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P r o t o k ó ł   Nr   ORN.0002.12.2015 

XIII sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 29 grudnia 2015 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 
Sesję rozpoczęto o godzinie   11:00 

        zakończono o godzinie   14:25 

 

 

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, Profesora Wojciecha Dziemianowicza z firmy Geoprofit z Warszawy, która była 

współtwórcą Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do roku 2025.  

Witał przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Olecku – Dariusza Stachelka, Zastępcę 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – Tomasza Jagłowskiego.   

 

Witał kierowników jednostek podległych Radzie Miejskiej, prezesów spółek, 

kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysów, przewodniczących rad osiedli oraz 

mieszkańców.  

 

W sposób szczególny powitał nauczycieli wychowania fizycznego ze Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku oraz Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika 

w Olecku.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej oznajmił, że tradycją jest, iż w okresie świątecznym 

uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego Paderewskiego w Olecku pod 

kierownictwem dyrektor szkoły – Elżbiety Rzepeckiej oraz nauczycieli – Pani Agaty Bagan                 

i Tomasza Gawrońskiego przygotowują koncert kolęd. Poprosił o zabranie głosu panią 

dyrektor Elżbietę Rzepecką.  

 

Dyrektor PSM I st. im. Ignacego Paderewskiego w Olecku – Elżbieta Rzepecka 

poinformowała, iż przez ponad 40 lat olecka szkoła muzyczna w swoich działaniach mogła 

liczyć na zrozumienie i pomoc władz miasta i gminy. Dzięki wsparciu w 2010 r. szkoła 

wzbogaciła się o nowy fortepian marki YAMAHA. W tym roku dzięki otrzymanym środkom 

finansowym zakupiono nowe stroje członkom Szkolnej Orkiestry Kameralnej, która 28 lutego 

br. obchodziła jubileusz 15-lecia działalności. Orkiestra pod batutą Pana Tomasza 

Gawrońskiego zdobywała nagrody na konkursach, koncertowała w kraju i za granicą                            

promując nasz region. Potocznie mówi się, że nie szata zdobi człowieka, lecz wszyscy 

wiemy, iż strój jest bardzo ważnym elementem wyglądu. Jednolity ubiór zespołu, który liczy 

ponad 30 osób, buduje poczucie więzi i przynależności do danej społeczności. Nowe stroje                  

z pewnością będą mobilizowały uczniów do dalszej, efektywniejszej pracy. Natomiast 

estetyczny wygląd zespołu na scenie, to również komfort dla słuchaczy. W imieniu własnym, 

uczniów i rodziców oraz nauczycieli złożyła na ręce Burmistrza serdeczne podziękowanie za 

wspieranie inicjatyw szkoły, a w szczególności za ufundowanie strojów Szkolnej Orkiestrze 

Kameralnej.  
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Zaprosiła do wysłuchania „upominku muzycznego” składającego  się z 4 kolęd. 

 

Szkolna Orkiestra Kameralna wykonała następujące kolędy: 

 „Dzisiaj w Betlejem”, 

 „Gdy się Chrystus rodzi”, 

 „Oj Maluśki, Maluśki”, 

 „Mędrcy świata, monarchowie”. 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

podziękował młodzieży oraz opiekunom ze szkoły muzycznej za występ. 

Poinformował, iż koniec roku, to czas podsumowań. Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek 

Sportowy ma w swoim zwyczaju również dokonywać takich podsumowań. W dniu 8 grudnia 

br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się Gala Warmińsko-Mazurskiego SZS 

Olsztyn 2015., na której nagrodzono szkoły, które osiągnęły szczególne wyróżnienia                         

w osiągnięciach sportowych. Dziś ma okazję przekazać na ręce Burmistrza dyplom i puchar 

za zajęcie III miejsca w kategorii Miast i Gmin w rankingu współzawodnictwa sportowego 

Warmińsko-Mazurskiego SZS za rok szkolny 2014/2015. Jest to któryś rok z rzędu, kiedy 

gmina znajduje się w ścisłej czołówce rankingu. Jest to zasługa nauczycieli wychowania 

fizycznego, dyrektorów szkół oraz możliwości, jakie stwarza gmina. 

Złożył Burmistrzowi gratulacje.  

Oznajmił, że aby Burmistrz mógł odbierać gratulacje za osiągnięcia, ktoś musi na wynik 

pracować, a tym kimś są nauczyciele wychowania fizycznego. Zaprosił do siebie nauczycieli 

katedry wychowania fizycznego SP Nr 3 w osobach: 

 Zbigniew Polakowski, 

 Zbigniew Mrozowski, 

 Dariusz Dźwilewski, 

 Artur Szarnecki, 

 Wojciech Rejterada 

oraz dyrektor szkoły – Panią Lucynę Sadowską. 

Podkreślił, iż nauczyciele zapracowali na II miejsce szkół podstawowych w kategorii miast i 

gmin. Prosił o nagrodzenie nauczycieli za ich ofiarną pracę gromkimi brawami. Wręczył 

dyplom i puchar oraz wspólnie z Burmistrzem złożył gratulacje. 

Na III miejsce w rankingu kategorii gimnazja zapracowało Gimnazjum Nr 2 w Olecku. 

Zaprosił do siebie nauczycieli katedry wychowania fizycznego gimnazjum w osobach: 

 Dorota Miszczak, 

 Alina Kalinowska, 

 Beata Kozłowska, 

 Tomasz Borowski, 

 Adam Wyszyński, 

 Maciej Mularczyk, 

oraz dyrektor szkoły – Panią Barbarę Taraszkiewicz. Wręczył dyplom i puchar oraz wspólnie 

z Burmistrzem złożył gratulacje. 

Zaznaczył, że wynik nie „przychodzi za darmo”. Trzeba włożyć dużo pracy i poświęcenia                   

i często nie ma to związku z wymiarem finansowym. 

Gmina Olecko zapracowała również na kolejny zaszczytny tytuł Imprezy roku 2015. Gmina, 

jako gospodarz zorganizowała Finał Krajowy Czwórboju Lekkoatletycznego Szkół 

Podstawowych. Wręczył Burmistrzowi dyplom i puchar oraz złożył gratulacje.  

Poinformował, iż tytułu „Impreza roku 2015” nie byłoby bez dobrego przygotowania 

organizacyjnego i „dobrego, gospodarskiego oka”. Z tym wiąże się kolejne wyróżnienie – 

tytuł „Osobowość roku 2015”, który otrzymał Pan Andrzej Kamiński – Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku.  
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Dyrektor MOSiR w Olecku – Andrzej Kamiński 

stwierdził, że jest jedynie przedstawicielem mistrzów, którzy stali przed chwilą na jego 

miejscu. Starał się tylko nie przeszkadzać, bo to nauczyciele organizowali imprezę. W Olecku 

są wspaniali ludzie, którzy pracują w kulturze fizycznej, są wykształceni w tym zakresie. 

Gmina Olecko jest liderem w województwie pod względem ilości sędziów z licencjami                    

w dziedzinie lekkiej atletyki. Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego, których jest 

ponad 30, posiadają licencje sędziego. 

Podkreślił, iż finał krajowy czwórboju w gminie Olecko był organizowany po raz trzeci w 

ciągu 4  ostatnich lat, co jest ewenementem w skali kraju. O organizację zawodów najpierw 

stara się województwo, których w Polsce jest 16, następnie w danym województwie jest wiele 

miast. Tytuł jest hołdem dla nauczycieli. Punkty zdobywały dzieci, które są „pod dobrymi 

skrzydłami”. Prosi, aby docenić nauczycieli i apeluje do radnych oraz władz o większe środki 

finansowe, a wyniki będą jeszcze wyższe. Złożył gratulacje nauczycielom i dzieciom. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

złożył serdeczne gratulacje i podziękowania wszystkim, którzy pracują na rzecz dzieci                         

i młodzieży, bo nie wystarczy posiadać dobre obiekty sportowe, ale w nich musi się coś dziać. 

To dzięki takim ludziom gmina zajmuje wysokie miejsca w rankingach. Jego zdaniem nie jest 

to robione tylko dla wysokich miejsc, ale wynika z pasji oraz „zarażenia” dzieci i młodzieży 

sportem. Liczy, iż inne szkoły pod tym względem również będą wznosić się na wyższy 

poziom.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

przystąpił do realizacji porządku obrad. 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.  

 

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

przewodniczących rad i zarządów osiedli. 

 

Następnie 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) wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonych  

na terenie Gminy Olecko, 

b) przyjęcia Programu Rozwoju Usług Edukacyjnych w Gminie Olecko na lata 

2015-2020, 

c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  dla  Gminy Olecko na rok 2016, 

d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, 

e) zmiany Uchwały Nr ORN.0007.40.2012 Rady Miejskiej w Olecku  

z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013-2023, 
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f) przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do roku 2025, 

g) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Olecko, 

h) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata  

2016-2024,  

i) uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok:  

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,  

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

i Rekreacji oraz Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej,  

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

4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej na 2016 rok,  

5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,  

6) głosowanie nad uchwałą budżetową. 

9.  „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad. 

 

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 8 grudnia 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 18, za przyjęciem protokołu głosowało  

18 radnych. 

 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0002.11.2015 Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 8 grudnia 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.0050.171.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany 

budżetu gminy na 2015 r. Plan dochodów i wydatków zmniejszony został o 87.881 zł; 
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 Zarządzenie Nr ORN.0050.172.2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 

procedury zlecania w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadań Gminy Olecko 

w ramach otwartego konkursu ofert; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.173.2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie 

współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego – prowadzenie w Olecku Centrum 

Organizacji Pozarządowych; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.174.2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie 

ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomościach położonych                

w obrębie Kukowo, gmina Olecko; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.175.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie 

ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej                         

w Olecku, gmina Olecko; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.176.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie 

edukacji w 2016 r.; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.177.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury 

w 2016 r.;  

 Zarządzenie Nr ORN.0050.178.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.179.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 

nieodpłatnego nabycia w formie darowizny nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Olecko w obrębie geodezyjnym Gąski. 

 

 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

Ogłoszono:    

 III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 710 m
2
 zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym wpisanym do rejestru zabytków oraz dwoma budynkami 

gospodarczymi położonej w Olecku przy ul. Armii Krajowej 16. Przetarg zostanie 

przeprowadzony w dniu 19 stycznia  2016 r.; 

 III przetarg na sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych odpowiednio o pow.                             

1.183 m
2
, 1.255 m

2
, 1.245 m

2
, położonych w Olecku  na  Osiedlu Siejnik II                             

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg zostanie 

przeprowadzony w dniu 2 lutego 2016 r.; 

 III przetarg na sprzedaż nieruchomości o pow. 805 m
2
 położonej w Olecku na 

zapleczu ul. Kościuszki z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną. Przetarg 

zostanie przeprowadzony w dniu 2 lutego 2016 r. 

 

Nie doszedł do skutku przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 1.1977 ha 

położonej w Olecku  na Osiedlu  Siejnik II z przeznaczeniem pod zabudowę handlową. 

Zawarto akt notarialny na sprzedaż nieruchomości położonej w Olecku przy ul. Syrokomli. 
 

 Zakończono i rozliczono program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Olecko”. W 2015 r. do programu zgłosiło się 25 osób. Zadaniem polegającym 

na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest objęto obiekty 

mieszkalne i gospodarcze. Łącznie z terenu Gminy Olecko usunięto 143 t wyrobów 

zawierających azbest na kwotę 76.887,57 zł. Usługę demontażu, transportu i utylizacji 

wykonała firma Pro-Eko Serwis Sp. z o.o. Bierzewice 62, 09-500 Gostynin. Firma 
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została wybrana w drodze zaproszenia do składania ofert. Właściciele nieruchomości 

zostali poinformowani o otrzymanym dofinansowaniu z NFOŚiGW i WFOŚiGW                     

w Olsztynie w wysokości 85% (65.353,34 zł). Pozostałą kwotę w wysokości 15% 

(11.534,23 zł) mieszkańcy pokryli z własnych środków. 

 

 Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na utrzymanie urządzonych terenów zieleni 

miejskiej w Olecku na lata 2016-2018. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta – 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku, która została wybrana 

jako najkorzystniejsza. Usługa całorocznego utrzymania parków i zieleńców będzie 

wykonywana za 245.500 zł rocznie. 

