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Protokół Nr ORN.0002.1.2016 

XIV Sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 29 stycznia 2016 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 Sesję rozpoczęto o godzinie  13:00 

              zakończono o godzinie  15:20 

 

Sesji przewodniczył                                    Przewodniczący Rady Miejskiej  

- Karol Sobczak  

 

Protokołowała                                             Inspektor Wydziału ORN UM  

- Karolina Kuskowska 

 

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej. Witał radnych przybyłych  

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

Trznadla, Wicestarostę Powiatu Oleckiego – Kazimierza Iwanowskiego, Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Olecku – Janusza Żukowskiego, kierowników jednostek podległych Radzie 

Miejskiej, prezesów spółek, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysów, 

przewodniczących rad i zarządów osiedli oraz mieszkańców biorących udział w sesji. 

  

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

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

prawomocnych uchwał. 1 radny przybył na sesję podczas jej trwania. 

 

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

oraz przewodniczących rad i zarządów osiedli.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.  

2. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  

w okresie od ostatniej sesji. 

4. Sprawozdania z prac komisji za 2015 rok. 

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 i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób 

zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.   

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku na rok 2016,  

b) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku  

na rok 2016,  

c) udzielenia pomocy finansowej na zadania związane z funkcjonowaniem Biura 

Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, 

d) zatwierdzenia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku, 

e) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Olecko dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania  
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za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

spełniania tych kryteriów, 

f) zmiany uchwały nr ORN.0007.18.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia  

25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim 

etapie procesu rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych oraz zespołów wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Olecko, przyznania liczby punktów  

dla poszczególnych kryteriów oraz określenia niezbędnych dokumentów  

do potwierdzenia spełniania kryteriów, 

g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Olecko, 

h) uchylenia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej, Szosie  

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

oraz w rejonie cmentarza przy ul. Leśnej w Olecku, 

i) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2016 rok, 

j) udzielenia pomocy finansowej na zadania związane z realizacją Planu 

Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur. 

9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

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

 

Uwag do porządku obrad sesji nie zgłaszano.  

 

Do punktu 2 – Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał następujące zarządzenia: 

 Nr ORN.0050.1.2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie 

przyjęcia regulaminu wydawania i korzystania z Karty Oleckiej Rodziny 3+  

oraz określenia jej wzoru, 

 Nr ORN.0050.2.2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań  

z zakresu współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – prowadzenie w Olecku 

Centrum Organizacji Pozarządowych oraz regulaminu jego pracy, 

 Nr ORN.0050.3.2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień 

kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, 

 Nr ORN.0050.4.2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały  

nr ORN.0007.10.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie 

przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olecko na lata  

2015-2018, 

 Nr ORN.0050.5.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji 

konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań  

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

 Nr ORN.0050.6.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

zarządzania audytem wewnętrznym w Gminie Olecko, 

 Nr ORN.0050.7.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie 
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współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego - prowadzenie w Olecku Centrum 

Organizacji Pozarządowych, 

 Nr ORN.0050.8.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia 

oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko, 

zarządzenie dotyczy nieruchomości położonych przy Placu Wolności,  

ul. Grunwaldzkiej, Osiedlu Siejnik i ul. Wiejskiej, 

 Nr ORN.0050.9.2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie likwidacji części dróg 

wewnętrznych stanowiących własność gminy Olecko położonych w obrębie Olecko 2, 

 Nr ORN.0050.10.2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia  

w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej, 

 Nr ORN.0050.11.2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań  

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

 Nr ORN.0050.12.2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań  

z zakresu ochrony i promocji zdrowia, 

 Nr ORN.0050.13.2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji zadań obrony 

cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Olecko w 2016 r., 

 Nr ORN.0050.14.2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych 

przygotowań obronnych w gminie Olecko w 2016 r., 

 Nr ORN.0050.15.2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany  

do regulaminu organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, 

 Nr ORN.0050.16.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wdrożenia systemu 

„Sprawozdawczość jednostek organizacyjnych SJOBeSTi@”, 

 Nr ORN.0050.17.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r., 

 Nr ORN.0050.18.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu 

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  

do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zespołów 

wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Olecko w roku szkolnym 2016/2017, 

 Nr ORN.0050.19.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań  

z zakresu edukacji, 

 Nr ORN.0050.20.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań  

z zakresu kultury, 

 Nr ORN.0050.21.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  

w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2016 r. 

