015 XI sesji Rady Miejskiej odbytej                 

w dniu 29 października 2015 r. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

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

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał następujące zarządzenia: 

 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.165.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia 

procedury realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.166.2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu dostępu do Internetu bezprzewodowego HotSpot; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.167.2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie likwidacji 

dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy Olecko położonych w obrębie 

Jaśki. 

 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

Nie doszedł do skutku przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych na zapleczu                            

ul. Żeromskiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 

Zawarto akty notarialne: 

 na sprzedaż czterech nieruchomości położonych w Olecku przy ul. Syrokomli, 

 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Babki Oleckie. 

 

 Obecnie trwa proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości przeznaczonych na cele zabudowy usługowej                                                      

i mieszkaniowo-usługowej. Ostatnia aktualizacja opłat rocznych tego typu 

nieruchomości miała miejsce w 2007 r. Wzrost wartości nieruchomości uzależniony 

jest od położenia i powierzchni nieruchomości,  stanu zagospodarowania i sposobu jej 

wykorzystywania oraz cen rynkowych nieruchomości podobnych. Średnio opłaty 
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roczne z tytułu użytkowania wieczystego tych nieruchomości wzrosną o ok. 30% w 

stosunku do roku bieżącego. 

 

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski ponowił informację dotyczącą pomocy finansowej 

dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy, którzy zamierzają 

ubiegać się o kredyty na wznowienie produkcji w poszkodowanych gospodarstwach 

rolnych, w których straty wyniosły powyżej 30% średniej produkcji rolnej                               

w gospodarstwie rolnym. Zainteresowani tą formą pomocy rolnicy muszą uzyskać 

adnotację Wojewody na oryginałach protokołów za pośrednictwem Powiatowych 

Zespołów Doradztwa Rolniczego. Odbiór potwierdzonych protokołów następuje 

również w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego lub na prośbę rolnika 

protokół może być przesłany pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Prosił 

sołtysów o przekazanie informacji rolnikom lub odesłanie ich do urzędu. 

 

 Odnośnie ustalenia opłat planistycznych oraz o żądaniach właścicieli lub 

użytkowników wieczystych nieruchomości poinformował, że stosownie do art. 37       

ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  

przestrzennym Burmistrz jest zobowiązany co najmniej raz w  roku poinformować 

Radę o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłat planistycznych oraz o 

zgłoszonych żądaniach właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości w 

związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

W roku 2015 na obszarach objętych aktualnymi mpzp: 

 wystąpił jeden przypadek sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od 

dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.  

Dotyczy to nieruchomości położonej przy ulicy Zamostowej, w stosunku do 

której ustalono opłatę planistyczną w wysokości 5.268,60 zł, 

 24  transakcje sprzedaży nieruchomości na terenach objętych mpzp wystąpiły 

po upływie 5-ciu lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana  stały 

się obowiązujące, 

 nie zgłoszono do gminy żądania dotyczącego odszkodowania za poniesioną 

rzeczywistą  szkodę lub wykupienia nieruchomości lub jej części w związku                  

z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą. Dotyczy to przypadków, 

w których korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób 

lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź 

istotnie ograniczone, 

 nie wystąpił żaden przypadek zwrotu opłaty lub odszkodowania w związku ze 

stwierdzeniem nieważności uchwały w sprawie planu miejscowego, w części 

lub w całości.  

 

 W dniu 12 listopada 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów                  

z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Suwalskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zmiana obejmuje utworzenie Podstrefy Olecko                         

w granicach SSSE w wyniku realizacji Uchwały Nr ORN.0007.29.2015 Rady 

Miejskiej w Olecku z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie objęcia granicami Suwalskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nieruchomości gruntowych położonych na 

terenie Gminy Olecko. Przypomniał, że wniosek dotyczył objęcia granicami Strefy 

nieruchomości o łącznej powierzchni 25.3954 ha stanowiących własność Zakładów 

Produkcyjno-Usługowych „Prawda” Spółka z o. o. w Olecku. SSSE obejmuje grunty 

o powierzchni 635 ha, położone na terenach miast: Białystok, Bielsk Podlaski, Ełk, 

Grajewo, Hajnówka, Łomża, Olecko, Ostrów Mazowiecka, Sejny i Suwałki oraz 

gmin: Czyżew, Gołdap, Małkinia Górna, Narewka, Nowogród, Siemiatycze, Suwałki, 

Szczuczyn i Zabłudów. Zatem obecnie w Olecku są dwie specjalne strefy 

ekonomiczne – suwalska i olsztyńska. 



 6 

 Zakończone zadania inwestycyjne: 
 wykonano projekt budowlany budynku socjalnego. Termin wykonania 

zamówienia (odbioru) minął 9 października 2015 r. Opóźnienie wyniosło 58 dni. 

Zgodnie z umową  naliczono karę umowną w wysokości 580 zł; 

 zakończono przebudowę drogi Szczecinki – Borawskie – VI etap o długości 70 m;   

 zakończono budowę przepustu w drodze gminnej Świdry – Gąski. Odbiór robót 

miał miejsce 26 listopada 2015 r. 

 

 Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji: 

 sporządzany jest projekt budowlany przebudowy targowicy miejskiej. Termin 

wykonania zamówienia – 7 grudnia 2015 r.; 

 w trakcie realizacji jest projekt budowlany zagospodarowania plaży gminnej 

„Szyjka”. Termin wykonania zamówienia – 29 kwietnia 2016 r.; 

 przebudowa altany w parku przy ul. Gołdapskiej w Olecku. Wykonawcą zadania 

jest firma „DARBUD” z Olecka. Cena realizacji zamówienia wynosi                   

60.220,97 zł. Termin wykonania – 30 listopada 2015 r.; 

 trwa sporządzanie projektu linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego. Termin 

wykonania – 15 grudnia  2015 r.; 

 odnośnie zagospodarowania terenu na zapleczu ulicy Kolejowej 29 – 31.                         

W postępowaniu przetargowym zostały złożone 4 oferty. Została wybrana oferta 

firmy PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT Ryszard Pawlukanis z Gołdapi 

za cenę 57.000,27 zł. Termin wykonania – grudzień 2015 r.; 

 trwa sporządzanie Koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy 

Olecko. Wartość zamówienia brutto – 61.500 zł. Zgodnie z Zarządzeniem                             

Nr ORN.00050.146.2015 z dnia 17 września 2015 r. oraz zmianą wprowadzoną 

Zarządzeniem Nr ORN.00050.155.2015 z dnia 1 października 2015 r.  

od 27 października 2015 r. do 24 listopada 2015 r. trwały konsultacje społeczne 

projektu. Konsultacje społeczne całej dokumentacji Koncepcji przeprowadzone 

zostaną na początku przyszłego roku; 

 zadanie zagospodarowania terenu przy ul. Sokolej w zasadzie zostało już 

ukończone i jest gotowe do odbioru; 

 w trakcie realizacji jest projekt budowy drogi dojazdowej na TAG. Termin 

wykonania zamówienia – 15 grudnia 2015 r.; 

 trwa budowa przepustu na rowie melioracyjnym w Jaśkach. Termin realizacji – 

30 listopada 2015 r.; 

 w trakcie realizacji jest projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie – droga 

wojewódzka nr 653. Termin wykonania zamówienia – 29 lutego 2016 r. Zakres 

usługi obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej budowy drogi o długości 2,5 km i szerokości co najmniej 4 m,                         

o nawierzchni asfaltowej; 

 trwa sporządzanie projektu budowy drogi gminnej Sedranki – dr. Wojewódzka nr 

653. Termin wykonania zamówienia – 21 grudnia 2015 r. 

 

 Odnośnie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do roku 2025 w umowie                          

z wykonawcą zawarto termin uchwalenia strategii do 30 listopada br.                                  

Od 8 października prowadzone były konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania 

na środowisko dla projektu strategii. W dniu 16 listopada br. wpłynęła ostatnia opinia 

w tej sprawie od Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Olsztynie. W związku z powyższym zostanie podpisany aneks do 

umowy z wykonawcą, a przekazanie dokumentu do uchwalenia Radzie Miejskiej                   

w Olecku nastąpi w grudniu br.  
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 Od 30 października do 20 listopada br. wyłożony był do publicznego wglądu projekt  

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Olecko. Uwagi do studium należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 11 grudnia 2015 r. 