 

 Zakończone zadania inwestycyjne: 

 zakończono budowę przepustu w drodze gminnej Świdry – Gąski, 

 zagospodarowano teren przy ul. Sokolej w zakresie budowy drogi i parkingów, 

 zakończono budowę przepustu na rowie melioracyjnym w Jaśkach gm. Olecko, 

 przebudowano altanę w parku przy ul. Gołdapskiej w Olecku, 

 zagospodarowano teren na zapleczu ulicy Kolejowej 29 – 31 w zakresie budowy 

kanalizacji deszczowej, 

 sporządzono koncepcję budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Olecko, 

 wykonano projekt budowy drogi dojazdowej na Tereny Aktywności 

Gospodarczej, 

 w ramach funduszu sołeckiego zakończono budowę ogrodzenia terenu 

rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Olszewie; 

 w ramach funduszu sołeckiego zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego        

i placyku do koszykówki w Gordejkach. 

 

 Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji: 

 sporządzany jest projekt przebudowy targowicy miejskiej, 

 wykonywany jest projekt budowlany zagospodarowania plaży gminnej „Szyjka”. 

Termin wykonania zamówienia – 29 kwietnia 2016 r. 

 sporządzany jest projekt linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego, 

 wykonywany jest projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie – droga 

wojewódzka nr 653, 

 sporządzany jest projekt budowy drogi gminnej Sedranki – dr. Wojewódzka                   

nr 653.  

 

 W dniach od 8 stycznia do 1 lutego 2016 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu 

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w Olecku przy ul. Zielonej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja 

publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 

w dniu 26 stycznia 2016 r. o godzinie 13:00. Uwagi do planu należy składać na piśmie 

do Burmistrza Olecka, na adres: 19-400 Olecko, Pl. Wolności 3, z podaniem imienia                     

i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia 

nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 

2016 r. 

 

 Trwają prace nad sporządzaniem dokumentów strategicznych gminy niezbędnych do 

pozyskiwania środków unijnych. Na dzisiejszą sesję została przedłożona Strategia 

Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do roku 2025. W trakcie opracowania jest Plan 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olecko oraz zakończono prace nad Programem 

opieki nad zabytkami gminy Olecko na lata 2016-2019. Tuż po nowym roku gmina 

przystąpi do opracowania gminnego programu rewitalizacji, do lutego ukończy 

program ochrony środowiska, do marca planuje się zakończyć prace nad Strategią 
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rozwiązywania problemów społecznych oraz uaktualnić Strategię Upowszechniania 

Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014-2020.  

 

 W dniu 30 listopada br. wpłynęły uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej                           

w Olsztynie, w których wskazano, że uchwała nr ORN.0007.72.2015 Rady Miejskiej                      

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

podatku od nieruchomości oraz uchwała nr ORN.0007.73.2015 Rady Miejskiej                      

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

podatku od środków transportowych zostały podjęte z naruszeniem prawa, poprzez 

zawarcie dwóch wzajemnie wykluczających się terminów wejścia w życie tych 

uchwał. Rozstrzygnięcie to nie wpływa na ważność wymienionych uchwał, co 

oznacza, że uchwalone stawki podatków będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. 

Nie można dojść do porozumienia z RIO odnośnie terminów wejścia w życie uchwał, 

ma nadzieję, iż w końcu wątpliwości zostaną wyjaśnione. 

 

 Rozstrzygnięty został przetarg na „Świadczenie usług opiekuńczych                                          

i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku zamieszkałych na 

terenie miasta i gminy Olecko w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.” 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MARMED s.c. z Białegostoku otrzymując 

największą liczbę punktów oferując 11,36 zł za godzinę usług opiekuńczych oraz          

11,36 zł za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych. 

 

 Zmiana ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2015 poz. 

14850), wprowadza nowe zasady dotyczące organizowania zgromadzeń publicznych 

oraz przewiduje postępowanie uproszczone w przypadku, gdy organizator 

zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień                 

w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.                          

W związku z powyższym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Wojewody Warmińsko – Mazurskiego informuje, iż w Biuletynie Informacji 

Publicznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zostały 

umieszczone dane dotyczące numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, na które 

należy przekazywać zawiadomienia o tego rodzaju zgromadzeniach publicznych.  

 

 Przypomniał, że sprawa związana z lokalizacją w Olecku ośrodka dla uchodźców 

rozpoczęła się od pisma, które wpłynęło 1 grudnia br.  do Urzędu Miejskiego w Olecku  

od firmy PZ Capital sp. z o.o. z Warszawy. W lakoniczny sposób firma informowała                

o przystąpieniu do przetargu na zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców 

ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczpospolitej Polskiej w obiekcie 

przy ul. Parkowej 11 w Olecku. Zaniepokojony  pismem zrobił  rozeznanie w tej 

sprawie. Okazało się, że to Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie ogłosił  

przetarg,  a  jednym  z jego warunków było poinformowanie gminy o przystąpieniu do 

przetargu. 8 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Olecku na sesji nadzwyczajnej podjęła 

rezolucję wyrażając zdecydowany sprzeciw dotyczący lokalizacji w Olecku ośrodka 

dla uchodźców. Pismo zostało przesłane do Pani Premier RP Beaty Szydło, wojewody 

warmińsko-mazurskiego i Urzędu ds. Cudzoziemców. 14 grudnia br. zwrócił się do 

Urzędu ds. Cudzoziemców z prośbą o poinformowanie mnie o aktualnej sytuacji 

związanej z procedurą tworzenia ośrodka dla uchodźców w Olecku. Prosiłem również 

o przedstawienie zasad jakie obowiązują przy funkcjonowaniu tego typu placówek.                    

18 i 21 grudnia br.  wpłynęły odpowiedzi, z których wynika m.in., że trwa weryfikacja 

dokumentów przetargowych. 19 grudnia 2015 r. mieszkańcy Olecka zebrali się na 

rynku, by wyrazić swój sprzeciw związany z planami utworzenia w Olecku ośrodka dla 

cudzoziemców starających się o status uchodźcy. Uczestniczył w tym zgromadzeniu                  

i nadmienił, że  ściągnęło na olecki rynek tłumy. 21 grudnia 2015r. wysłał do 32 
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posłów z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego pisma z prośbą o pomoc 

i interwencję w tej sprawie. 

 

 22 grudnia 2015 r. zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych w zakresie kultury, edukacji i wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej w 2016 r. Wysokość środków publicznych, zaplanowanych na 

dofinansowanie zadań z zakresu: 

 kultury wynosi 15.000 zł, 

 edukacji – 4.600 zł, 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 210.000 zł.  

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku w przypadku 

zadań z zakresu kultury i edukacji do dnia 29 stycznia 2016 r. a w przypadku zadań                 

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej do 18 stycznia 2016 r. 

 

 W związku z realizacją rządowego Programu „Wyprawka Szkolna” dofinansowaniem 

do zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/16 zostało objętych 163 uczniów ze 

szkół z terenu Gminy Olecko, w tym 92 uczniów niepełnosprawnych. Dofinansowanie 

wyniosło 38.496,23 zł. 

 

 W okresie od 30 września do 1 grudnia 2015 r. wydawano decyzje dotyczące 

stypendiów szkolnych dla uczniów na rok szkolny 2015/16. Po rozpatrzeniu 504 

wniosków stypendia szkolne za okres od września do grudnia przyznano dla 474 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wartość 

wydanych decyzji to 195.913 zł. Ponadto 4 uczniom przyznano zasiłki szkolne                       

w łącznej kwocie 2.360 zł.  

 

 W listopadzie do Programu „Olecka Rodzina 3+” przystąpił nowy Partner Programu – 

firma Auto-Myjnia Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych Adam 

Kozłowski, która dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci oferuje ulgi na zakup 

paliwa, artykułów i usług na stacji. Obecnie w programie oprócz 3 jednostek 

organizacyjnych gminy (MOSIR, ROK „MG”, Przedszkole z Oddziałami 

Integracyjnymi w Olecku) uczestniczy 8 podmiotów prywatnych. 

 

 W Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku „Mazury Garbate” zorganizowano liczne 

wydarzenia kulturalne, m.in.:  

 

 XI Koncert Charytatywny „Czar Bożego Narodzenia” przygotowany przez 

Szkołę Podstawową Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku. Środki zebrane 

podczas koncertu przeznaczono na przygotowanie paczek świątecznych 

najbiedniejszym dzieciom z terenu gminy Olecko, 

 IV Olecki Jarmark Świąteczny zorganizowany przez Lokalną Organizację 

Turystyczną Ziemi Oleckiej we współpracy z ROK, 

 Koncert z cyklu „Spotkania z muzyką” w ramach „Konkursu Młodego 

Melomana”, 

 Spotkanie autorskie w Oleckiej Izbie Historycznej z pisarką, poetką                            

i reportażystką – Agatą Tuszyńską, 

 Konferencja „Streetworking Elementem Profilaktyki Systemowej” 

organizowana przez Fundację Human Lex Instytut, dotycząca realizowanych 

działań na terenie miasta Olecka, 

 spotkanie Koła Miłośników Ziemi Oleckiej, 

 „Święto Kina”. 
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 Na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku odbyło się szereg 

imprez sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim oraz międzynarodowym, 

m.in.  

 I Mikołajkowe Zawody Pływackie Osób Niepełnosprawnych,  

 III eliminacje Warmia i Mazury pływają, 

 Konferencja i szkolenie trenerów piłki nożnej PZPN, 

 Mistrzostwa Rejonu VI WM SZS w koszykówce dziewcząt szkół 

ponadgimnazjalnych, 

  WINTER CUP - Football Festival - Turniej Piłki Nożnej Chłopców z rocznika 

2006,  

 Półfinał Mistrzostw Województwa WM SZS w mini piłce ręcznej dziewcząt 

szkół podstawowych, 

 Półfinał Mistrzostw Województwa WM SZS w piłce ręcznej dziewcząt szkół 

gimnazjalnych, 

 Przedświąteczny Turniej „Siatkarskich Czwórek” Kobiet i Mężczyzn. 

 

 1 stycznia 2016 r. odbędzie się XVII Noworoczny mecz piłki nożnej Czarni Olecko – 

Reszta Świata na Stadionie MOSiR ze sztuczną nawierzchnią oraz XI Noworoczny 

Turniej tenisa ziemnego w Hali „Lega” w Olecku.  

 

 Zaprosił na uroczystość powitania Nowego Roku na placu w centrum miasta w dniu                   

1 stycznia 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

poinformował, iż do radnych dotarły niepokojące informacje odnośnie przetargu 

nieograniczonego na usługi opiekuńcze. Zapytał, na jakim etapie jest procedura, bo w krótkim 

czasie wpłynęło dużo dokumentów od jednego z oferentów i od Burmistrza.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

przypomniał, że usługi opiekuńcze to zadanie własne i obowiązkowe gminy. Obejmują pomoc 

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, 

pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem zgodnie z ustawą 

o pomocy społecznej. Świadczone są osobom samotnym, wymagającym pomocy  

innych osób, którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Zakres usług ustala się                      

w oparciu o wywiad środowiskowy biorąc pod uwagę możliwości finansowe ośrodka, 

potrzeby osób korzystających ze świadczeń oraz ich dochód.  Koszt 1 godziny świadczonych 

usług w roku 2015 wynosi 10 zł. Podopieczni MOPS w Olecku ponoszą odpłatność za 

zrealizowane u nich usługi opiekuńcze zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/199/04 Rady Miejskiej 

w Olecku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania w zależności od posiadanego 

dochodu. 

W chwili obecnej podopieczni korzystający z usług opiekuńczych za 1 godzinę usług ponoszą 

odpłatność od 0,50 zł do 10 zł.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest to zadanie 

zlecone gminie. Są to  usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 

schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem. Usługi takie przyznaje się osobom posiadającym zaświadczenia od lekarza 

psychiatry lub neurologa do świadczenia u nich tego rodzaju usług. 

Usługi te obejmują w szczególności: 
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-  uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 

-  pielęgnację,  

-  rehabilitację fizyczną,  

-  pomoc mieszkaniową, 

-  wspieranie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne. 

Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi  wynosi obecnie 10,79 zł. Podopieczni ośrodka korzystający z w/w usług 

ponoszą odpłatność na podstawie rozporządzenia ministra polityki społecznej z dnia                         

22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Odpłatność  wynosi 

od 0,16 zł do 10,79 zł za jedną godzinę świadczenia i zależy od posiadanego dochodu.  

Zwiększenie odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skutkować będzie zwiększeniem 

odpłatności ponoszonej przez podopiecznych.  

Zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych przygotowano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia z załącznikami, które zostały sprawdzone i zaakceptowane przez 

Kancelarię Prawną TOGATUS. W dniu 18 listopada 2015 roku został ogłoszony przetarg 

nieograniczony na „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Olecku, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olecko w okresie od                              

1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.” Oferty do w/w przetargu należało składać do                                

2 grudnia 2015 roku.  Do przetargu przystąpiło 6 oferentów: 

1) Firma Gwarant Tomczyk Sp.j. Głogów,  

2) Serwis Kadr Tomasz Mazur Ostrowiec Świętokrzyski,  

3) MARMED s.c. Białystok, 

4) MEDIS24 Sp. z o.o. Zambrów,  

5) Spółdzielnia Socjalna Razem Olecko, 

6) Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza Olecko 

Kolonia. 

Jedynym kryterium wyboru oferty była cena, gdyż wprowadzenie drugiego kryterium 

jakim miałoby być doświadczenie skutkowałoby wyeliminowaniem z przetargu firm, 

które dopiero rozpoczynają swoją działalność. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia                      

w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 

wykonawców.   

Przed wybraniem oferty zamawiający wystąpił na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp do:  

 Spółki MARMED o wyjaśnienie niejasności związanych z przedstawionymi                      

w Załączniku nr 3 i 4 osobami zdolnymi do wykonywania  usług opiekuńczych                   

i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

oraz  

 Spółdzielni Socjalnej Razem o złożenie wyjaśnień treści złożonej oferty. 

Po przeanalizowaniu dokumentów złożonych do w/w przetargu wybrano w dniu                         

17 grudnia 2015 roku najkorzystniejszą ofertę firmy MARMED s.c. 

 
Lp. Nazwa firmy Cena  1 godz. 

usług 

opiekuńczych 

w zł 

Cena 1 godz. specjalistycznych  

usług opiekuńczych dla osób                               

z zaburzeniami psychicznymi w zł 

1. MARMED S.C.  11,36 11,36 

2. MEDIS24 Spółka z o.o.  12,47 13,37 

3. Serwis Kadr Tomasz Mazur  13,00 13,50 

4. Spółdzielnia Socjalna Razem 

Olecko  

12,87 13,87 
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5. Stowarzyszenie Pomocy 

Społecznej i Ochrony Zdrowia 

im. Św. Łukasza  

      14,40        17,80 

6. Firma Gwarant Tomczyk Sp.j.      14,90     17,50 

 

Po ogłoszeniu wyboru oferty najkorzystniejszej Spółdzielnia Socjalna Razem wniosła 

odwołanie, w którym podnosi sprawę przynależności do grupy kapitałowej Spółek MARMED 

i MEDIS 24, wskazanie Pani Jadwigi S. przez spółkę MARMED jako osobę zdolną do 

świadczenia usług, która nie wyraziła na to zgody oraz to, że w stosunku do Pana Piotra 

Pogorzelskiego toczą się  sprawy z powództwa byłych pracowników i że rażąco niska cena 

wygranego oferenta skutkować będzie stosowaniem nieuczciwych praktyk wobec 

pracowników. Ponadto w ofercie firmy Serwis Kadr nie wskazano osoby koordynatora. Wobec 

powyższego wnoszą o wykluczenie tych oferentów z przetargu.  

Odwołanie w przetargu nieograniczonym wnosi się wyłącznie do Krajowej Izby Odwoławczej 

na podstawie art. 180 ustawy Pzp i w terminach określonych w w/w ustawie. 

Odwołanie wniesione do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, Burmistrza 

Olecka oraz Rady Miejskiej w Olecku nie mają mocy prawnej. Jednakże biorąc pod uwagę 

wagę w/w zamówienia oraz emocje jakie związane są z przetargiem po przeanalizowaniu 

sprawy z radcami prawnymi Kancelarii Prawnej TOGATUS została podjęta decyzja                              

o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i przystąpieniu do powtórzenia 

czynności badania i oceny ofert oraz wysłaniu do wszystkich oferentów biorących udział                           

w przetargu dodatkowych zapytań, gdyż zamawiający musi na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp 

wezwać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów 

zawartych w ofercie a nie automatycznie wykluczać oferentów z przetargu. 

Co do zarzutów wniesionych przez Spółdzielnię Socjalną Razem dotyczącą przynależności 

spółki MEDIS24 i MARMED do grupy kapitałowej wyjaśniamy, że zgodnie z definicją grupa 

kapitałowa to struktura łącząca, której elementami są samodzielne prawnie podmioty 

gospodarcze w postaci spółek kapitałowych. W przypadku struktur tego rodzaju relacje 

podporządkowania mają charakter kapitałowy, tzn. wynikają z posiadania przez podmiot 

nadrzędny udziałów lub akcji w podmiotach podporządkowanych. W grupie kapitałowej 

wyróżnia się: spółkę dominującą (spółkę-matkę) i spółki podporządkowane.  

Pan Piotr P. zgodnie z wniesionymi dokumentami zbył udziały spółki MEDIS24 Panu 

Łukaszowi Z., który obecnie po wykupieniu udziałów od trzeciego współudziałowca jest 

jedynym udziałowcem spółki MEDIS24 oraz dokumenty potwierdzające złożenie wniosku do 

Sądu Rejonowego w Białymstoku o wykreślenie z zarządu spółki MEDIS24 Piotra P.  

(dokumenty takie przedstawił również Pan Łukasz Z.). Nigdy spółki MEDIS24 jak                              

i MARMED nie należały do żadnej grupy kapitałowej.  

Wszystkie omyłki dotyczące osób zdolnych do wykonywania zamówienia zawarte                            

w Załącznikach Nr 3 i 4 zostały wyjaśnione i poprawione także przez Spółdzielnię Socjalną 

Razem i zgodnie z ustawą Pzp nie kwalifikują do wykluczenie oferenta z przetargu, gdyż na 

podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp dopuszczalne jest uzupełnienie nie tylko dokumentów 

niezłożonych lub wadliwych, ale także dokumentów zawierających informację nieprawdziwą  

złożoną jednak z winy nieumyślnej.  

Pan Piotr P. w dniu 16 grudnia 2015 roku przysłał wyjaśnienie dotyczące zmiany osób 

zdolnych do wykonania zamówienia złożonym w wykazie dotyczące Pani Teresy Sz. i w jej 

miejsce wstawienia Pani Anny K. Powyższą zmianę uzasadniał tym, że wstawił w wykazie 

Panią Sz. - „z uwagi na fakt właściwej współpracy w latach poprzednich chcieliśmy 

zaproponować wskazanym osobom dalszą współpracę z nadzieją na jej podjęcie”.  

Zgodnie z SIWZ wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia 

zgodnie z Załącznikami do umowy wykazu osób, które będą realizowały usługi opiekuńcze                    

i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Do wykazu należy 

dołączyć czytelne kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem 

potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

posiadane kwalifikacje.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podmiot_gospodarczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podmiot_gospodarczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_kapita%C5%82owa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Udzia%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_(finanse)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_dominuj%C4%85ca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_powi%C4%85zana
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Spółdzielnia Socjalna „Razem” do oferty przetargowej nie dołączyła potwierdzenia opłacenia 

polisy ubezpieczeniowej co było warunkiem udziału w postępowaniu oraz w wykazie osób 

zdolnych do wykonania zamówienia nie określiła kwalifikacji zawodowych, wykształcenia 

oraz doświadczenia jednej osoby.  Komisja przetargowa wezwała Spółdzielnię Socjalną do 

złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów. Spółdzielnia złożyła potwierdzenie opłacenia 

polisy oraz uzupełniła informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych osoby wskazanej                      

w załączniku do oferty. 

Po ponownym badaniu wszystkich złożonych w przetargu ofert wybrano ponownie ofertę 

najkorzystniejszą spółki MARMED. 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

świadczone były kolejno przez: 

 Agencję Usługowo-Opiekuńczą „Kardia” w Olecku, 

 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza Olecko 

Kolonia 4,  

 firmę TELEMEDICA z Białegostoku, 

 Spółkę MEDIS24 z Zambrowa.   

Wszystkie te firmy zostały wyłonione w drodze  przetargu nieograniczonym. Dobrą praktyką 

każdego wyłonionego w przetargu oferenta było zatrudnianie tych samych opiekunek 

realizujących usługi u poprzedniego wykonawcy, co gwarantowało ciągłość i rzetelność 

wykonywanych usług a zamawiający miał pewność, że wykonawca zatrudnia 

wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.  

Od 1 stycznia 2016 roku istnieje obligatoryjny obowiązek opłaty składek społecznych za 

osoby pracujące na umowy zlecenie a nie posiadające innego tytułu do opłaty w/w składek.                                  

W związku z tym wszystkie osoby zatrudnione przez wyłonionego w przetargu oferenta będą 

miały opłacane w/w składki (zapis istniał w SIWZ) a problem ten w swoich wystąpieniach 

podnosiły Panie ze Spółdzielni Socjalnej Razem. 

Reasumując, w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie 

odrzucono żadnej oferty. 

 

Radni nie zgłaszali innych pytań. 

 

Na tym punkt zakończono. 

  

     

Do punktu 4 – Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach 

podejmowanych w okresie od ostatniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

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

Rady Miejskiej: 

 

 W dniu 30 listopada 2015 r. wpłynęły Uchwały Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie badania zgodności z prawem uchwały                        

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

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz                        

uchwały Nr ORN.0007.73.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 października 

2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Obie uchwały zostały podjęte z naruszeniem prawa, poprzez to, że w §4 

przedmiotowych uchwał zawarto dwie wzajemnie wykluczające się normy prawne.  

 

 Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku poinformowała                          

o rozwiązaniu umowy na wynajem pomieszczeń szkolnych. 
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 W dniu 3 grudnia br. miał przyjemność reprezentować Radę Miejską na obchodach 

Dnia Osób Niepełnosprawnych. 

 

 W dniu 8 grudnia br. wpłynęły uwagi mieszkańców ul. Przytorowej i Słonecznej do 

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i Gminy Olecko; 

 

 Do wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęły Uchwały Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania 

pozytywnych opinii o przedłożonym przez Burmistrza Olecka projekcie uchwały 

budżetowej na 2016 rok oraz projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2016-2024. 

 

 W dniu 10 grudnia br. miał zaszczyt reprezentować Radę Miejską podczas                             

XI Koncertu Charytatywnego „Czar Bożego Narodzenia”, który odbył się w ośrodku 

kultury. Pogratulował całej społeczności szkolnej organizacji koncertu.  

 

 W dniach 10 i 11 grudnia br. Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” z siedzibą                                    

w Plewkach wniosło uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko. 

 

 Stowarzyszenie zwykłe „Wszyscy Razem” w dniu 11 grudnia 2015 r. złożyło skargę 

w sprawie niewłaściwego wykonywania zadań przez Burmistrza Olecka przy 

opracowywaniu studium zagospodarowania miasta i gminy Olecko w kwestii 

lokalizacji przemysłowej energetyki wiatrowej na terenie Gminy Olecko. Sprawę 

przekazałem Burmistrzowi do wyjaśnienia. 

 

 Mieszkańcy ul. Nocznickiego przedłożyli do wiadomości Rady Miejskiej uwagi do 

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Olecko. 

 

 W dniu 14 grudnia br. wpłynęło oświadczenie Rady Gminy Wieliczki z dnia                        

10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego Rezolucję Rady 

Miejskiej w Olecku dotyczącą lokalizacji na terenie miasta Olecko ośrodków dla 

cudzoziemców oraz wobec przyjęcia uchodźców z krajów Afryki, Azji i innych 

terenów i rozlokowanie ich na terenie Miasta i Gminy Olecko. 

W tym samym dniu do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęło pismo Burmistrza 

kierowane do Urzędu do spraw Cudzoziemców z informacją o planowanym wiecu 

protestacyjnym mieszkańców i prośbą o udzielenie informacji na temat aktualnej 

sytuacji związanej z procedurą tworzenia ośrodka dla uchodźców w Olecku. 

 

 W dniu 15 grudnia br. wziął udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, która odbyła 

się w SP Nr 3 w Olecku.  

 

 Spółdzielnia Socjalna RAZEM w dniu 15 grudnia 2015 r. wniosła pismo w sprawie 

przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych i świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

podopiecznych MOPS w Olecku zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olecko 

w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., z prośbą o ponowne 

przeanalizowanie ofert i wykluczenie wykonawców nie spełniających warunków 

udziału w postępowaniu.  
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 W dniu 15 grudnia 2015 r. mieszkańcy Placu Wolności 21, 21 a, 21 b zwrócili się 

z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej planowanego wyburzenia tamtejszych 

pomieszczeń gospodarczych. Mieszkańcy złożyli zapytanie o podłączenie ww. 

budynku do sieci ogrzewania centralnego. 