 

 Odnośnie realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego poinformował,                   

iż praktycznie wszystkie zadania zostały zrealizowane, kilka jest w trakcie realizacji: 

 Sołectwo Dzięgiele – Zakup i montaż tabliczek kierunkowych – do 15 grudnia 

2015 r.; 

 Sołectwo Gordejki – Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem do koszykówki – 

kontynuacja budowy ogrodzenia boiska – do 18 grudnia 2015 r.; 

 Sołectwo Możne – Remont drogi gminnej w sołectwie – do 30 listopada 2015 r.; 

 Sołectwo Olszewo – Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego i jego 

zagospodarowanie – do 30 listopada 2015 r. 

 

 Wybrano wykonawców na zadanie pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy 

Olecko sezon zimowy 2015/2016. Oferty złożyły 3 firmy na poszczególne obszary 

odśnieżania. Najkorzystniejsze złożone oferty na odśnieżanie według obszaru:  

 obszar 1 (Babki Gąseckie, Świdry, Dzięgiele, Gąski, Zatyki), obszar 2 (Kukowo, 

Skowronki, TAG, Lipkowo, Możne, Raczki Wielkie), obszar 5 (Olszewo, 

Gordejki Małe, Łęgowo, Jaśki kolonie, Duły), obszar 6 (Rosochackie, Dobki, Giże 

ZR, Jaśki, Doliwy, kolonie Olecko kierunek Świętajno), obszar 7 (Kukowo, Zajdy, 

Zabielno, Ślepie, Gąski), obszar 8 - posypywanie – Transport Ciężarowy 

Krzysztof Witkowski, 

 obszar 3 (Dąbrowskie, Dąbrowskie ZR, Borawskie, Borawskie Małe, Plewki, 

Olecko kolonie nowa zabudowa; Olecko – ul. Wiejska – kolonia), obszar 4 

(Sedranki, Babki Oleckie, Judziki, Lenarty), – Usługi Koparko-Ładowarką 

Budowlane Krzysztof Sznip. 

 

 Trwają intensywne prace nad analizą systemu  gospodarki odpadami komunalnymi. 

Wykonywane są symulacje obciążeń i stawek dla różnych wariantów ustalania 

wysokości opłat wynikających z zapisów art. 6 j. ustawy o utrzymaniu czystości                         

i porządku w gminach. Jednym z wariantów jest określenie stawek w zależności od 

wielkości gospodarstw domowych. Wprowadzenie opłaty od wielkości gospodarstwa 

spowoduje konieczność dopłaty do systemu. Rozważana jest możliwość zmian 

sposobu obciążeń w ramach możliwości budżetowych. Chce przygotować różne 

propozycje i przedłożyć stosowny projekt uchwały na grudniową sesję. 

 

 W dniach 10-12 listopada 2015 r. odbyły się uroczyste Obchody 97. rocznicy 

Odzyskania Niepodległości, w ramach których m.in.: 

 10 listopada br. przedstawiony był program artystyczny przygotowany przez 

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku pt.: „Moje miejsce na 

Ziemi jest tu, gdzie z popiołów odrodził się dom”; 

 w dniu 12 listopada br. odbyła się finałowa gala Konkursu Pieśni Patriotycznej, 

który przeprowadzony był w dniach 3-4 listopada 2015 r. w sali kina 

Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku. W XI Gminnym Konkursie Pieśni 

Patriotycznej wystąpiło 250 uczestników w 4 kategoriach wiekowych: dzieci 

przedszkolne, uczniowie klas I-III szkół podstawowych, uczniowie klas IV-VI 

szkół podstawowych, uczniowie klas gimnazjalnych. Organizacją przebiegu 

konkursu zajmował się ROK w Olecku. Uroczystą galę finałową przygotował 

Zespół Szkół w Judzikach. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do 

organizacji obchodów Święta Niepodległości. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

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

 

Radni nie zgłaszali 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 

przedstawił informacje z okresu międzysesyjnego. Pisma znajdują się do wglądu w biurze 

Rady Miejskiej: 

 

 W dniu 9 listopada br. wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające 

nieważność Uchwały Nr ORN.0007.68.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia                        

29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie 

nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 

 

 Do wiadomości Rady Miejskiej wpłynął odpis postanowienia Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie odrzucenia skargi 

mieszkańca Olecka w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

 W dniu 11 listopada 2015 r. miał przyjemność reprezentować Radę Miejską podczas 

uroczystych obchodów Święta Niepodległości. 

 

 W dniu 16 listopada br. Burmistrz Olecka przedłożył Zarządzenie                                           

Nr ORN.0050.163.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016-2024 oraz Zarządzenie 

Nr ORN.0050.164.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu 

budżetu Gminy Olecko na 2016 rok.   

 

 Przedstawiciele Oleckiej Izby Historycznej i Koła Miłośników Ziemi Oleckiej 

zwrócili się z prośbą o rozpatrzenie wniosku o upamiętnienie w miejskiej przestrzeni 

publicznej dwóch ważnych dla historii Olecka po 1945 roku osób: Romualda 

Stankiewicza i Feliksa Jordana Lubierzyńskiego. 

 

 W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

o 12 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 

o 24 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, 

Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa, 

o 25 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, 

Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji oraz posiedzenie Komisji Planowania, 

Budżetu i Gospodarki. 

 

Zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Radni nie zgłaszali pytań. 

 

Na tym punkt zakończono. 
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Do punktu  5 – Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, iż w porozumieniu z Burmistrzem, na wniosek obecnych mediów, które są 

zainteresowane dzisiejszymi wydarzeniami i chcą zdążyć z montażem materiału na 

popołudniowe wiadomości, odpowiedzi na ewentualne interpelacje i wnioski Burmistrz 

udzieli na piśmie. 

Poinformował, iż jest świadkiem odbywającego się dialogu politycznego w telewizji na temat 

likwidacji gimnazjów i „500 zł na dziecko”. Do tej pory nie wydano jeszcze żadnych 

przepisów prawnych w tym zakresie, ale chce wiedzieć, czy jest już zainteresowanie tym 

tematem i czy w wydziałach urzędu trwają jakieś przygotowania organizacyjne. Zapytał, czy 

gmina już podejmuje jakieś kroki, by stworzyć symulację i być przygotowaną na wejście 

nowych przepisów w życie.  

W związku z zakończeniem konsultacji na temat ścieżek rowerowych w gminie zapytał,  czy 

po konsultacjach są nowe ustalenia na temat ścieżek. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

poinformował, że na spotkaniu w Siejniku, w którym uczestniczył, mieszkańcy zgłaszali 

potrzebę transmisji z obrad sesji. Zapytał, kiedy wreszcie to nastąpi, bo temat wraca od lat.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

wtrącił, iż Rada przegłosowała wniosek, że nie chce, aby sesje były transmitowane. Zatem jak 

Rada zmieni zdanie, to Burmistrz jak zwykle przychyli się do wniosku i będzie to wykonane. 

Przypomniał radnym, że wnioski w tej sprawie były zgłaszane na początku kadencji i zostały 

odrzucone.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał radnego Wojciecha Leonarczyka, czy odpowiedź go satysfakcjonuje, czy oczekuje 

pisemnej odpowiedzi od Burmistrza. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

odpowiedział, że nie w pełni satysfakcjonuje. 

 

Radny Wojciech Rejterada 

na prośbę mieszkańców bloków przy targowicy zgłosił, że kładka, po której chodzą nie jest        

w ogóle oświetlona. Zapytał, czy byłaby możliwość postawienia tam przynajmniej dwóch 

lamp. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 6 – Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

odnośnie wniosku dotyczącego transmisji z obrad sesji powiedział, że był za tym, aby 

transmisje były w internecie lub potem do odtworzenia. 

Na prośbę mieszkańców zgłosił następujące wnioski, pod którymi się podpisuje: 

 wykonać większą wiatę przystankową na dworcu przy kasie biletowej PKS, bo jest 

duży problem szczególnie w porze jesienno-zimowej;  

 rodzice z dziećmi proszą o wyłączenie czasu na przebieranie się z czasu wykupionego 

na pływalni. Są miasta, gdzie takie rozwiązania zostały wprowadzone. Ponadto jedna       

z mieszkanek wskazała, iż kobiety również potrzebują więcej czasu chociażby na 

wysuszenie włosów, czy zrobienie makijażu. Prosił o interwencję w tej sprawie; 
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 zgłosił narastający problem psich odchodów, który koniecznie należy rozwiązać. 