 

 W dniu 17 grudnia br. miał przyjemność reprezentować Radę Miejską podczas 

świątecznego koncertu i przedstawienia „Królowa Śniegu”, które odbyło się w Szkole 

Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach. Na ręce pani dyrektor 

złożył gratulacje za przygotowanie pięknej inscenizacji.   

 

 Do wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęła odpowiedź Burmistrza 

na wniosek Przedstawicieli Oleckiej Izby Historycznej i Koła Miłośników Ziemi 

Oleckiej w sprawie upamiętnienia Romualda Stankiewicza i Feliksa Jordana 

Lubierzyńskiego. 

 

 W dniu 18 i 19 grudnia br. wziął udział w akcji protestacyjnej mieszkańców Olecka                               

w sprawie imigrantów. 

 

 W imieniu Zespołu „Oleckie Echo” zaprosił wszystkich na koncert pieśni i poezji 

Bożonarodzeniowej „Żeby człowiek był człowiekiem”, który odbędzie się 6 stycznia 

2016 r. w sali kina „Mazur” w Olecku. 

 

 W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

o 1 i 22 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, 

Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa; 

o 8 grudnia odbyła się Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Olecku  

o 8 i 23 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu                          

i Gospodarki; 

o 18 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 

o 22 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji 

Gminy, Sportu i Rekreacji. 

 

Zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Radni nie zgłaszali pytań. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu  5 – Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

poinformował, iż „na dniach” zostaną ogłoszone konkursy w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 między innymi na 

dostęp do usług społecznych, w ramach których jest piecza zastępcza i streetworking. 

Zapytał, czy gmina zamierza startować w tych konkursach.  

Kolejnym konkursem jest konkurs z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014–2020. W ramach programu odnalazł dwa działania pasujące do zamierzeń gminy – 

modernizacje energetyczne budynków publicznych i ochrona dziedzictwa narodowego (np. 

remont budynku AGT i amfiteatru).  

Zadał pytanie o wiatrak w Zielonówku. Pojawiło się ogłoszenie o przeprowadzeniu 

konsultacji i oceny oddziaływania na środowisko. Zapytał, czy w Olecku będzie trzeci 

wiatrak i jak to się ma do przyjmowanego na dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie 
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zmiany studium, w którym zaproponowano zapis, iż nie przewiduje się budowy wiatraków                  

w odległości zagrażającej mieszkańcom.  

Odnośnie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych i świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podopiecznych 

MOPS w Olecku zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olecko w okresie od 1 stycznia 

2016 r. do 31 grudnia 2016 r. podziękował za wyjaśnienia Burmistrza. Chodziło mu o to, że 

ktokolwiek nie wygrałby przetargu, przez rok będzie zatrudniał te same osoby. Kłopoty                      

w poprzednim roku polegały na tym, iż osoby często nie miały umów, bądź były jakieś 

nieprawidłowości i w związku z tym część z nich zrezygnowała z pracy i postanowiła zrobić 

coś na własną rękę. Nie wie jak skończy się cała historia, ale z dokumentów, które otrzymała 

rada wynika, iż było złożone zawiadomienie do prokuratury i wykazane nieprawidłowości                   

w przetargu. Radni wnosili przez cały rok, aby stosować inne kryteria wyboru ofert, niż tylko 

cena, co jest możliwe, np. doświadczenie opiekunów. Zatem na wybór ofert nie wpływałaby 

tylko najniższa cena. Takie rozwiązania stosują inne samorządy. Ponadto niektóre jednostki 

opracowują standardy realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych z określoną 

minimalną stawką godzinową dla świadczących usługi. Zwrócił się do Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej z wnioskiem, chyba że wszyscy radni się do niego przychylą, aby na 

najbliższym posiedzeniu komisji zająć się sprawą przetargu na usługi opiekuńcze. Mimo, iż 

nie jest członkiem komisji chętnie wziąłby udział w tym posiedzeniu.   

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zapytał, jakie podjęto działania, aby korespondencja do mieszkańców Osiedla Siejnik                         

i Siejnika docierała pod właściwy adres.  

Zadał pytanie o obronę cywilną, gdyż nie mógł odnaleźć takiej pozycji w projekcie budżetu. 

Chciał wiedzieć, czy gmina nie przygotowuje się do sytuacji kryzysowych. Wielokrotnie przy 

podejmowaniu uchwał np. w sprawie budowy linii elektorenergetycznych była mowa                          

o zagrożonym bezpieczeństwie energetycznym gminy. Chciał wiedzieć, „co obrona cywilna 

na to”.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, iż Burmistrz udzieli odpowiedzi na interpelacje na piśmie.  

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 6 – Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk  

zwrócił się z prośbą o przekazanie wniosku do właściwego zarządcy drogi. Chodzi o zatoki 

parkingowe wokół Placu Wolności, na które zwrócił uwagę jeden z internautów. Krańcowe 

miejsca parkingowe są tak wyznaczone, że parkujący chcąc zaparkować zgodnie ze znakami 

poziomymi musi wjechać na trawnik. Prosi, by rozwiązać ten problem i miejsca przeznaczyć 

ewentualnie na parkowanie motorów i motorowerów. Celem jego wniosku nie jest likwidacja 

tych miejsc parkingowych. 

W odpowiedzi na wniosek w sprawie ekranów akustycznych przy obwodnicy Olecka 

otrzymał pismo Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad                           

w Olsztynie. Zacytował jego fragmenty: 

„(…) ekran akustyczny został wybudowany zgodnie z obowiązującymi ówcześnie przepisami 

prawa (…). Obecnie prawo w zakresie ochrony akustycznej uległo zmianie, ochronie 

podlegają tereny faktycznie zagospodarowane konkretnym rodzajem zabudowy (np. 

zabudowa mieszkaniowa, szpitale (…)). Biorąc pod uwagę stan zagospodarowania  terenu 

chronionego ekranem po zachodniej stronie drogi krajowej nr 65 przy skrzyżowaniu z drogą 

wojewódzką nr 655, możliwe jest skrócenie ekranu akustycznego. Jednakże w związku z tym, 

że inwestycja była finansowania z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 
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decyzja o ewentualnym usunięciu ekranu akustycznego może być podjęta po zakończeniu 

okresu trwałości projektu”. Zatem prosi o informację, kiedy okres trwałości projektu minie.  

Ponadto na jednej z debat, które zorganizowała policja, a odbyła się w Zespole Szkół 

Licealnych i Zawodowych w Olecku, jeden z gości – ówczesny Poseł na Sejm RP – Andrzej 

Orzechowski stwierdził, że zmieniło się prawo i można jakoś sprawę rozwiązać nie 

zachowując okresu trwałości projektu. Prosił, aby zorientować się, czy taka możliwość 

istnieje.  

 

Radna Anna Kaczor 

nawiązując do wycinki drzew na chodnikach przy ul. Słowackiego prosi, aby w przypadku 

jakichkolwiek wolnych środków w budżecie, wesprzeć Powiat Olecki w zakresie remontu 

chodnika. 

Ponadto wnosi, aby w ramach oszczędności w budżecie, wykonać remont drogi przy kawiarni 

„Arts”. 

 

Radna Maria Dzienisiewicz 

nawiązując do sprawy ewentualnego przyjęcia uchodźców zgłosiła wniosek o zorganizowanie 

spotkań lub przynajmniej jednego spotkania z przedstawicielem Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców, z przedstawicielem Polskiego Czerwonego Krzyża, czy Polskiej Akcji 

Humanitarnej, aby z rzetelnego źródła dowiedzieć się o zasadach przyjmowania uchodźców 

w Polsce i Europie. Jej zdaniem koszty społeczne oleckich wydarzeń z ostatnich dni są zbyt 

wysokie. Nie powinno się powtarzać szkodliwych stereotypów, a rzetelna wiedza zmniejsza 

poczucie strachu i lęku przed nieznanym, innym.  

Zwróciła też uwagę, że w kwietniu radni Dobra Wspólnego zgłaszali propozycje do 

planowanych do uchwalenia kierunków działań Burmistrza na lata 2015-2018. W jednym                   

z punktów było proponowane działanie w zakresie bezpieczeństwa obywateli, zarządzania 

kryzysowego i obrony cywilnej. Życie pokazało, iż był to bardzo ważny punkt. 

Następnie zapytała, czy projekty uchwał, które otrzymują radni, zawsze są zatwierdzane                      

i desygnowane przez radcę prawnego. Radni otrzymują informacje o kolejnych uchwałach 

podejmowanych z naruszeniem prawa.  

Złożyła następujące oświadczenie: 

„Nie zawsze, kto krzyczy głośniej, ma rację. Mam na myśli studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Oprócz apeli stowarzyszenia, które jest przeciwne energii 

wiatrowej, były wnioski mieszkańców, aby to źródło energii w studium zostało uwzględnione. 

Jako Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki, biorąc pod uwagę zmiany, 

które czekają budżet gminy – obniżenie dochodów, uważam, że odrzucenie możliwości 

uzyskiwania dochodów z energii wiatrowej nie będzie korzystne. Natomiast korzyści z energii 

wiatrowej to między innymi również najmniejszy wpływ na ekosystemy. Moim  zdaniem nie 

należy odrzucać wniosku. 

Panie Przewodniczący, chciałabym być wysłuchiwana bardziej uważnie, mimo, że czasami 

mam inne zdanie niż część radnych. Chcę po raz kolejny przypomnieć, iż grupa 13 radnych, 

która zgłaszała wniosek, by umożliwić naszym mieszkańcom świadczenie usług opiekuńczych, 

został nieuwzględniony. Po raz kolejny nie uwzględniony został interes społeczny 

mieszkańców Olecka i cena za usługi opiekuńcze pozostała najważniejszym kryterium. 

Umowy śmieciowe, które miały przejść „do nicości” pozostały. Mam nadzieję, że                               

w przyszłości zlecanie usług stowarzyszeniom czy spółdzielni socjalnej stanie się pozytywnym 

wyróżnikiem naszego samorządu”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odpowiadając na jedno z zapytań wyjaśnił, iż każdy projekt uchwały jest sprawdzany pod 

względem formalno-prawnym przez radcę prawnego. Zapytał radcę prawnego, czy odpowie 

na zapytanie w kwestii rozstrzygnięć nadzoru prawnego.      

 

Radca prawny – Sławomir Trojanowski 
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stwierdził, iż w tej chwili nie posiada informacji na ten temat, więc trudno mu jest 

odpowiedzieć na pytanie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przygotowanie odpowiedzi na zapytanie radnej. 

 

Radna Maria Dzienisiewicz 

dodała, że nie chodzi o konkretną uchwałę, bo jest ich dużo. Jedną z ostatnich 

unieważnionych uchwał była uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

udostępnianie nieruchomości w drodze przetargowej. W ocenie nadzoru w sposób istotny 

naruszono prawo. Inne uchwały to: uchwała w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości oraz w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Nie 

chodzi o to, by wyjaśniać, co się wydarzyło, ale chce się upewnić, czy obsługa prawna urzędu 

starannie do tego podchodzi. Jaką może mieć pewność, że dzisiejsze uchwały, nad którymi 

będzie głosować, nie mają niezgodnych z prawem zapisów. Jeśli uchwały zawierały dwa 

wzajemnie wykluczające się terminy wejścia w życie, to pojawiają się wątpliwości. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

przekazał wniosek jednego z młodych mieszkańców Olecka, aby Burmistrz „załatwił” śnieg. 

W związku z brakiem śniegu od godz. 15:00 jest ciemno. Zwrócił się z prośbą, aby na znaki 

drogowe „przejście dla pieszych” wykonać fluorescencyjne nakładki, wówczas kierowcy 

szybciej zauważą, iż zbliżają się do przejść dla pieszych, które są niedoświetlone.  

Złożył oświadczenie odnośnie ostatniego roku pracy w Radzie Miejskiej, której jest 

Wiceprzewodniczącym: 

„Nie ukrywam, że ostatnie wypadki (protesty i rezolucja Rady) z ośrodkiem dla uchodźców 

spowodowały również refleksje na temat tego, jak działałem w Radzie przez ostatni rok jako 

jej Wiceprzewodniczący.  

Mam sygnały od mieszkańców, że czują jakiś strach, niepokój związany z całą tą sytuacją. 

Przypominam, iż murem jesteśmy za tym, że na siłę nie chcemy takiego ośrodka bez 

wcześniejszego dialogu z władzami, mieszkańcami, bez akcji edukacyjnej, bez zapewnienia 

bezpieczeństwa mieszkańcom i uchodźcom, w ogóle bez wysondowania, czy taka rzecz jest 

możliwa w takiej społeczności. Niestety uważam, że nie jesteśmy gotowi na inność 

potencjalnych uchodźców z krajów arabskich i to jest temat naszej pracy i starań na następne 

lata. Apeluję tylko do mieszkańców, bo Olecko zaczyna się dzielić, o dyskusję i dialog na 

argumenty, a nie negatywne emocje, szczególnie w internecie, bo jak wiemy od słów do 

czynów jest krótka droga. A wydaje mi się, że ci, co myślą inaczej niż protestujący, w tym 

mieście nie są obcy kulturowo albo inni? Stanowimy jedność, całość i apeluję jeszcze raz o to, 

aby rozmawiać na argumenty, a nie na negatywne emocje.  

Myślę oczywiście, że nikt o zdrowych zmysłach nie chce w Olecku, ani nigdzie indziej 

terrorystów. Natomiast nieuprawnione jest wg mnie zrównywanie wszystkich ofiar z katami, 

którzy wykorzystują religię do zbrodni. Więc musi być jakaś reakcja, bo w folderach 

chwalimy się wielokulturowością, a w praktyce mamy kłopot z innymi kulturami, religiami. 

Myślę, że musimy się z tym jakoś zmierzyć we współpracy ze stowarzyszeniami, instytucjami 

kultury. Mam wstępnie deklarację od historyków z Ełku, że jeżeli samorząd, czy 

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Zamek" lub Klub Miłośników Ziemi Oleckiej, ktokolwiek, 

kto jest zainteresowany, wyrazi wolę współpracy – możliwa jest organizacja odczytów na 

temat naszej tożsamości – skąd jesteśmy, gdzie mieszkamy, kto tu był przed nami – jaka jest 

historia tych ziem. Nie chodzi o przekonywanie kogoś do czegoś, tylko o wiedzę i dyskusję – 

mamy kłopot z akceptacją inności i wydaje mi się, że trzeba na to jakoś zareagować. 

Prosiłbym też Pana Przewodniczącego na przyszłość, aby bez upoważnienia nie wypowiadał 

się w mediach w imieniu całej Rady, w tym moim. Chodzi mi o wypowiedź, że cała Rada jest 

przeciwko imigrantom. Ja Panu nie dawałem upoważnienia do takiej wypowiedzi. Rezolucja 

dotyczyła sprzeciwu wobec lokalizacji ośrodka. Jako jeden z trojga radnych wstrzymałem się 

od głosu, bo nie byłem za argumentacją użytą w uzasadnieniu rezolucji. Jestem przeciwny 



 18 

lokalizacji ośrodka w Olecku, ale z innych względów, o których mówiłem wcześniej. 

Natomiast w rezolucji nie było mowy o imigrantach. Sam jestem potomkiem imigrantów, 

pewnie większość z państwa też, dlatego wypowiedź Pana Przewodniczącego uważam za 

wielce niefortunną. Z drugiej strony mam dużo rodziny, tak jak i pewnie państwo, na 

emigracji, w miejscach, w których dochodzi do aktów terrorystycznych i drżymy o ich 

bezpieczeństwo tak samo, jak inni. Dlatego rozumiem strach, obawy mieszkańców, w tym 

swoje, ale nie może to się przeradzać w nienawiść do innych i do myślących inaczej. 

Na koniec jeszcze o zasadach pracy. Jako Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (w głosowaniu 

większość radnych obdarzyła mnie zaufaniem) próbowałem współpracować, kooperować, 

proponować też jako klub, zasady współpracy na zasadzie dobrego obyczaju, bo według 

prawa wszystko było ok. Część propozycji udało się przyjąć, większą część nie, dlatego bilans 

moich starań generalnie wychodzi na minus i myślę, że w Nowym Roku powinno to się 

zmienić. Zamierzam podjąć w tym zakresie odpowiednie kroki." 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odniósł się do wypowiedzi przedmówcy mówiąc, że wypowiadając się w mediach używał 

sformułowania: „na podstawie rezolucji”, która była głosowana przez całą Radę. Zgodnie                    

z rezolucją jesteśmy przeciwni. Nikt nie pytał go o rozkład głosów, tylko jak głosowała Rada 

Miejska. W tej kwestii odpowiedział, iż Rada Miejska głosowała przeciwko imigrantom                    

w Olecku.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

stwierdził, iż nie chodzi mu o tą wypowiedź, ale o wypowiedź, gdzie Przewodniczący mówił, 

że część radnych się wstrzymała, ale co do zasady jesteśmy przeciwni imigrantom w Olecku. 

Przeciwko temu protestuje, bo nie upoważniał Przewodniczącego, ale reszta się zgadza.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy sens wypowiedzi się zmienił, bo nie rozumie. Nie chce w tym, miejscu rozwijać 

dyskusji, ale zgodnie z zasadami demokracji przy 16 głosach za i 3 wstrzymujących treść 

rezolucji została przegłosowana.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

zwracając się do Przewodniczącego powiedział, że mają wprawę w rozmowie w cztery oczy                

i wytłumaczy to w przerwie obrad lub po sesji.  

 

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. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektów uchwał. 

 

Sołtys Sołectwa Lenarty  – Stanisław Ciechanowicz 

zwrócił się do pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, że 

tworząc projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (…) powinni konsultować pewne zagadnienia z zarządcami 

nieruchomości. Zaproponowanie jednej obniżki stawki, potem od niej następnej obniżki 

stwarza pewne problemy. Zarządcy sobie poradzą, ale w przyszłości prosi o konsultacje 

projektu uchwały.  
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Odnośnie projektu uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Olecko ma nadzieję, że Burmistrz nie zapłacił za studium, 

ponieważ w pewnych punktach jest ono niepełne, nie zawiera wszystkich informacji. 

Przykładowo w punkcie dotyczącym energetyki cieplnej i podmiotów – dostawców ciepła nie 

są wszyscy wymieni. Prosił, aby uzupełnić wykaz poszczególnych producentów energii 

cieplnej w gminie Olecko. 

Jeśli chodzi o energię ze źródeł odnawialnych – energię wiatrową będzie uchwalany budżet. 

Nie ma pieniędzy na pewne rzeczy. Zaproponowanym zapisem w studium zamyka się drogę. 

Jest ciekaw, jeśli osobom dziś protestującym „odciąć” na dwa miesiące energię elektryczną                   

i powiedzieć: „Bez wiatraków wasze lodówki nie będą działać”, jaka byłaby ich reakcja. Jego 

zdaniem wszyscy powiedzieliby: „Niech stawiają te wiatraki, byleby była energia”. Jego 

zdaniem zapis powinien być tak skonstruowany, aby nie zamykać drogi. Jest część 

przeciwników budowy wiatraków, ale jest też część społeczności lokalnych, która jest za 

budową. Zamykanie możliwości pozyskania dochodu dla społeczności lokalnej jest nie fair. 

Jest demokracja. Zarówno jedna i druga strona powinna być pogodzona. Zapis winien być tak 

skonstruowany, że jeśli jakieś sołectwo wyraża zgodę, to powinny być stworzone możliwości.  

Minie lat 30-40, ropa naftowa jest na wyczerpaniu i do tej sprawy ktoś kiedyś wróci,                         

a zamykamy sobie drogę. Jego zdaniem sprawę należy przemyśleć, on teraz w tym zakresie 

nie ma nic do powiedzenia, to radni mogą pewne rzeczy zmienić. 

W sprawie uchwały budżetowej zaznaczył, że ciężko jest „związać koniec z końcem”. Nie 

będzie walczył o sprawy Sołectwa Lenarty, ale o sprawy miasta. Prosił, aby w przypadku 

„luźnych” środków w budżecie pomyśleć o zapleczu Placu Wolności 9. Nawierzchnia terenu 

jest z trelinki, która jest powyginana i ciągle się zapada. Są ponoszone jakieś koszty na jej 

naprawę. Na prośbę mieszkańców wnosi, aby teren dostosować do tego co jest na zewnątrz 

budynku przy kościele i przy parku.         

  

Innych uwag do projektów uchwał nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Przerwa 5 minut. 

 

 

Do punktu 8 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonych  

na terenie Gminy Olecko 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że wymienione w projekcie uchwały działki zostaną przeznaczone na 

poszerzenie pasów drogowych dróg wojewódzkich. Dotyczy to działek nr 5/20                        

o powierzchni 277 m
2
 i nr 5/22 o powierzchni 564 m

2
 na poszerzenie drogi wojewódzkiej                   

nr 653 oraz działki nr 716/4 o powierzchni 908 m
2
 na poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 655.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – 

Wojciech Leonarczyk  

poinformował, że Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada  
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poinformował, iż Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja (obecnych 4 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie w formie darowizny nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko. 

 

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 17, za przyjęciem uchwały głosowało  

17 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wyrażenia zgody na zbycie                       

w formie darowizny nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.88.2015 

w załączeniu 

 

 

b) przyjęcia Programu Rozwoju Usług Edukacyjnych w Gminie Olecko na lata 

2015-2020 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

powiedział, że program jest dokumentem odpowiadającym na potrzebę zaprogramowania 

działań w obszarze usług edukacyjnych. Został przygotowany w oparciu o analizę różnych 

dokumentów strategicznych, raportów i opracowań publicznych instytucji oraz dokumentów 

dostępnych w Wydziale Edukacji (…). Opracowanie będzie niezbędne do pozyskiwania 

środków unijnych. 

Prosił o uwzględnienie autopoprawki na stronie 6 programu. Błąd odnośnie lat został 

poprawiony, winno być „do roku 2025”. Natomiast zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Spośród wskazanych w tym dokumencie celów strategicznych, zapisy zawarte w Programie 

Rozwoju Usług Edukacyjnych spójne są z celem Wzrost aktywności społecznej (…)”.  

  

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – 

Wojciech Leonarczyk 

poinformował, że Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie 

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. 
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Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Rozwoju Usług Edukacyjnych w Gminie Olecko na lata 2015-2020. 

 

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 17, za przyjęciem uchwały głosowało  

17 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Usług 

Edukacyjnych w Gminie Olecko na lata 2015-2020. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.89.2015 

w załączeniu 

 

 

c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  dla  Gminy Olecko na rok 2016 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych                                  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z ustawą z dnia                          

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Ustawa szczegółowo określa sposób realizacji zadań. Program został omówiony na 

posiedzeniach komisji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – 

Wojciech Leonarczyk  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja (obecnych 4 członków) 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 Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  dla  Gminy Olecko na 

rok 2016. 
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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 17, za przyjęciem uchwały głosowało  

17 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki      

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  dla  Gminy Olecko na rok 2016. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.90.2015 

w załączeniu 

 

 

d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że jest możliwość obniżenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych. 

Proponuje wprowadzić nowe opłaty od dnia 1 marca 2016 r., aby gmina miała dwa miesiące 

na przygotowanie się do zmiany sytemu opłat. Zmiany będą dotyczyć opłat za odbiór 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w zależności od ilości osób. Do tej 

pory każda rodzina płaciła 13 zł za osobę w przypadku odpadów zmieszanych i 10 zł za osobę 

w przypadku odpadów niezmieszanych (sortowanych). Planuje się zmianę dotychczasowego 

systemu w następujący sposób: 

1) za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi w sposób zmieszany: 

a) 12 zł brutto miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych                     

4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, 

b) 50% stawki określonej w pkt a miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 

5-go do 9-ego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (6 zł brutto), 

c) 20% stawki określonej w pkt a miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 

10-go i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość 

(2,40 zł brutto); 

Zmiana sytemu zawiera elementy polityki prorodzinnej, chodzi o obniżenie kosztów 

rodzinom wielodzietnym. Szczegółowo projekt uchwały został omówiony na posiedzeniach 

komisji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – 

Wojciech Leonarczyk 

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 – 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 wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty 

oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

 

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 17, za przyjęciem uchwały głosowało  

17 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za 

pojemnik o określonej pojemności. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.91.2015 

w załączeniu 

 

 

e) zmiany Uchwały Nr ORN.0007.40.2012 Rady Miejskiej w Olecku  

z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013-2023 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, iż projekt uchwały dotyczy zmiany tytułu strategii, gdyż proces opracowywania 

dokumentu trwał dosyć długo. Tytuł opracowania w brzmieniu:  „w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013-2023” otrzymuje 

brzmienie: „w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do roku 2025”.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – 

Wojciech Leonarczyk  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja (obecnych 5 członków) przy 3 głosach za i 2 wstrzymujących  

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 Uchwały                     

Nr ORN.0007.40.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013-2023. 