Mieszkańcy zwracają uwagę na przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej we 

współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz z wykorzystaniem 

mediów i Internetu. Wnosi o większą ilość pojemników z woreczkami i koszy na 

odchody przy głównych i często uczęszczanych traktach miasta oraz zakup quada                         

z odkurzaczem na wyposażenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.                   

w Olecku. Wcześniej wniosek ten zgłaszał radny Jarosław Bagieński, więc w pełni go 

popiera.  

 

Radna Renata Dunaj 

zgłosiła, że mieszkańcy ul. Nocznickiego i Zyndrama proszą o wykonanie ozdób 

świątecznych na słupach latarni przy ul. Nocznickiego. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wtrącił, iż ozdoby zostaną wykonane. 

 

Radna Anna Kaczor 

na prośbę mieszkańców zgłosiła wniosek, że przy siłowni terenowej przy ul. Letniej nie 

działa latarnia.  

 

Radny Wojciech Leonarczyk  

oznajmił, iż radni „Dobra Wspólnego” popierają transmisje sesji, zatem jego interpelacja 

miała na celu skłonić do dyskusji na ten temat. 

Złożył oświadczenie – treść w załączeniu do protokołu. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że prawo nie zostało naruszone, ponieważ radny poruszył sprawę nadania nazw 

ulicom na Osiedlu Siejnik. W związku z tym chciał zrobić rozpoznanie, a nie konsultacje. 

Radnymi z Osiedla Siejnik I i II są Pani Justyna Cieślukowska i Pan Paweł Giełazis. Zwrócił 

się do nich na piśmie o przeprowadzenie rozpoznania wśród mieszkańców. Radni 

zorganizowali spotkanie, w którym osobiście nie brał udziału. Radny Leonarczyk może mieć 

pretensje wyłącznie do siebie, a jaka była opinia mieszkańców, to radny słyszał bezpośrednio 

na spotkaniu. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk  

stwierdził, iż to jest tylko jego opinia i ją podtrzymuje. 

 

Radny Jarosław Bagieński  

powiedział, że w związku z remontem chodników przy ul. Armii Krajowej dwa przejścia dla 

pieszych przy Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku i przy budynku Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zmieniły swoje położenie. Wniósł o wyraźne 

namalowanie znaków poziomych i ustawienie znaków pionowych oraz oświetlenie tych 

przejść.  

 

Radni nie zgłaszali więcej wniosków. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

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

radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące 

projektów uchwał. 

 

 



 11 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektów uchwał. 

 

Sołtys Sołectwa Lenarty  – Stanisław Ciechanowicz 

odnośnie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Olecka 

powiedział, że jako wyborca uważa, iż Rada nie ma mandatu i tytułu prawnego do odwołania 

Burmistrza. Są od tego specjalne organy. Nie kończył prawa, ale jego zdaniem jest organ 

nadrzędny nad Burmistrzem i jeśli popełnił on wykroczenie, to powinien wydać decyzję, 

potem są środki odwoławcze. Radni nie powoływali Burmistrza i nie powinni go odwoływać.                    

W związku z powyższym uważa, że uchwała w ogóle nie powinna być głosowana.  

Jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 r. 

(…) stwierdził, że w §6 programu dotyczącym priorytetów w realizacji zadań publicznych 

brak jest polityki społecznej. Uważa, iż należałoby ująć pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz kwestię wyrównania szans tych rodzin oraz działania na rzecz 

integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych lub wykluczonych 

społecznie. Jest to bardzo ważna sprawa, gdyż z tym problemem jest styczność na co dzień. 

Podkreślił, że bardzo dobrze działa Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 

w którym wszystkie sprawy można „załatwić na telefon”. W kwestii nieczynnej latarni                     

w mieście można wykonać jeden telefon do wydziału i sprawę mieć załatwioną, a nie 

poruszać zbyteczne sprawy na sesji, gdzie są omawiane bardzo ważne problemy. Jeśli ktoś 

chce błyszczeć, to zbliża się Boże Narodzenie, możne stanąć przy choince, wziąć blask 

świąteczny na  siebie i wówczas media będą miały co pisać.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

wyjaśnił, iż Rada nie może nie głosować projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu Burmistrza Olecka, ponieważ decyzja musi być podjęta.  

Odnośnie programu współpracy, mimo iż uwaga może być zasadna, to sołtys nie ma 

możliwości zgłoszenia wniosku do projektu uchwały. Jedyną możliwością jest, aby 

ewentualnie któryś z radnych zgłosił wniosek w tej kwestii.  

Powiedział, że nie będzie komentował wypowiedzi odnośnie błyszczenia w okresie 

świątecznym.  

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

odniósł się do wypowiedzi sołtysa mówiąc, że jak zadzwoni do pracownika urzędu, to 

pracownik urzędu może z niego śmiać się w oczy, ponieważ on może rozmawiać tylko                       

z Burmistrzem, dla niego słowa Burmistrza są wiążące, nie jego. 

 

Sołtys Sołectwa Lenarty – Stanisław Ciechanowicz 

wtrącił, że jest tylko sołtysem i mieszkańcem gminy Olecko i podkreślił, iż przez telefon 

można sprawę załatwić. Podał przykład, kiedy idąc przez park zgłosił telefonicznie sprawę 

otwartej skrzynki na słupie elektrycznym. Sprawa została od ręki załatwiona. Jego zdaniem 

ani Burmistrz, ani Wysoka Rada, czy mieszkańcy nie przychodzą na sesje, by posłuchać, że 

lampa nie świeci. Jeśli tak będzie się podchodzić do sprawy, to każdy z sołtysów zgłaszałby 

problem zasypania dziury, niedziałającej lampy, czy ruszającego się kołka w płocie. Tak nie 

może być. Wszystkie osoby obecne na sesji są po to, by podejmować ważne decyzje służące 

całemu lokalnemu społeczeństwu. Po to są wydziały w urzędzie, by zajmować się drobnymi 

sprawami, pracownicy otrzymują wynagrodzenie z podatków mieszkańców, więc winni się 

tym zajmować.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

zwracając się do sołtysa stwierdził, iż dłużej trwało omówienie wniosku o latarniach, niż 

zgłoszenie wniosku, że latarnia nie działa. Radna Klubu OKO zgłosiła wniosek                       

i sołtys nie może tego cenzurować. Ponadto być może sołtys ma taki komfort, ale reszta osób 
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pracuje i nie może w godzinach pracy zajmować się zgłaszaniem czegoś do urzędu. Przy 

całym szacunku prosił, by sołtys wziął to pod uwagę. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

reasumując powiedział, aby radni dali szansę kierownikom i pracownikom poszczególnych 

wydziałów, bo być może jeden telefon spowoduje załatwienie sprawy od ręki. Prosił, aby 

najpierw dać szansę, a później oceniać.  

  

Innych uwag do projektów uchwał nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Przerwa 5 minut. 

 

 

Do punktu 8 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Olecka 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, że 30 października i 6 listopada br. na jego ręce wpłynęły dwa pisma 

wzywające Radę Miejską do podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza 

Olecka. Powyższe pisma przysłało Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura 

w Białymstoku powołując się na ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Wskazano równoczesne pełnienie 

funkcji Burmistrza Olecka i Prezesa Zarządu Koła Łowieckiego „Sarna” w Olecku przez Pana 

Wacława Olszewskiego. 

Sprawa była omawiana w maju zarówno na posiedzeniach komisji jak i sesji.                                 

W  międzyczasie Burmistrz miał możliwość złożenia  stosownych wyjaśnień. Również przed 

tą sesją Burmistrz udzielał wyjaśnień. Znane są wszystkie opinie prawne i treść 

poszczególnych pism z Koła Łowieckiego „Sarna” oraz z Zarządu Okręgowego Polskiego 

Związku Łowieckiego w Suwałkach, w których jest mowa o nieprowadzeniu działalności 

gospodarczej. CBA jednak stoi na stanowisku, że naruszono prawo. Stąd też został 

zobowiązany do przygotowania projektu uchwały, który jest ujęty w dzisiejszym porządku 

obrad.     

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu Burmistrza Olecka. 

Prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie negatywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja przy 5 głosach przeciw i 2 wstrzymujących negatywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja (obecnych 6 członków) przy 1 głosie za, 3 głosach przeciw                         

i 2 wstrzymujących  negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

przedstawiła stanowisko radnych Dobra Wspólnego – odczytała treść pisma – dokument                   

w załączeniu do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

stwierdził, iż zajmuje inne stanowisko niż radni Dobra Wspólnego. Jego zdaniem należy 

„nabrać” dystansu do sprawy i „wyłączyć” emocje. CBA jest instytucją państwową. Jeśli 

podczas jednej kontroli stwierdza, że nie widzi podstaw do wygaśnięcia mandatu, a w drugiej 

kontroli ta sama instytucja stwierdza, iż jednak są podstawy, to nie wie, czy zaufanie 

obywatela do państwa powinno opierać się na sprzecznych informacjach i sprzecznej 

interpretacji prawa. Zaznaczył, że zgodnie z wnioskami z pierwszej kontroli, CBA nie 

zauważyło sytuacji wykluczającej możliwość łączenia funkcji, co spowodowało, iż                           

w wyborach Burmistrz startował, nie rezygnując z funkcji prezesa koła. To była kluczowa 

informacja w całej sprawie. Gdyby podczas pierwszej kontroli CBA stwierdziło, że jest „coś 

na rzeczy”, to Burmistrz rozwiązałby tą sprawę i dziś nie byłoby konieczności procedowania 

uchwały. Ponadto biorąc pod uwagę opinię ZOPZŁ w Suwałkach opartej na statucie PZŁ, na 

podstawie którego działają wszystkie koła łowieckie w Polsce, to zaistniała sytuacja jest 

precedensem i powoduje, że jeśli radni przyznają rację CBA, to zostanie „rozwalony system”. 

Wszystkie koła łowieckie w Polsce działają na podstawie tego samego statutu, mają podobny 

tryb działania, więc można powiedzieć, że kolejna instytucja jaką jest PZŁ, nie zna swojego 

statutu i nie wie jak interpretować prawo albo działa wbrew prawu. Zatem radnym przypada 

obecnie rola oceny, czy Burmistrz został wprowadzony w błąd, czy też statut PZŁ jest nie 

adekwatny do rzeczywistości. Jego zdaniem odprowadzanie podatku VAT nie jest 

jednoznaczne z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zapytał, czy rada jest w stanie 

ocenić i rozstrzygnąć, jak zapisy statutu PZŁ mają się do ustawy o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz o przepisach o podatku 

VAT. Osobiście uważa, iż nie jest w stanie tego rozstrzygnąć, jeśli Rada jest, to gratuluje. 

Namawiał do większego rozsądku i empatii.  

Wśród radnych jest osoba, której sprawa wygaśnięcia mandatu jest w toku. Pani Renata 

Dunaj na jednej z sesji prosiła radnych o empatię, aby dać jej szansę na drodze sądowej dojść 

do prawdy. Radna miała prawo dochodzić swoich racji i stwierdzić, że nikogo nie 

wprowadziła w błąd. Dzisiaj radni Dobra Wspólnego chcą włożyć togę sędziego i już  

dokonać oceny. Podjęcie uchwały będzie oznaczało wcielenie się w rolę sędziego                                 

i stwierdzenie, czy Burmistrz złamał prawo, czy nie. Pogratulował roli i poczucia bycia 

sędzią.  

Ponadto przykro mu stwierdzić, że szkoda, iż radna Dzienisiewicz nie ma dystansu, bo 

pełniąc funkcję Wicestarosty Oleckiego i będąc jednocześnie Prezesem Lokalnej Organizacji 

Turystycznej Ziemi Oleckiej sama sobie udzielała dotacji. Słysząc z jej ust taką opinię, nie 

widzi dystansu i obiektywizmu, o który radna się doprasza. Namawia radnych do dystansu, bo 

oceny prawnej nie są w stanie dokonać, gdyż nie mają do tego narzędzi ani możliwości,                            

a opinii prawnych w precedensowej sprawie Burmistrza jest bardzo wiele. Osobiście nie jest 

w stanie tego wszystkiego zinterpretować. Z wyżej wymienionych przyczyn namawia, aby  

nie podejmować uchwały.  

Chciałby, aby radni odpowiedzieli sobie na pytanie dlaczego są radnymi. Jego zdaniem 

zostali radnymi, gdyż w społeczności lokalnej coś robią. Być może ich imię, nazwisko i twarz 

jest popularna i rozpoznawalna, bo każdy z nich robi coś na rzecz lokalnej społeczności, 

pracuje społecznie w stowarzyszeniach, związkach, klubach, różnego rodzaju organizacjach. 

W tym momencie przepisy prawne odnoszące się do Burmistrza mogą po części dotyczyć 

również radnych, czyli radni za działalność społeczną mogą zostać ukarani. A to właśnie ze 

względu na pracę społeczną mieszkańcy głosowali na radnych. Stąd namawia do większego 

dystansu i empatii, z racji działalności również społecznej. Nie życzy radnym, aby za kilka 
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dni „zapukało” CBA i stwierdziło, że radni są w porządku, a za chwilę okazało się, iż jednak 

nie są w porządku. Właśnie w ten sposób Burmistrz został wprowadzony w błąd. W jego 

opinii kluczową rolę w sprawie miało CBA.   

 

Radna Renata Dunaj 

stwierdziła, że to Przewodniczący Rady Miejskiej wręczył jej pismo, które przyczyniło się do 

wygaśnięcia jej mandatu, bo właśnie wczoraj odbyła się rozprawa w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Olsztynie, którą przegrała. Złoży odwołanie do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. Nie wie dlaczego i komu tak bardzo zależało, ale „ktoś szukał kamienia, 

żeby ją uderzyć”. Pierwsza opinia dotyczyła dotacji na przedszkole, które nie jest 

działalnością gospodarczą, lecz działalnością oświatową. Żłobek jest działalnością 

gospodarczą, ale jej prawnik stwierdził, że dotacja nie jest mieniem gminy. Poza tym dotacja 

nie była dla niej tylko dla rodzica, który nie płacił 800 zł za dziecko, tylko 400 zł. Kolejne 

pismo, które dostała dotyczyło działki, jaką użyczył Burmistrz na prowadzenie ogródka dla 

dzieci. Zagospodarowała użyczony teren, ogrodziła, kupiła zabawki. Teren jest 

ogólnodostępny, dzieci z osiedla mogą z niego korzystać. Teren został przygotowany nie do  

żłobka tylko na działalność oświatową.  

Kolejną kwestią była realizacja partnerskiego projektu „Maluch”, z którego pozyskała 

wyposażenie typu łóżeczka, leżaczki, zabawki. To jest to mienie gminy, za które straciła 

mandat. Wyborcy ją wybrali, jej zdaniem powinna być nagrodzona za to, że prowadzi żłobek, 

a rodzice mają gdzie posłać swoje dzieci. Prowadzi działalność profesjonalnie, rodzice płacą 

tylko 400 zł zamiast 800 zł. Gmina nie ma swojego żłobka, więc uważa, iż jest to dla niej 

bardzo krzywdzące. Jest jej przykro i wie, co czuje obecnie Burmistrz.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

powiedział, iż projekt uchwały jest jego i Burmistrz dziś „staje do raportu”. Tak samo                      

w przypadku radnej nie miał wyjścia. Przypomniał, że głosował za racją radnej, tak jak 

wszyscy radni, również z Klubu Radnych „Mała Ojczyzna Olecko”, aby radna miała 

możliwość obrony prawnej przed sądem. Jest za radną i życzy jej szczęścia, ale gdyby on lub 

kto inny miał selekcjonować prawo, to powstałaby jakaś „anarchia”.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

prosił, aby powrócić do projektu uchwały, bo niepotrzebnie odbiega się od tematu. Sytuacja                   

z miesiąca maja i czerwca wyraźnie różni się od obecnej. Wówczas z udzielanych wyjaśnień 

wynikało, że jest wątpliwość, czy Burmistrz może pełnić równocześnie funkcję Burmistrza                   

i prezesa koła. Jego zdaniem może. Obecnie, zgodnie z pismem CBA chodzi o to, iż nie może 

prowadzić działalności gospodarczej. Tego dotyczyło drugie pismo CBA, w którym 

stwierdzono, że koło prowadzi działalność gospodarczą, czyli zostały „złamane” przepisy 

ustawy.  