 

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 17, za przyjęciem uchwały głosowało  

17 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr ORN.0007.40.2012 

Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia                               

do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013-2023. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.92.2015 

w załączeniu 

 

 

f) przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do roku 2025 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

przypomniał, że prace nad strategią trwały dość długo. Pierwotnie dokument opracowywała 

firma ze Słupska, która za nierzetelną pracę nie otrzymała wynagrodzenia. Następnie 

opracowaniem strategii zajął się prof. Dziemianowicz, który jest specjalistą w tej dziedzinie. 

Jego zdaniem strategia została dobrze opracowana przy udziale zespołów złożonych                           

z ekspertów, przy udziale społeczności lokalnej. W procesie strategicznym opracowano 

diagnozę, przeprowadzono sześć warsztatów strategicznych, konsultacje społeczne oraz 

wykonano strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dla projektu strategii. Dużo było 

mówione na temat dokumentu, na sali jest obecny jego autor, więc prosił o zadawanie pytań                

a następnie o podjęcie uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – 

Wojciech Leonarczyk 

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. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do roku 2025. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

powiedział, iż przy okazji tego projektu uchwały przypomina, iż wielokrotnie Burmistrz 

obiecywał opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w opracowanie strategii. Jest to jeden                     

z nielicznych dokumentów oleckiego samorządu, który uwzględniał zdanie każdego, kto miał 

coś w tym zakresie do powiedzenia.  

Dziękował prof. Dziemianowiczowi i prosił go, aby krótko wskazał, co jest w strategii 

najważniejsze i w jakim kierunku zmierza nasza gmina.  

 

Prof. Wojciech Dziemianowicz 

na wstępie podziękował za współpracę i zaangażowanie osób, które uczestniczyły                        

w warsztatach i konsultacjach społecznych. Cieszy go fakt, iż rada zgodziła się wydłużyć  

„horyzont czasowy” strategii, ponieważ wydłużenie okresu o dwa lata ma znaczenie.  

Współtwórcy strategii podchodzili do jej tworzenia w sposób otwarty, nie chcieli narzucać 

pewnych rozwiązań. Kiedy wczoraj przeglądał stronę internetową urzędu zauważył, iż jest 

konsekwencja w myśleniu, tzn. podejście do przedsiębiorcy, podejście do mieszkańca, 

podejście do turysty. Są to trzy rzeczy, które gmina chce kompilować. Jednak najważniejszą 

rzeczą jest to, że jako główny cel wyznaczono poprawę współpracy wewnątrz gminy. 

Generalnie w Polsce jest z tym problem. Jego współpraca z samorządami m.in. przejawia się 

tym, iż musi wysłuchiwać, że są problemy, że trzeba ze sobą więcej rozmawiać                                     

i współpracować, by instytucje były bardziej angażowane do pewnych procesów nie tylko 

partycypacyjnych, ale też decyzyjnych. Gmina Olecko wyraźnie postawiła to zagadnienie w 

centrum uwagi i to z jednej strony cieszy, a z drugiej pokazuje, iż dobrze diagnozuje się 

samych siebie. Ciągle jest coś do zrobienia, więc zaprosił do zapoznania się z treścią wspólnie 

napisanej strategii, w której poprawa współpracy jest najbardziej rozbudowanym punktem                     

i życzył realizacji tego punku.  

 

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

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za przyjęciem uchwały głosowało  

17 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Olecko do roku 2025. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.93.2015 

w załączeniu 

 

 

g) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Olecko 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż projekt zmiany studium został sporządzony zgodnie z procedurą planistyczną 

wynikającą z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 11 
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tejże ustawy, niniejsza uchwała stanowi zakończenie procedury sporządzania zmiany 

studium. W dniu 30 marca 2012 r. Rada Miejska w Olecku podjęła uchwałę                                               

Nr ORN.0007.14.2012 Rady Miejskiej w Olecku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Olecko. Projekt zmiany studium uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia w wymaganym 

zakresie. Był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 30.12.2013 r. do 

21.01.2014 r. oraz w dniach od 30.10.2015 r. do 20.11.2015 r. Do wyłożonego projektu 

studium, w ustawowym terminie, tj. do dnia 11 lutego 2014 r., wpłynęło 113 uwag, do                   

11 grudnia 2015 r. - 52 uwagi. Po rozpatrzeniu uwag część z nich została uwzględniona, część 

nieuwzględniona. 

Odnosząc się do kwestii niezgody dotyczącej studium, procedura trwała tak długo, gdyż 

ciągle trwał spór o zapis dotyczący budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Olecko. 

Radni poprzedniej kadencji byli przeciwni budowie elektrowni wiatrowych. Postępowanie 

zostało przeprowadzone od początku. Uzyskano wszystkie wymagane uzgodnienia.                          

W pierwotnej wersji projektu zmiany studium był zapis dotyczący budowy elektrowni 

wiatrowych. W związku z dużym oporem społecznym (tysiące podpisów), szczególnie osób 

mieszkających blisko potencjalnych obszarów budowy turbin, przychylił się do wniosku 

mieszkańców, aby elektrowni wiatrowych nie ujmować. Jest świadomy, iż poprzez takie 

działanie gmina straci część dochodów własnych, gdyż podatek od takich nieruchomości jest 

znaczący. Należy także podkreślić, że gdyby były wyższe dochody własne gminy, to 

samorząd otrzymałby niższą subwencję wyrównawczą. Nie byłaby to kwota o tyle wyższa – 

jak niektórzy mówią, że o kilka milionów. Na pewno byłyby to znaczące pieniądze i tego nikt 

nie kwestionuje. Opracowywanie studium trwa już dość długo i dłużej nie można czekać, 

gdyż wiele osób i instytucji czeka na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Bez podjęcia uchwały o studium planów nie można wykonać.  

Ponadto przy tak dużym oporze społecznym nie sposób pominąć ludzi, którzy ewentualnie 

ciągle mieszkaliby przy elektrowniach wiatrowych.  

Część uwag, które można było uwzględnić, zostało uwzględnionych, część nie z tego 

powodu, że albo nie pozwalały na to przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska, albo 

były przypadki zgłoszenia działań, które kolidowały z zapisami w aktualnie obowiązujących 

mpzp. Rada poszczególne uwagi będzie głosować, wyrażając opinię, czy zgadza się z jego 

stanowiskiem, czy nie. Prosił o zastanowienie się przed podjęciem decyzji, gdyż jeśli Rada 

nie podzieli jego stanowiska i zechce wprowadzić uwagi przez niego nieuwzględnione, to 

dziś nad studium już nie będzie można procedować i konieczne będzie rozpoczęcie procedury 

od nowa.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – 

Wojciech Leonarczyk  

poinformował, że Komisja, uwzględniając stanowisko Burmistrza, przy 3 głosach za                               

i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja (obecnych 5 członków), uwzględniając stanowisko Burmistrza, 

przy 3 głosach za i 2 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja (obecnych 5 członków), uwzględniając stanowisko Burmistrza, 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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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 zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odczytał rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do 

publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Olecko, stanowiące Załącznik Nr 6 do projektu uchwały                    

i poinformował, że nad każdą z 15 uwag należy głosować oddzielnie. 

 

Uwaga nr 1 – Uwaga dot. uwzględnienia w studium działki nr 147/3 o pow. 1,3 ha 

położonej w miejscowości Sedranki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                    

z budynkami gospodarczymi. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o częściowe uwzględnienie 

w/w uwagi zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za przyjęciem wniosku głosowało  

17 radnych.  

 

Rada jednogłośnie częściowo uwzględniła uwagę nr 1 zgodnie z rozstrzygnięciem 

Burmistrza. 

 

 

Uwaga nr 2 – Uwaga dot. uwzględnienia w studium działki nr 147/4 położonej                               

w miejscowości Sedranki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o częściowe uwzględnienie 

w/w uwagi zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za przyjęciem wniosku głosowało  

17 radnych.  

 

Rada jednogłośnie częściowo uwzględniła uwagę nr 2 zgodnie z rozstrzygnięciem 

Burmistrza. 

 

 

Uwaga nr 3 – Uwaga dot. uwzględnienia w studium działki nr 31/44, 31/ 45 położonych                   

w miejscowości Jaśki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie w/w 

uwagi zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za przyjęciem wniosku głosowało  

16 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

 

Rada nie uwzględniła uwagi nr 3 zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 
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Uwaga nr 4 – Uwaga dot. uwzględnienia w studium działki nr 279/1 położonej                                    

w miejscowości Kukowo o pow. ok. 5,0 ha na tereny zabudowy - działalność rolnicza. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie w/w 

uwagi zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za przyjęciem wniosku głosowało  

14 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Rada nie uwzględniła uwagi nr 4 zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 

Uwaga nr 5 – Uwaga dot. uwzględnienia w studium działek nr 84/2 i 145/11 położonych                    

w Olecku obok Szosy do Świętajna na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o częściowe uwzględnienie 

w/w uwagi zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za przyjęciem wniosku głosowało  

17 radnych.  

 

Rada jednogłośnie częściowo uwzględniła uwagę nr 5 zgodnie z rozstrzygnięciem 

Burmistrza. 

 

 

Uwaga nr 6 – Uwaga dot. uwzględnienia w studium działki nr 7/9 położonej w miejscowości 

Możne jako terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Prośba o zmianę zapisów dot. 

parametrów powierzchni min. pow. działki o funkcji MN z 2000 m
2
 na 800 m

2
. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o częściowe uwzględnienie 

w/w uwagi zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za przyjęciem wniosku głosowało  

17 radnych.  

 

Rada jednogłośnie częściowo uwzględniła uwagę nr 6 zgodnie z rozstrzygnięciem 

Burmistrza. 

 

 

Uwaga nr 7 – Uwaga dot. uwzględnienia w studium działki nr 216/8 położonej w Kolonia 

Olecko jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie w/w 

uwagi zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za przyjęciem wniosku głosowało  

17 radnych.  

 

Rada jednogłośnie nie uwzględniła uwagi nr 7 zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 

Uwaga nr 8 – Uwaga dot. wprowadzenia zmian w studium w m. Zabielne nad jez. 

Kukowino  jako tereny zabudowy mieszkaniowej w zwartej zabudowie wsi Zabielne - 

zgodnie z załączoną mapą. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie w/w 

uwagi zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za przyjęciem wniosku głosowało  

14 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Rada nie uwzględniła uwagi nr 8 zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 

Uwaga nr 9 – Uwaga dot. uwzględnienia w studium działek nr 13/16, 13/18 położonych                 

w Olecku oraz działki nr 146 obręb Sedranki, położonej w miejscowości Sedranki na tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie w/w 

uwagi zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za przyjęciem wniosku głosowało  

16 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

 

Rada nie uwzględniła uwagi nr 9 zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 

Uwaga nr 10 – Uwaga dot. wprowadzenia zmian w studium w m. Sedranki nad jez. 

Sedraneckim na tereny zabudowy mieszkaniowej w zwartej zabudowie wsi Sedranki (wg 

załącznika mapowego). 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie w/w 

uwagi zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za przyjęciem wniosku głosowało  

16 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

 

Rada nie uwzględniła uwagi nr 10 zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 

Uwaga nr 11 – Uwaga dot. uwzględnienia w studium działki nr 39/12 położonej w obrębie 

Sedranki - dołączenie do obszaru zwartej zabudowy wsi. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie w/w 

uwagi zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za przyjęciem wniosku głosowało  

15 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Rada nie uwzględniła uwagi nr 11 zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 

Uwaga nr 12 – Uwaga dot. uwzględnienia w studium działek nr 73/18, 73/20 w obrębie 

Jaśki - na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie w/w 

uwagi zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 
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 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za przyjęciem wniosku głosowało  

11 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Rada nie uwzględniła uwagi nr 12 zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 

Uwaga nr 13 – Wyznaczenie obszarów odpowiednich dla rozmieszczenia urządzeń 

wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, tj. jednej elektrowni wiatrowej                  

o mocy do 2 MW i farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, a także ich stref ochronnych 

związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o częściowe uwzględnienie 

w/w uwagi zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za przyjęciem wniosku głosowało  

14 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Rada częściowo uwzględniła uwagę nr 13 zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 

Uwaga nr 14 – Wprowadzenie na całej działce terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, objęcie zwartą zabudową wsi oraz pozwolenie na budowę ogólnodostępnych 

pomostów. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie w/w 

uwagi zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za przyjęciem wniosku głosowało  

14 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Rada nie uwzględniła uwagi nr 14 zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 

Uwaga nr 15 – Pozostawienie zapisów umożliwiających w przyszłości rozwój energetyki 

wiatrowej na obszarze sołectwa Lenarty. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie w/w 

uwagi zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za przyjęciem wniosku głosowało  

13 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Rada nie uwzględniła uwagi nr 15 zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za przyjęciem uchwały głosowało  

17 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko. 
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U c h w a ł a   Nr ORN.0007.94.2015 

w załączeniu 

 

 

h) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata  

2016-2024 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, iż WPF winna obejmować okres roku budżetowego oraz okres co najmniej trzech 

kolejnych lat,  jednak nie krócej niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla 

każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą 

część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć 

zobowiązania. W praktyce oznacza to, że WPF należy opracowywać co roku 

z uwzględnieniem okresu realizowanych przedsięwzięć (nowych i kontynuowanych), czyli na 

taki okres, na jaki przewidziano realizację zadań wieloletnich. Natomiast prognoza kwoty 

długu, jako dokument uzupełniający WPF, powinna odzwierciedlać wskaźniki zadłużenia na 

przestrzeni tylu lat, na ile planowane jest zaciąganie i spłata zobowiązań. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko została opracowana na lata 2016-2024 ze 

względu na zaplanowany okres spłacania zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.  