Nie powinno mieć miejsca porównywanie sytuacji radnej Dunaj i Burmistrza przy 

głosowaniu nad projektem uchwały, bo to dwie różne sprawy. Działalność gospodarczą                     

w piśmie CBA potwierdził miejscowy urząd skarbowy stwierdzając, że koło jest czynnym 

podatnikiem VAT i wykazując dochody z działalności w tym piśmie. Są to inne przesłanki                    

i mówi to po to, aby wszyscy znali jego argumenty, bo będzie głosował za wygaśnięciem 

mandatu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

przypomniał, że bycie czynnym płatnikiem podatku VAT nie oznacza jednocześnie 

prowadzenia działalności gospodarczej. Są to dwie różne rzeczy, o których mówił wcześniej. 

Wątpliwość co do pełnienia funkcji prezesa koła z maja i zarzut prowadzenia działalności 

jego zdaniem ma związek.  
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

stwierdził, iż wielokrotnie głosował na Burmistrza i jest to również jego Burmistrz. W pełni 

szanuje wybór mieszkańców na kolejną kadencję, ale mowa jest o konkretnej sprawie. Opinia 

prawna, która była przedstawiana w maju, co najmniej powinna „zapalić lampkę 

ostrzegawczą” dla tak doświadczonego samorządowca. Po przejrzeniu podobnych spraw                   

w Internecie, kiedy do radnych wpłynęło „szokujące” pismo z CBA stwierdził, że wiele jest 

takich spraw w Polsce. Dużo samorządowców pełni takie funkcje i wiele było takich rozpraw 

sądowych. Orzecznictwo i opinie prawne są takie, że lepiej uważać i „dmuchać na zimne”.  

Jego zdaniem to nie jest ta sama sprawa co z maja, bo była inaczej przedstawiana. Jako 

mieszkaniec ma pretensje do Burmistrza, który powinien był „zawiesić na kołku” 

członkostwo w kole, jeśli nie jest to jednoznaczne w prawie polskim i pełnić funkcje 

Burmistrza.  

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

powiedziała, że podejmując się kandydowania na funkcję radnej miejskiej otrzymała dwie 

niezależne opinie prawne na temat jednoczesnego pełnienia funkcji prezesa Lokalnej 

Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej oraz radnej. W najszybszym możliwym terminie 

przekaże powyższe opinie radnym. Podstawową różnicą stowarzyszeń, o których wspominał 

Przewodniczący Rady jest to, że nikt z radnych będących ich członkami nie prowadzi 

działalności gospodarczej. Jest to niesprawiedliwy zarzut. LOT jest pod wnikliwym okiem 

jednego z mieszkańców Olecka, obecnego na sesji, który z pewnością w najmniejszym 

szczególe wykorzystałby moment, gdyby była jakakolwiek nieprawidłowość. Może pełnić 

funkcję radnej, CBA najprawdopodobniej sprawdzało jej działalność. LOT nie prowadzi 

działalności gospodarczej.   

Dobro Wspólne miało swoje stanowisko, że zaistnienie przyczyn powinno być rozstrzygnięte 

przez uprawniony, kompetentny i bezstronny organ. Opinia taka będzie dla nich wiążąca. 

Widzą, że ustawa antykorupcyjna jest krzywdząca i niejednoznaczna, szkodzi w całym swoim 

szerokim spektrum.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

oznajmił, iż nic nie mówił o pełnieniu funkcji radnej, tylko o funkcji Wicestarosty Powiatu 

Oleckiego. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

wtrąciła, że stanowisko Wicestarosty, to przede wszystkim mandat radnego. W momencie, 

kiedy mieszkaniec Olecka, jak zwykle poinformował uprzejmie, czego są świadkowie - Pan 

Starosta, Pan Sekretarz, została przygotowana opinia. Jednoznacznie wskazała, że od 

momentu powołania LOT nie była prowadzona działalność gospodarcza. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

stwierdził, że o takiej działalności nic nie mówił. 

 

Radny Wojciech Rejterada 

odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady i powiedział, iż w pełni z nim się zgadza. 

Radni nie mają kompetencji i wiedzy takiej, by podjąć ostateczną decyzję, czy prawo zostało 

złamane, czy nie. Opinia CBA, którą wydali prawnicy, nie jest wiążąca. Nad sprawą mają 

głosować radni, jeśli nie podejmą uchwały, sprawą zajmie się wojewoda, potem sąd I i II 

instancji. Opinia nie jest wiążąca, a sporządzili ją ludzie, którzy teoretycznie powinni na tym 

się znać. Zadał pytanie, czy radni na tyle znają przepisy prawne, aby podjąć ostateczny 

wyrok, który zdecyduje, czy prawo zostało złamane czy nie.  

Odnosząc się do wypowiedzi radnej, czy sytuacja była inna, czy radni wiedzieli tyle co teraz, 

nie wie, czy sytuacja była inna, ale radni dali szansę radnej bronienia się przed sądem. Teraz 

radna jest za tym, aby Burmistrz nie miał tej szansy. Uważa, że to nie jest w porządku, bo 

wszyscy radni byli za tym, aby radna swoją szansę dostała.  
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Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

stwierdziła, że wszyscy, łącznie z Burmistrzem, którzy są „pod pręgierzem”, czy jest to 

zgodne z ustawą antykorupcyjną, czy nie, są społecznikami. Te osoby często są w radzie, bo 

działały w sposób szerszy, dlatego że powoływały stowarzyszenia, chcą czegoś więcej dla 

społeczności lokalnej i dla siebie, bo realizują swoje pasje. Uważa, iż w tej kwestii prawo 

krzywdzi. Jej zdaniem radni powinni być prezesami, tworzyć stowarzyszenia, starać się                    

o fundusze, bo to jest ogólnie sprzyjające i rozwijające ich. Jest dumna, że od ponad 30 lat 

pracuje w organizacjach pozarządowych i gratuluje wszystkim, którzy takie inicjatywy 

podejmują.  

 

Radny Krzysztof Fidler 

poprosił o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

przychylił się do prośby i również zaproponował zamknięcie dyskusji, gdyż każdy będzie 

miał możliwość wyrażenia swojej woli poprzez głosowanie. 

 

Radni nie zgłaszali innych uwag.  

 

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

 

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

6 radnych, 15 radnych głosowało przeciw.  

 

 

Rada nie podjęła uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Olecka. 

 

 

b) przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 r. Gminy Olecko  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

powiedział, że co roku Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Projekt uchwały był konsultowany                

z tymi podmiotami. Ponadto szczegółowo został omówiony na posiedzeniach komisji Rady. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego 

programu współpracy na 2016 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

 

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

20 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 

2016 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.75.2015 

w załączeniu 

 

 

c) wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków trwałych do Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż w tym roku gmina wykonała inwestycje na pięciu działkach przy                        

ul. Syrokomli. Działki zostały uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Inwestycja 

kosztowała ponad 57 tys. zł. Gmina chce przekazać urządzenia spółce PWiK.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wniesienie aportu środków trwałych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka                

z o.o. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

 

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

21 radnych.  



 18 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu 

środków trwałych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.76.2015 

w załączeniu 

 

 

d) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych przy ul. Produkcyjnej, Szosie do Świętajna, Zamostowej,  

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

Leśnej w Olecku 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że w czerwcu 2014 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt 

zmiany planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia w wymaganym zakresie, był  

wyłożony do publicznego wglądu, nie wpłynęły uwagi. Wszystkie prośby właścicieli 

poszczególnych nieruchomości zostały uwzględnione w projekcie uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, przy 5 głosach za                        

i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zwrócił się z prośbą o nieodczytywanie projektu uchwały. 

 

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

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał tytuł projektu uchwały w zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej, 

Szosie do Świętajna, Zamostowej, na Os. Siejnik II, pomiędzy ul. Wiejską i Leśną oraz                      

w rejonie cmentarza przy ul. Leśnej w Olecku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 

 

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

20 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej, Szosie do Świętajna, 

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

ul. Leśnej w Olecku. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.77.2015 

w załączeniu 

 

 

e) zmieniająca uchwałę Nr ORN.0007.72.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia                

29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od nieruchomości 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, iż ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji wprowadziła nowy podatek 

od gruntów objętych obszarem rewitalizacji. W gminie Olecko nie ma takich gruntów, ale 

stosowną zmianę należy wprowadzić do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości.    

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę                      

Nr ORN.0007.72.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

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

21 radnych.  
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Rada jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr ORN.0007.72.2015 Rady 

Miejskiej w Olecku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.78.2015 

w załączeniu 

 

 

f) umorzenia wierzytelności pieniężnej Gminy Olecko z tytułu zaległego czynszu 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że jedna z rodzin w dalszym ciągu zalega z zapłatą czynszu i została 

eksmitowana. W związku z tym, iż istnieje możliwość solidarnego „ściągania” zaległości 

czynszowych jedna osoba z rodziny swoją część spłaciła i proponuje kwotę umorzyć, 

natomiast od pozostałych członków rodziny egzekucja nadal będzie prowadzona. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie umorzenia 

wierzytelności pieniężnej Gminy Olecko z tytułu zaległego czynszu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

 

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

21 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnej Gminy 

Olecko z tytułu zaległego czynszu. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.79.2015 

w załączeniu 
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g) określenia wzoru formularzy stosowanych do wymiaru i poboru podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 

niektórych innych ustaw wprowadzono m.in. zmiany do ustawy o podatku rolnym, ustawy 

o podatku leśnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wobec powyższego dotychczas 

obowiązujące wzory deklaracji i informacji podatkowych wymagają dostosowania do nowego 

prawa. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zwrócił się z prośbą o nieodczytywanie projektu uchwały. 

 

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

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie określenia wzoru 

formularzy stosowanych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

 

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

21 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy stosowanych do 

wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.80.2015 

w załączeniu 

 

 

h) uchylająca uchwałę Nr XIV/133/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia                            

30 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 

 



 22 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że opłata od posiadania psów ma charakter fakultatywny, czyli Rada Miejska 

może podjąć uchwałę w tej sprawie lub nie. W związku z tym, iż na podstawie dotychczas 

obowiązującej uchwały dochód z poboru opłaty od posiadania psów był niski – w granicach 

2.000 zł rocznie – proponuje uchylić uchwałę i od nowego roku nie pobierać opłat od 

posiadania psów. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja przy 5 głosach za i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały uchylającej uchwałę                                 

Nr XIV/133/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od 

posiadania psów. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

poinformował, iż na podstawie art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym nie będzie brał 

udziału w głosowaniu ze względu na jego interes prawny. 

 

Radni nie zgłaszali więcej uwag.  

 

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

 

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

20 radnych. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę uchylającą uchwałę Nr XIV/133/07 Rady Miejskiej                   

w Olecku z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.81.2015 

w załączeniu 
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i) opłaty targowej 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, iż podjęcie nowej uchwały w zakresie opłaty targowej wiąże się ze zmianą 

przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które wchodzą w życie od 1 stycznia 

2016 r. Stawki opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja nie opiniowała projektu uchwały. Komisja złożyła wniosek, 

zgodnie z propozycją radnego Macieja Juchniewicza, aby projekt uchwały w sprawie opłaty 

targowej przełożyć na sesję grudniową w celu rozważenia możliwości obniżenia 

proponowanych stawek.  

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 

na 2015 rok. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

 

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

16 radnych, 4 głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie opłaty targowej. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.82.2015 

w załączeniu 

 

 

j) uchylenia uchwały w sprawie opłaty miejscowej oraz w sprawie uchylenia 

uchwały w sprawie miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że gmina chce od 1 stycznia 2016 r. zrezygnować z poboru opłaty miejscowej, 

stąd należy uchylić dotychczas obowiązującą uchwałę w tej sprawie, jak też uchwałę                         

w sprawie miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową. Dochody z tego tytułu 

wynosiły nieco ponad 2.000 zł rocznie, a opłatę wnosił głównie Miejski Ośrodek Sportu                   

i Rekreacji w Olecku.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały                       

w sprawie opłaty miejscowej oraz w sprawie uchylenia uchwały w sprawie miejscowości,                        

w których pobiera się opłatę miejscową. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

 

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

21 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty 

miejscowej oraz w sprawie uchylenia uchwały w sprawie miejscowości, w których pobiera 

się opłatę miejscową. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.83.2015 

w załączeniu 

 

 

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

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, iż dochody uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 1.102.198,87 zł i o taką samą kwotę 

zwiększyły się wydatki, stąd zaistniała konieczność zmiany WPF. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015-2024. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

 

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

21 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.0007.84.2015 

w załączeniu 

 

 

l) zmiany budżetu gminy na 2015 rok 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 324.876 zł. Szczegółowo 

projekt uchwały został omówiony na posiedzeniach poszczególnych komisji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja przy 5 głosach za i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 

na 2015 rok. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

20 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

 

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

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.85.2015 

w załączeniu 

 

 

ł) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleckiemu 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż w listopadzie 2005 r. Gmina Olecko zakupiła karetkę pogotowia przy 

współfinansowaniu z PZU. Pojazd został przekazany w bezpłatne używanie na czas 

oznaczony 10 lat Olmedice w Olecku Sp. z o.o. Termin umowy użyczenia mija, więc 

proponuje przekazać karetkę Powiatowi Oleckiemu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi Oleckiemu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

 

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

21 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

Oleckiemu. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.86.2015 

w załączeniu 
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m) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację projektu  

pn. „Rozwój profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

na terenie powiatu oleckiego” 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że Powiat Olecki realizuje projekt pn. „Rozwój profilaktyki w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu oleckiego”. Projekt obejmuje 

Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku. 

Całkowity koszt projektu wynosi 5.800 zł. Gmina Olecko pokryje wydatki w wysokości    

2.900 zł. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja przy 5 głosach za i 1 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację projektu pn. „Rozwój profilaktyki w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu oleckiego”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

 

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

20 radnych, 1 radny głosował przeciw.  

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na 

realizację projektu pn. „Rozwój profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy                           

w rodzinie na terenie powiatu oleckiego”. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.87.2015 

w załączeniu 

 

 

Na tym punkt wyczerpano.  

 

 

Do punktu 9 – „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  
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Mieszkanka Olecka – Danuta S. 

poinformowała, iż prowadzi wędzarnię w Olecku i ma pytanie do radnego Macieja 

Juchniewicza. Ludzie głosowali na niego, aby im pomagał, a teraz mieszkańcy przychodzą do 

niej i pytają, czy wędzarnia będzie zamknięta, bo radny chce ją zamknąć. Zapytała, co mu się 

nie podoba w wędzarni, która funkcjonuje od 8 lat. Chciała wiedzieć, czy sprawa nie jest 

związana z jednym, z jej sasiadów. Sprawdzała, czy na jej działalność wpływały jakieś skargi 

– nie było żadnej. Teraz radny twierdzi, że ludzie zgłaszają do niego uwagi. Prosiła wskazać, 

kto wniósł te skargi.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

odpowiedział, że nie chce zamykać wędzarni, a chodzi o zgłoszenia sąsiadów dotyczące 

uciążliwości zakładu. 

 

Mieszkanka Olecka – Danuta S. 

wtrąciła, iż nie przyszłaby dziś na sesję, gdyby nie ludzie, bo nic o sprawie nie wiedziała.  

  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

podkreślił, że nigdy nie powiedział, iż chce zamknąć mieszkance wędzarnię. 

 

Mieszkanka Olecka – Danuta S. 

powiedziała, iż przyszedł do niej człowiek, który zapytał, czy zamyka wędzarnię. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

stwierdził, że na wczorajszym posiedzeniu komisji zgłosił wniosek w imieniu mieszkańców, 

którzy mieszkają po sąsiedzku o uciążliwości wędzarni. 

 

Mieszkanka Olecka – Danuta S. 

prosiła wyjaśnić, o jaki wniosek chodzi, bo ma zgody wszystkich sąsiadujących mieszkańców 

na prowadzenie działalności. Chciała wiedzieć od kogo był wniosek. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

stwierdził, iż dziś nie jest przygotowany w tym temacie, bo nie wiedział, że mieszkanka 

przyjdzie na sesję. 

 

Mieszkanka Olecka – Danuta S. 

wtrąciła, że radny działa „za jej oczami”. Jest ona prostym człowiekiem, który żyje                                

z prowadzenia wędzarni, a radny to utrudnia.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

powiedział, iż mieszkanka wychodzi z założenia, że on chce jej zamknąć wędzarnię, a nie ma 

nawet takiej mocy sprawczej. Rozumie oburzenie mieszkanki, ale za nie nie odpowiada. 

Zgłaszał jedynie wniosek mieszkańców dotyczący uciążliwości wędzarni.  

 

Mieszkanka Olecka – Danuta S. 

wskazała, że radny powinien przyjść do niej, obejrzeć wędzarnię i zapytać, co się dzieje. 