W 2016 roku planowane wydatki są niższe od prognozowanych dochodów o 3.151.600 zł co 

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

i wykup obligacji komunalnych. 

Z zadłużenia gminy w wysokości 28.066.800 zł z końca 2015 roku, przy pełnej realizacji 

dochodów i wydatków dług budżetu zmniejszy się do kwoty 24.915.200 zł i stanowić będzie 

34,5% planowanych dochodów.   

W przedsięwzięciach bieżących uwzględniono tylko „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Olecko” na podstawie podpisanej umowy.   

Przedsięwzięcia majątkowe współfinansowane z udziałem środków zagranicznych, to 

planowane zadania: „Budowa drogi gminnej Sedranki – droga wojewódzka nr 653” oraz 

„Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach”. 

Przedsięwzięcia majątkowe finansowane z dochodów własnych, lub innych krajowych, to 

głównie „Budowa budynku socjalnego w Imionkach” i kontynuacja „Projektu 

zagospodarowania plaży gminnej Szyjka”. 

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach poszczególnych komisji, jednak komisje nie 

wyraziły wówczas swoich opinii. Teraz, podczas głosowania, będzie ku temu okazja.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016-2024. 

 

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 17, za przyjęciem uchwały głosowało  

17 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Olecko na lata 2016-2024. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.95.2015 

w załączeniu 
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i) uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok 

 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Olecko na 2016 rok. 

Następnie oddał głos Burmistrzowi.    

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy 

należy uchwalanie budżetu gminy. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2016 rok  

sporządzona jest na podstawie ustawy o finansach publicznych.  

Budżet gminy na 2016 rok przedstawia się następująco: 

Dochody ogółem prognozuje się w wysokości 72.313.430 zł. Dochody własne oparte są 

głównie o wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz dochodów z majątku gminy. Podatki 

realizowane przez urzędy skarbowe zostały wyszacowane na podstawie przewidywanego 

wykonania z 2015 r. Ministerstwo Finansów przewiduje wyższe wpływy z udziałów                           

w podatku dochodowym od osób fizycznych. W strukturze dochodów ogółem dochody 

własne są największą grupą dochodów i wynoszą 39.264.240 zł, a stanowią 54,3% dochodów 

ogółem. 

Subwencja ogólna w dochodach to kwota 19.635.776 zł, co stanowi 27%, z tego część 

oświatowa wynosi – 15.005.860 zł.  

Następną z większych grup dochodów są dotacje z budżetu państwa, zarówno na zadania 

zlecone jak i własne w wysokości 11.342.831 zł, a stanowiące 15,7% dochodów ogółem. 

Dotacje celowe z budżetu państwa będą jeszcze określane decyzjami Wojewody w trakcie 

roku budżetowego.  

Kolejną grupą dochodów są dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków 

zagranicznych, zaplanowane w wysokości 1.663.362 zł a stanowiące 2,3% dochodów ogółem. 

Dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych przyjęto w oparciu o planowane pozyskanie 

dofinansowania.    

Na wydatki w ogólnej wysokości 69.161.830 zł, wydatki bieżące stanowią 93,2%, a wydatki 

majątkowe 6,8%. 

Wydatki bieżące: 

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

oraz edukacyjną opieką wychowawczą. Wydatki bieżące na ten cel to kwota                  

26.664.802 zł, która stanowi 41,4% wydatków bieżących gminy. 

 Na realizację zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej wydatki wynoszą                   

14.312.637 zł i stanowią 20,2%  wydatków bieżących, jednak w kwocie 10.217.801 zł 

pokryte są z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne. 

 Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano 6.347.150 zł co stanowi 9,8% 

wydatków bieżących.  

 Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano 5.836.249 zł, w tym na 

zadanie związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 3.223.247 zł.  

 Wydatki bieżące na kulturę fizyczną, to 3.778.622 zł co stanowi 5,9%.  

 Na gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza się 

2.295.986 zł, czyli 3,6% wydatków bieżących. 

 Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 320.000 zł, celową na zadania z zakresu 

zarządzania kryzysowego obowiązkową 175.000 zł oraz celową na realizację inicjatyw 

lokalnych w wysokości 50.000 zł. 

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie  4.734.245 zł.   

Zadania, na które przeznacza się największe środki własne gminy, to: 

 Budowa drogi gminnej Sedranki – droga wojewódzka nr 653, 

 Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego,  

 Budowa budynku socjalnego w Imionkach, 
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 Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach, 

 Zakup samochodu do OSP Szczecinki, 

 Ze środków własnych planuje się wykonać projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki 

Lega w mieście i plaży gminnej „Szyjka”, projekt budowy ścieżek rowerowych                     

w gminie Olecko, rozbudowę siłowni terenowej na Os. Siejnik i budowę nowej na                

Os. Lesk, zakończenie zagospodarowania terenu na zapleczu ul. Kolejowej 29-31, 

przystąpienie do zagospodarowania terenu na zapleczu Pl. Wolności 19-21.  

 Zaplanowano dotacje celowe na drogi powiatowe w kwocie 499.450 zł.  

 Zaplanowano zadania zgłoszone przez wszystkie sołectwa finansowane z Funduszu 

Sołeckiego na kwotę 387.608,33 zł, w tym projekty dróg, budowę placów zabaw, 

zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i boisk sportowych. 

Przedłożony Radzie Miejskiej do uchwalenia budżet gminy na 2016 rok zaplanowany jest                              

z nadwyżką w kwocie 3.151.600 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i wykup 

papierów wartościowych.  

 

 

2) odczytanie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji oraz 

Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej, 

 

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

Rejterada 

odczytał opinię o projekcie budżetu Gminy Olecko na 2016 r. – treść w załączeniu do 

protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – 

Wojciech Leonarczyk 

odczytał opinię o projekcie budżetu Gminy Olecko na 2016 r – treść w załączeniu do 

protokołu. 

 

 

3) odczytanie opinii Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki, 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz  

odczytała opinię w sprawie projektu budżetu gminy Olecko na 2016 r. – treść w załączeniu do 

protokołu. 

 

 

4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 

2016 rok, 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odczytał uchwałę Nr RIO.VIII-0120-629/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Burmistrza Olecka projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok – treść w załączeniu do 

protokołu.    

 

 

5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

pogratulował Burmistrzowi, pani skarbnik i urzędnikom opracowania budżetu. Wyraził 

poparcie dla dokumentu, który jest bardzo ważny w życiu samorządu. Plusem jest, pierwszy 

raz w historii samorządu, wdrożenie inicjatywy lokalnej, która jest efektem pracy wszystkich 
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zainteresowanych. Zachęcił mieszkańców, którzy nie muszą być zrzeszeni                                         

w stowarzyszeniach i innych organizacjach, aby składali wnioski w ramach inicjatywy 

lokalnej, która jest nowym narzędziem odpowiadającym na wnioski wynikłe ze strategii 

rozwoju, czyli potrzebę współpracy samorządu z mieszkańcami.  

Jako plus wskazał również umieszczanie wniosków do budżetu w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Jest to bezcenna wiedza dla mieszkańców gminy, Burmistrza i Rady w zakresie 

potrzeb.  

Cieszy go poziom środków zaplanowanych na inwestycje realizowane na obszarach wiejskich 

– ok. 75% wydatków. Natomiast boli, iż znacznie mniej środków przewidziano na wydatki na 

terenie miejskim. Na posiedzeniach komisji Burmistrz wskazywał, iż w miarę pojawiania się 

wolnych środków w budżecie będą realizowane inne wnioski. Jego zdaniem w budżecie 

brakuje środków na narzędzie jakim jest regranting i wspieranie oddolnych inicjatyw, które 

już mają swoją renomę, czyli „LegaFest”, CHiMERA, reaktywacja biegów ulicznych oraz 

utworzenie oleckiej szkoły ratowników. Ubolewa nad brakiem zwiększenia środków na 

działania i inwestycje w zakresie kultury. Ma nadzieję, iż dostępne środki pomocowe  

zniwelują ten brak.  

W miarę pojawiania się wolnych środków prosił o uwzględnienie innych inwestycji                             

i opracowania dokumentacji na inwestycje wynikające z koncepcji zagospodarowania jeziora 

i nadbrzeża rzeki Lega w mieście, szczególnie chodzi o amfiteatr, budynek PTTK i pozostałe 

plaże, bo koncepcja jest całościowym pomysłem na zagospodarowanie i podniesienie 

walorów turystycznych dla mieszkańców. 

Apelował, aby wolne środki w budżecie wydawać w pierwszej kolejności na nieuwzględnione 

wnioski mieszkańców, organizacji pozarządowych, szkół i instytucji, a na końcu radnych. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

stwierdził, iż dyskusja toczy się o przyszłorocznym budżecie, ale należałoby również mówić 

o potencjalnych zagadnieniach. Zwrócił uwagę na potencjalny problem finansowy niezależny 

ani od Burmistrza, ani od Rady – ośrodek dla uchodźców. Jeśli ośrodek powstanie, to należy 

spodziewać się, że dochody z turystyki i sportu mogą bardzo różnić się w porównaniu do 

zakładanych – nie wie, w którą stronę. Pojawiają się też pytania, skąd gmina weźmie środki 

na opiekę zdrowotną i edukację uchodźców. Jego zdaniem taki głos powinien w dyskusji 

paść. 

Zgodził się z przedmówcą, iż inicjatywa lokalna to „świetna rzecz”, ale brakuje mu trochę 

rzetelnego podejścia do obrony cywilnej na terenie gminy. Nawet na dzisiejszej sesji, oprócz 

niego, dwóch radnych zgłaszało powyższą sprawę.   

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odnośnie budżetu gminy powiedział, że najtrudniej jest go zbilansować, gdyż potrzeb jest 

bardzo wiele. Każdy chciałby, aby wniosek znalazł się w budżecie i został jak najszybciej 

zrealizowany. Niestety nie ma możliwości, aby wszystkich zadowolić. Wspólnymi siłami 

należy najpilniejsze potrzeby realizować.  

Należy pamiętać, iż przy opracowywaniu budżetu obowiązują gminę zasady zawarte                         

w ustawie o finansach publicznych. Nie wolno przekroczyć ustawowych wskaźników, stąd 

jest opracowywana WPF. Wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących, 

zatem należy znaleźć kompromis. Jednak praktycznie co miesiąc są zmiany w budżecie.         

Martwi go kwestia dochodów w przyszłym roku, które są „wielką niewiadomą”. Chodzi 

głównie o dochody z majątku, które z roku na rok coraz trudniej jest zrealizować. Ponadto nie 

wiadomo, jakie będą wpływy z udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych. Jeśli    

w przyszłym roku zostanie podniesiony próg kwoty wolnej od podatku, to udziały będą 

niższe. Wątpi, aby były jakiekolwiek rekompensaty z tego tytułu z budżetu państwa.  

Budżet na 2016 r. jest budżetem „otwartym”. Warto wskazać inicjatywę lokalną z planem 

wydatków w kwocie 50.000 zł. Jest to „wyjście” gminy do mieszkańców, do organizacji 

pozarządowych, osiedli mieszkaniowych, bo środki będzie można przeznaczyć na pomysły 

mieszkańców. Przypomniał, że w przyszłym roku na pewno zostanie podjęta uchwała                      
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w sprawie budżetu obywatelskiego, który będzie wprowadzany od 2017 r. wówczas 

mieszkańcy będą mieli jeszcze większy wpływ na realizację wydatków budżetu. 