Radny nie był u niej, natomiast przychodzą ludzie, a ona musi specjalnie przychodzić na sesje 

do pana radnego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

przyznał, iż nie wie dlaczego nie przyszedł i przyjmuje ten zarzut. Przyjdzie obejrzeć 

wędzarnię i jednocześnie prosił rozejrzeć się wśród sąsiadów, bo wędzarnia im przeszkadza. 
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Mieszkanka Olecka – Danuta S. 

podkreśliła, że sąsiedzi wyrazili zgodę. Prowadzi wędzarnię od 8 lat. Jest jeden sąsiad, który 

teraz ma zastrzeżenia.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

wtrącił, iż nie ma nic wspólnego z jej sąsiadem, a skoro sąsiedzi 8 lat temu wyrazili zgodę, to 

wszystko jest w porządku. 

 

Mieszkanka Olecka – Danuta S. 

powiedziała, że może udowodnić, iż chodzi o niego, bo nie może przejechać samochodem 

ciężarowym po jej drodze, która jest „wlotowa” do ich posesji. Sąsiad twierdzi, że ona mu 

utrudnia dojazd. Zapytała, czy to jest zemsta.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

podkreślił, iż nie ma nic wspólnego z panem D. i prosił, by go z nim nie łączyć. 

 

Mieszkanka Olecka – Danuta S. 

stwierdziła, że będzie łączyć, gdyż nigdy takich problemów nie było. Stąd przy wszystkich 

chciała zapytać, od jakich sąsiadów radny usłyszał skargi.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

odpowiedział, iż nie od pana D. Rozumie oburzenie mieszkanki, ale nie powiedział, że chce 

zamknąć wędzarnię i to będzie można niedługo w protokole przeczytać. Otrzymał sygnał od 

mieszkańców i nie był to pan D. Mieszkańcy również nie chcą zamykać wędzarni, tylko 

pytają, czy można coś zrobić, bo z wędzarni się dymi i brudzą się okna.  

 

Mieszkanka Olecka – Danuta S. 

zapytała, dlaczego akurat radny, a nie urząd starostwo, czy Sanepid ma zastrzeżenia do 

wędzarni. Radny nawet się nie zainteresował i nie przyszedł do niej. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

przyznał rację mieszkance i powiedział, że do niej przyjdzie.  

 

Mieszkanka Olecka – Krystyna K. 

zapytała, czy jeśli dana osoba startuje na radnego czy burmistrza, to jest ktoś, kto dokumenty 

weryfikuje. Wiele osób otrzymuje dotacje, podejmuje się różnych funkcji. Chciała wiedzieć, 

czy nie można zwrócić się do prawników pracujących w urzędzie o sprawdzenie. W tym 

miejscu ma pretensje do prawników o ich pracę, bo właśnie rozlicza się ludzi, którzy powinni 

znać się na prawie, ale z drugiej strony nikt nie jest fenomenem. Po to prawnicy mają 

stanowiska w urzędzie, aby wskazać ewentualne nieprawidłowości. Wspomniała o radnym, 

który kiedyś tylko wynajmował lokal od gminy na sklep i stracił mandat.  W takich sprawach 

powinien wypowiedzieć się radca lub powołany do tego zespół z urzędu. 

Odnośnie Wydziału GKO powiedziała, iż cieszy się, że sołtys Ciechanowicz nie ma żadnych 

zastrzeżeń, ale osobiście dzwoniąc w jakiejś sprawie słyszy zdanie: „ja kultury nie nauczę”. 

Wie, iż jeśli zostanie postawione lustro lub kosz na śmieci, zostanie to zdewastowane. Wie 

również, że nie nauczy się ludzi kultury. Dziecko w domu inaczej się zachowuje, a po wyjściu 

z domu inaczej. Jednak w ten sposób dzieci się nie wychowa. Po to są pieniądze w gminie, 

aby dzieci i młodzież w jakiś sposób wychowywać i uczyć ludzi kultury.   

Zwróciła uwagę na możliwość odrobienia zaległości z tytułu czynszu. Jeśli w rodzinach są 

osoby, które mogą pracować, to należy je w jakiś sposób zmobilizować do odpracowania 

czynszu. Bulwersującą sprawą jest wypalanie wiosną traw. Gmina jest właścicielem gruntów 

po dawnej melioracji. Jej zdaniem gmina powinna wysłać dłużnika do wykoszenia tego 

terenu. 
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Wskazała, iż była zafascynowana pracą radnych z Osiedla Siejnik w sprawie spotkania na 

temat nazewnictwa ulic. A okazuje się, że Mikołajki radni organizują w Olecku, a nie na 

osiedlu. 

 

Radny Paweł Giełazis 

wtrącił, że na osiedlu Mikołajki również będą zorganizowane.  

 

Mieszkanka Olecka – Krystyna K. 

zwróciła uwagę, iż wielokrotnie był zgłaszany problem braku terenu do wyprowadzania 

psów. Zapytała, czy jeśli zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku zwróciłby się                           

o wytyczenie takiego obszaru nieuciążliwego dla ludzi, to byłaby możliwość wskazania  

terenu. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olecku posiada odpowiedni obszar.  

Na osiedlu Siejnik jest wyjazd z parkingu spółdzielczego między blokami 11 i 12A na drogę 

gminną, który jest słabo widoczny, bo w pobliżu są parkowane samochody. Mieszkańcy 

zgłaszali wielokrotnie wniosek o ustawienie lustra. Usłyszała od pracowników, że lustro zaraz 

zostanie pobite. Prosi, aby jednak lustro zamontować. 

 

Sołtys Sołectwa Lenarty – Stanisław Ciechanowicz 

stwierdził, że minął rok pracy radnych na rzecz mieszkańców Gminy Olecko. Część radnych 

przez cały rok pytała, czy Burmistrz przystąpił do określonego projektu. Cały czas pojawiają 

się pytania, co Burmistrz robi, a czego nie robi. Przez cały rok nie usłyszał: „Panie 

Burmistrzu, ja jako radny, wiem skąd pozyskać pieniądze i wspólnie zróbmy coś dla gminy”. 

Nie słyszał przez rok, aby któryś z radnych zapytał, co się dzieje na wsi. Zawsze jest mowa                 

o mieście, a wieś jest pozostawiona sama sobie.  

Zwrócił się do radnych, aby więcej pracowali i przykładali się do swojej działalności.                         

On w swoich działaniach określa cel. Jest sołtysem czwartą kadencję i wszystkie cele stara się 

zrealizować. Nie idzie na świeczniki, nie woła prasy, bo nie jest to dla niego potrzebne. Dla 

niego ważne jest to, że jeśli mieszkańcy dali mu mandat do reprezentowania, to działa na ich 

rzecz. Pewne sprawy powinny być załatwiane gdzie indziej. Na posiedzeniach komisji można 

zapytać Burmistrza o określony program, nie chodzi o to, by zabłysnąć. 

W związku z tym, iż rozpoczyna się nowy okres finansowania ze środków PROW, w którym 

przeznaczono 30 mln euro na drogi gminne i powiatowe zapytał, czy gmina jest 

przygotowana do tego, aby po ogłoszeniu konkursu złożyć wniosek. W tym przypadku będzie 

obowiązywać zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.  

Zwracając się do Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Macieja Juchniewicza wskazał, iż 

będzie możliwość pozyskania środków z PROW na przebudowę targowicy miejskiej. Potem 

można ustalać opłaty targowe. 

 

Mieszkanka Olecka – Elżbieta M. 

zapytała, czy radni w ogóle wiedzą, po co zostali wybrani na radnych, bo czasem zastanawia 

się, że radni nie wiedzą o co chodzi. Mieli służyć mieszkańcom i całej gminie, a wiele spraw 

jest nie załatwionych albo są załatwione, ale „po cichu”. Przykładowo jest mowa o rozwoju 

sportu i turystyki, a jednocześnie truje się obywateli. Ma na myśli Zakłady Produkcyjno-

Usługowe Prawda Sp. z o.o., które jej zdaniem powinny być przeniesione poza teren miasta. 

Widziałaby Olecko jako ekologiczną perełkę Mazur, a obecnie miasto jest zasypywane pyłem                         

z zakładu. Dodatkowo zamiast przenieść zakład w inne miejsce sprzedano ładny kawałek 

ziemi przy jeziorze. 

Jej zdaniem „Wiewiórcza Ścieżka” jest kpiną. Rzekomo wydatkowano na nią duże pieniądze. 

Jest mieszkanką Olecka od urodzenia i pamięta, iż biegała tą samą drogą wokół jeziora, która 

nie została nawet poszerzona. 

Zapytała Burmistrza, dlaczego nie organizuje spotkań z mieszkańcami i ich nie słucha.                        

W mieście jest ładny park i tam można byłoby organizować spotkania.  



 31 

Zwróciła uwagę, iż kiedyś Wszechnica Mazurska była chlubą miasta. Były duże wpływy. 

Sprzedano piękne działki nad jeziorem nie wiadomo za jakie pieniądze. Obecnie nie ma ani 

uczelni, ani działek, ani pieniędzy. 

Odnośnie terenu po byłych sadach w Siejniku wyczytała w prasie, że już raz go sprzedano. 

Na poprzedniej sesji wrócono do tematu. Zapytała, dlaczego od tylu lat nic się nie dzieje na 

tym terenie. Jej zdaniem trzeba coś z tym zrobić. 

Zaznaczyła, iż brak jest kompromisowego rozwiązywania konfliktów międzyludzkich. Ludzie 

przychodzą z różnymi sprawami i zamiast pomocy często są ośmieszani.  

Oznajmiła, że były plany budowy ciepłowni ekologicznej na działce, gdzie obecnie stoi 

Kaufland. Inwestycja miała służyć miastu. 

Nie chce nikogo rozliczać i osądzać, ale nie można przekraczać pewnej granicy, bo wówczas 

traci się twarz. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

poinformował, że przedkłada do protokołu kartę głosowań imiennych Klubu Radnych OKO.  

Odnośnie sprawy wędzarni powiedział, iż rozmawiał z Panią Danutą S. na korytarzu. 

Przyznał, iż słusznie go „zbeształa” za to, że nie był u niej i już się umówił na wizytę. Resztę 

usłyszała od ludzi. Zwrócił się do nich, jeśli są obecni na sali, iż jest to ewidentne świństwo, 

bo jeśli ktoś był obecny na posiedzeniu Komisji Oświaty (…), to słyszał, co wówczas mówił. 

Jego zdaniem ktoś panią „podpuścił” i jest to niestosowne. Na posiedzeniu komisji obecni 

byli radni, urzędnicy i media. Apeluje do obecnych na posiedzeniu, aby wiernie przekazywali 

to, co mówią radni, bo dochodzi do takich sytuacji, kiedy ktoś obrywa „za nie swoje”. Uznaje 

argument o tym, iż nie był u Pani S., ale to, co i kto powiedział jej kilka razy uważa za totalne 

świństwo i taki człowiek jest u niego przegrany. 

 

Radca prawny – Sławomir Trojanowski 

odnosząc się do zarzutów wobec prawników wyjaśnił, że osoby pełniące funkcje publiczne są 

zobowiązane znać swoje prawa i obowiązki. Przykładowo, jeśli na radnych w Gminie Olecko 

kandyduje 100 osób, to nie wyobraża sobie, aby jedna lub dwie osoby miały skontrolować 

działalność prywatną tych osób. Kandydaci są zobowiązani sami zbadać, czy ich 

kandydowanie i ewentualne objęcie stanowiska funkcji publicznej nie będzie sprzeczne                      

z prawem. Jeśli któryś z radnych zwróci się z zapytaniem do radcy prawnego i przedstawi 

stan faktyczny, to odpowiedź zostanie udzielona. Jednak nie możliwe jest, by sprawdzać 

każdego kandydata na radnego, czym się prywatnie zajmuje, bo nie mają takich uprawnień. 

Tym zajmuje się CBA. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odniósł się do zgłoszonych spraw: 

 odpracowywanie czynszów – gmina może tylko informować. Jeśli są osoby chętne do 

pracy, to są zatrudniane. Kilka osób rzetelnie odpracowuje zaległe czynsze. Ponadto                   

o możliwości odpracowania czynszu pouczane są osoby, które występują z wnioskiem 

o jego umorzenie. Niestety nie ma zbyt wielu chętnych, a gmina nie może do niczego 

przymusić. Sądził, iż po podjęciu uchwały o możliwości odpracowania czynszu będzie 

inaczej, ale nie ma zainteresowania. Czynszu nie umarza;  

 tereny do wyprowadzania psów – SM w Olecku nie zwracała się do gminy z taką 

propozycją. Jeśli wpłynie wniosek, to sprawa zostanie rozważona. Wszystko zależy od 

kultury ludzi, trzeba systematycznie tłumaczyć, bo w końcu może być efekt; 

 lustro drogowe – nie orientuje się, o który wyjazd chodzi; 

 podział miasto-wieś – odkąd pracuje na stanowisku Burmistrza nigdy nie było tak, że 

wieś była z boku i nie była w kręgu zainteresowań jego, pracowników i Rady. Można 

to udowodnić na podstawie budżetu i wydatków na tereny wiejskie i miejskie.                      

Z reguły na obszar miejski jest wydawane nieco więcej środków, ale niektóre obiekty 

użyteczności publicznej służą również mieszkańcom wsi. Gdyby przeliczyć pieniądze 
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wydawane na tereny wiejskie i miejskie na jednego mieszkańca, to jest pewien, że 

wieś „będzie górą”; 

 PROW – gmina jest przygotowana do aplikowania o środki na drogi. Obecne na 

ukończeniu jest dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w Sedrankach. Jest duża 

szansa pozyskania środków, chociaż 30 mln euro w skali województwa to mała kwota 

jeśli chodzi o potrzeby. Ponadto wprowadzono ograniczenia co do wartości jednej 

inwestycji – maksymalnie 2 mln zł. Na początku grudnia odbędzie się w Olsztynie 

szkolenie na temat pisania wniosków, w którym pracownicy będą uczestniczyć; 

 Targowica miejska – gmina będzie realizować zadanie i starać się pozyskać 

dofinansowanie na ten cel. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna; 

 „Wiewiórcza Ścieżka” – ścieżka w ubiegłym roku obchodziła 10-lecie istnienia.                     

W niektórych miejscach po drugiej stronie jeziora była niedostępna. W pierwotnych 

założeniach miała mieć szerokość 1,8 - 2,2 m. Wszyscy wiedzą, komu zawdzięczać 

zbyt wąską ścieżkę. W ramach realizacji koncepcji zagospodarowania jeziora planuje 

się remont ścieżki w zakresie umocnień brzegów, mostów i poręczy. Ma nadzieję, że 

ścieżkę uda się przebudować, dzięki czemu będzie bardziej atrakcyjna; 

 spotkania z mieszkańcami – często spotyka się z mieszkańcami nie tylko we wtorki. 

Spotyka się z emerytami, nauczycielami, ludźmi kultury i innymi osobami, tylko nie 

w centrum miasta; 

 Wszechnica Mazurska – był okres intensywnie wykorzystany, kiedy uczelnia 

funkcjonowała. Gmina Olecko nie przekazała dla uczelni żadnych gruntów, przekazał 

je Powiat Olecki. Sprawy nie będzie komentował, bo nie czuje się do tego 

upoważniony; 

 sady w Siejniku – gmina Olecko nie miała nic wspólnego z tym terenem, gdyż 

nieruchomość należała do Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Siejniku. 

Grunty zostały sprzedane osobie prywatnej z Holandii, która przedstawiała koncepcję 

zagospodarowania tych terenów pod budowę domów jednorodzinnych. Gmina nie ma 

nic do powiedzenia, jeśli chodzi o tereny prywatne, chyba że coś złego na tym 

obszarze się dzieje. 

 

Mieszkanka Olecka – Elżbieta M. 

zapytała, czy jest jakaś szansa, aby w Olecku funkcjonowało ogrzewanie ekologiczne.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, że mieszkanka wprowadza w błąd mówiąc, iż na działce przeznaczonej pod budowę 

ciepłowni stoi Kaufland. Gmina posiada działkę za Kauflandem, którą przekazała 

Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku. Powstanie ciepłowni jest 

uzależnione od pozyskania środków unijnych, bo koszt inwestycji sięga ok. 16 mln zł.  

 

Sołtys Sołectwa Lenarty – Stanisław Ciechanowicz 

stwierdził, iż doskonale orientuje się, ile środków wydatkowanych jest na tereny wiejskie                             

i miejskie i nie neguje tego. Zwracał się do radnych, że przez rok czasu zgłaszane sprawy 

bieżące dotyczyły miasta i żaden radny nie wspomniał, co się dzieje na wsi.  

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

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

w Olecku.  

 

 

           Protokołowała        Przewodniczący Rady Miejskiej 

      Małgorzata Adameit            Karol Sobczak 