Inwestycje i remonty, które nie zostały uwzględnione w budżecie, będą wykonywane                           

w trakcie roku, jeśli znajdą się wolne środki.  

Natomiast odnośnie wydatków na obronę cywilną – w budżecie zaplanowano rezerwę 

kryzysową i o tym nie zapomniano. To co jest możliwe, to jest realizowane. 

Jeśli chodzi o ośrodek dla uchodźców, to jeszcze nie został utworzony. Poza tym nawet gdyby 

był, to wydatki na ochronę zdrowia i edukację nie będą zadaniem własnym gminy, ale 

państwa – takie otrzymał informacje.  

Odnośnie zagospodarowania jeziora projekty techniczne są w realizacji – w pierwszej 

kolejności projekt zagospodarowania plaży „Szyjka”. Gmina będzie śledzić, kiedy rozpoczną 

się nabory wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych i będzie przygotowywać 

potrzebną dokumentację techniczną związaną z potencjalnym naborem na dalsze 

zagospodarowanie jeziora. Jego zdaniem na dzisiaj budżet jest najbardziej optymalny, jaki 

można przyjąć.     

 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

 

6) głosowanie nad uchwałą budżetową.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok.  

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 16, za przyjęciem uchwały głosowało  

16 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 

rok. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.96.2015 

w załączeniu 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

złożył gratulacje Burmistrzowi i Skarbnikowi Gminy. 

 

Na tym punkt wyczerpano.  

 

 

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

 

Mieszkanka Olecka – Krystyna S. 

poinformowała, iż w październiku minął rok od kiedy proszą o wsparcie i pomoc nie tylko dla 

nich, ale w ogóle opiekunek. Do tej pory ciągle są ogłaszane przetargi. Burmistrz 

powiadomił, iż nie ma innego sposobu tylko ogłoszenie przetargu. Podziękowała za taką 

pomoc, bo dzięki temu mogły nauczyć się przepisów ustaw.  

Prosiła Radę Miejską, aby wzięła pod uwagę, by w następnych latach lub jeszcze w tym roku, 

jeśli się uda, w gminie Olecko usługi opiekuńcze nie były zlecane w ramach ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ale w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie. Ma nadzieję, iż będzie miało miejsce zlecanie usług opiekuńczych na 

podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 Pzp.  

W 2012 i 2013 r. w spotkaniu z Burmistrzem i panią kierownik MOPS uczestniczyło                        

ok. 20 opiekunek. Poinformowano wówczas, że nie ma innych możliwości niż ogłaszanie 
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przetargu nieograniczonego. Jednak zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego                                  

i o wolontariacie jest możliwość zlecania usług w formie otwartych konkursów ofert.  

Jeśli chodzi o aktualny przetarg znaleźli pewne niedociągnięcia (art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp).                  

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy złożyli 

nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania. Jedna z firm w załączniku nr 3 poz. 6 oferty wskazała osobę, która jest 

członkiem Spółdzielni Socjalnej Razem. Aktualnie ta osoba zgłosiła to do prokuratury. Jedna 

z firm w załączniku 3 i 4 wskazała tą samą osobę, czyli zdublowała nazwisko. Ich 

spółdzielnia również otrzymała wezwanie z MOPS-u o uzupełnienie oferty o załączniki, 

których nie załączyli. Oczywiście było to przed złożeniem całej oferty. Chodziło                               

o niedołączenie dokumentu potwierdzającego opłatę ubezpieczenia, ale do wszystkich 

dokumentów potwierdzenie ubezpieczenia było dołączone.        

Zwróciła uwagę, iż zarzuca się im opieranie się na dokumentach, które nie mają mocy 

prawnej. Nie wie, kiedy jeden z panów udostępnił Burmistrzowi dokumenty odnośnie grupy 

kapitałowej. Z tego co się zorientowali w dokumentacji udostępnionej przez MOPS takich 

pism w ogóle nie było. Firma, która wygrała przetarg została założona 6 października 2015 r.  

Burmistrz wspominał o stawce 11,35 zł, która była najniższą ceną. Odnośnie klauzuli 

dotyczącej zatrudnienia przynajmniej 3 osób bezrobotnych z urzędu pracy chciała wiedzieć, 

czy dotyczy to oleckiego urzędu, czy urzędu, gdzie firma ma siedzibę, bo nie było to 

uszczegółowione. 

Kolejną wątpliwość budzi możliwość zmiany przyszłych pracowników-opiekunek. Jeśli 

oferent wskazał w ofercie dane nazwiska, to powinien te osoby zatrudnić. Rozmawiała                       

z paniami, które zostały wskazane w ofertach innych firm, które powiedziały, że nie 

podpisywały żadnych dokumentów. Prosiła o wgląd Rady Miejskiej w tą sprawę, aby była 

dokładnie zbadana. Obecnie mieli wgląd do dokumentacji, ale zastanawia się, co było                       

w 2012 r. Wygląda na to, iż firma w ogóle nie podawała osób, które zatrudni, bo dopiero po 

podpisaniu umowy właściciel firmy zorganizował z nimi spotkanie i proponował pracę. 

Mają sporządzony wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej procedury przetargowej do 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Ma nadzieję, iż kontrola coś wykaże, 

jeśli się mylą, to ma nadzieję, że kontrola „ich oświeci”. 

  

Sołtys Sołectwa Świdry – Ryszard Makarewicz 

odnośnie drogi Gąski-Świdry stwierdził, że jest „dziura na dziurze” i prosił, aby coś z tym 

zrobić. W październiku pracownik urzędu wysłał na drogę równiarkę, po której trzeba było 

zbierać z drogi kamienie. Pracownik wcześniej mógł uprzedzić o przejeździe równiarki                        

i ustalić z nim, gdzie ma jechać, bo ominęła wieś i nie wyrównała drogi, po której jeździ 

autobus szkolny.  

Ponadto ścięte gałęzie zostały ułożone przy drodze i nie uprzątnięte. Przy dużej wichurze 

znajdą się na drodze. 

Gmina dokłada się do inwestycji na drogach powiatowych. Przez wieś również przebiega 

droga powiatowa Świdry-Kijewo. Jego zdaniem powinna być ustalona kolejność remontu 

dróg, bo o remont drogi we wsi upomina się od wielu lat. Radni odbyli posiedzenie na temat 

stanu dróg i nawet nie raczyli zajechać na wskazaną drogę i zobaczyć jej stanu. Nawierzchnia 

drogi jest tak zniszczona, że grozi  to uszkodzeniem autobusu szkolnego. Linię energetyczną 

przez wieś można było wykonać, ale wyremontować drogi nie, bo argumentuje się, iż jest za 

mało mieszkańców.  

 

Pan Wojciech K.       

powiedział, iż patrzy z refleksją na działania Rady Miejskiej. Był obecny na dwóch 

posiedzeniach komisji i uważa, że ostatnia uchwała Rady to wstyd, ksenofobia, zamknięcie 

się miasta. „Zrobiliście plamę na całą Europę. Nie przygotowaliście się do spraw uchodźców, 

a zagłosowaliście przeciwko nim. Wstyd”. Uczestniczył w posiedzeniach komisji, na których 

była dyskusja na temat poprawek wprowadzonych przez Burmistrza. Profesor mówił, iż 

najważniejszą cechą strategii rozwoju jest patrzenie wewnątrz. Patrzył na poziom 
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przygotowania radnych na komisjach, którzy biorą za to pieniądze, wydaje mu się, że nie są 

członkami rady, by rozwiązywać problemy miasta i patrzeć w przyszłość, by cokolwiek 

zrozumieć, ale żeby wyrwać kasę albo żeby zaistnieć. Wstyd. Żeby nad szóstym głosowaniem 

radni zastanawiali się, czy podnosząc rękę są za, czy przeciw. „Jesteście państwo po prostu 

nie na miejscu”.    

Zwracając się do Burmistrza powiedział: „Prześlizgnął się Pan przed budżetem, prześlizgnął 

się pan w temacie siłowni wiatrowych – tu nam zdejmą trochę, a tu by nam trochę wyrównali. 

Te trochę to jest 4.400.000 zł co roku przez 25 lat. Jeśli dla niego 110.000.000 zł to trochę – 

to gratuluje. Jest to olbrzymia kasa, której w budżecie nie przeznaczacie na inwestycję. Nie 

macie pomysłu na miasto, miasto jest brudne. A jeżeli ktoś mówi, że ja jestem nie wprawdzie, 

to wyjdźcie koło „Stylu”, ci którzy chodzą na piechotę niech przejdą, weźcie wiaderka                         

i zbierzcie pety, zobaczcie ile jest piachu, kiedy tu w ogóle była jakakolwiek miotła. Dzisiaj 

mamy pełno gości w Delphii, jakbyście przeszli, nie ma dyrektora ogólniaka, ale tam zaraz za 

ogólniak, choć zaraz powiecie, że to wojewódzka droga, worki trzeba wziąć, żeby zebrać. 

Powiem inaczej – wstyd wam, wstyd proszę państwa. My się chwaliliśmy Delphia Yachts z 

Olecka, dzisiaj Olecko dla Delphii jest to po prostu – powiem jeszcze raz – wstyd. Dziękuję 

bardzo.”.     

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

podziękował za głos. Rozumie, iż pan prezes jest rozgoryczony, ale jego zdaniem niektóre 

słowa były użyte w nerwach i w zbyt dużych emocjach. 

 

Pan Wojciech K.       

powiedział, że jest brud. „Może kierownik wydziału komunalnego, i burmistrz doskonale 

wiedzą, ile razy dzwoniłem, mówiłem, tu jest brudno, tam jest brudno. Ja jestem od tego? 

Dyskutujecie na temat budżetu nie wiedząc, jakie skutki budżetowe przynosi. Nie 

obliczyliście, tylko Burmistrz powiedział – tak, ze będziemy mieli mniejsze dochody. A ile 

mniejsze? Kto wie? Komisja ekonomiczna? Jaka suma, o ile mniejsza? Nie wiecie nic.”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

stwierdził, iż padły za duże słowa i w dużych emocjach. Nie będzie tego komentował, ale 

zawsze są dwie strony medalu. Podziękował za opinię, do której pan prezes miał prawo.  

   

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

powiedział, że tradycyjnie przekazuje do protokołu karty głosowań również tą z sesji odbytej 

8 grudnia br.  

Odnośnie pani, która zabrała głos na temat usług opiekuńczych Burmistrz mówił                                  

o możliwości złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Tylko trzeba wiedzieć, iż 

w ich sytuacji złożenie wniosku  do KIO kosztuje od 6 do 7 tys. zł, więc na pewno nie było 

ich na to stać, chyba żeby „zrobiono zrzutkę”, a to się nie stało. Zatem kobiety takimi 

środkami prawnymi, jakimi mogą, walczą o uznanie odwołania i mają jakąś krzywdę w tym 

względzie. 

Zwrócił uwagę, iż Przewodniczący w punkcie dotyczącym projektu uchwały w sprawie 

zmiany studium (…) może zapomniał w ferworze poprawek, że nie było czasu na dyskusję. 

Radni poprzedniej kadencji byli za energią odnawialną z poszanowaniem odległości 

dotyczących elektrowni wiatrowych z poszanowaniem ludzi. Nikt nie był przeciw. Pan 

Burmistrz też był za tym. Dwa lata temu dyskusja toczyła się nad tym, aby w studium 

zawrzeć zapisy, które ani nie będą dyskryminowały inwestycji w energię odnawialną, ani nie 

będą dyskryminowały komfortu życia ludzi. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

powiedział, iż w międzyczasie mecenas przygotował radnej Dzienisiewicz odpowiedź, że                   

w 2015 r. było podjętych 97 uchwał, z których unieważniono w całości 3, w części – 1.                       

Z unieważnionych uchwał dwie należy powtórzyć. 
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Radna Maria Dzienisiewicz 

stwierdziła, że ze spraw wniesionych wpływających do radnych wynika, iż rozstrzygnięć było 

dużo więcej.  

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

w związku ze zgłoszonym wnioskiem poprosił o dołączenie do protokołu zdjęć obrazujących, 

o który parking chodzi. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zaprosił do wysłuchania kolęd w wykonaniu uczniów SP Nr 3 w Olecku.  

  

Na tym punkt zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany. Złożył życzenia szczęśliwego Nowego Roku. 

Zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Olecku.  

 

 

           Protokołowała        Przewodniczący Rady Miejskiej 

      Małgorzata Adameit            Karol Sobczak 