 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

 Ogłoszono przetargi na sprzedaż:    

 udziałów w wysokości ½ części nieruchomości zabudowanej budynkiem 

gospodarczym o powierzchni 0,0029 ha i nieruchomości rolnej o powierzchni  

0,0320 ha, położonych w Olecku na Osiedlu Lesk i w obrębie Lesk. Przetarg zostanie 

przeprowadzony w dniu 9 lutego 2016 r., 
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 nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2980 ha, położonej w obrębie Borawskie 

przeznaczonej na cele rolne. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 9 lutego  

2016 r., 

 dwóch nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,1653 ha i 0,8007 ha, położonych  

w obrębie Zatyki, przeznaczonych na cele rolne. Przetarg zostanie przeprowadzony  

w dniu 9 lutego 2016 r., 

 dwóch nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,2566 ha i 0,2937 ha, położonych  

w obrębie Babki Oleckie, przeznaczonych na cele rolne. Przetarg zostanie 

przeprowadzony w dniu 9 lutego 2016 r., 

 trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych o powierzchni 0.2552 ha 

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

zostanie przeprowadzony w dniu 9 lutego 2016 r., 

 trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0.2176 ha 

położonej w obrębie Babki Gąseckie, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. Przetarg zostanie przeprowadzony  w dniu 9 lutego 2016 r., 

 kolejny przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych odpowiednio  

o powierzchni 0.0962 ha i 0.0683 ha,  przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną wraz z udziałami w ½ części drogi dojazdowej o powierzchni  

0.0244 ha, położonych w Olecku na zapleczu ulicy Żeromskiego. Przetarg zostanie 

przeprowadzony w dniu 2 marca  2016 r., 

 kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.1977 ha 

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

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 2 marca 2016 r. 

 

 Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę części nieruchomości o powierzchni 0,0330 ha,  

położonej w obrębie Gąski. 

 

 Nie doszedł do skutku przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 

0.0710 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym wpisanym do rejestru zabytków  

oraz dwoma budynkami gospodarczymi położonej w Olecku przy ulicy Armii Krajowej 

16. 

 

 Zawarto akty notarialne: 

 na nabycie w formie darowizny nieruchomości o powierzchni 0,1268 ha, położonej  

w obrębie Gąski z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie kultury  

i ochrony przeciwpożarowej, 

 na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w budynku położonym  

w Olecku przy ul. 1 Maja 18, 

 na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Olecku przy  

ul. Mazurskiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania  

nieruchomości przyległej. 

 

 Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza organizuje w dniu 13 lutego 2016 roku wyjazd 

rolników do Ostródy na Warmińsko-Mazurską Wystawę Zwierząt Hodowlanych, w trakcie 

której zaplanowano spotkanie z Panem Krzysztofem Jurgielem – Ministrem Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. Prosił Sołtysów o przekazanie tej informacji rolnikom.  

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem w Olecku. 

 

 Zadania zakończone: 

 Projekt linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego. 
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 Zadania w trakcie realizacji:  

 Przebudowa targowicy miejskiej – projekt budowlany. Prace projektowe zostały 

zawieszone w związku ze śmiercią strony umowy.  

 Zagospodarowania plaży gminnej „Szyjka” – projekt budowlany. Wykonawca usługi: 

APA ARCHES Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Poznaniu. Wartość usługi 

brutto – 78 897,90 PLN. Termin wykonania zamówienia – 29 kwietnia 2016 r. 

 Zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście  – projekt budowlany. Wykonawca 

usługi: Zakład Usług Technicznych, Wanda Grodzka, z siedzibą w Gdańsku. Wartość 

usługi brutto – 119 310,00 PLN. Termin wykonania zamówienia – 16 maja 2016 r. 

 Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie – droga wojewódzka nr 653. Termin 

wykonania zamówienia – 29 lutego 2016 r. 

 Projekt budowy drogi gminnej Sedranki – dr. wojewódzka nr 653. Wykonawca 

dokumentacji: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych K. Sawczuk, Olecko. Termin 

wykonania – 29 stycznia 2016 r. 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w Olecku przy ul. Zielonej. Projekt miejscowego planu, wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, został wyłożony do publicznego wglądu w dniach  

od 8 stycznia 2016 r. do 1 lutego 2016 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi  

w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbyła się w dniu 26 stycznia  

2016 r.  o godzinie 13
00

. Uwagi do planu należy składać na piśmie do Burmistrza 

Olecka, 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. 

 Z początkiem roku przystąpiono do opracowywania „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Olecko do roku 2022”. Wykonawca: Małgorzata Dudzińska, 

Suwałki. Wartość usługi: 25 000 zł brutto. Termin wykonania: 15 czerwca 2016 r. 

W celu przeprowadzenia aktualizacji LPR konieczne jest powołanie Zespołu  

ds. Rewitalizacji, który jest społecznym organem konsultacyjnym Burmistrza  

w zakresie rewitalizacji. Zespół ds. Rewitalizacji powoływany jest na czas 

przygotowania i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Olecko do roku 

2022. Członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji powoływani i odwoływani są 

Zarządzeniem Burmistrza. Uczestnictwo w Zespole ds. Rewitalizacji ma charakter 

społeczny. Za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie,  

ani rekompensata za utracone zarobki. Zespół ds. Rewitalizacji zostanie powołany  

w celu współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie  

ze społecznością obszarów rewitalizacji. Do zadań Zespołu ds. Rewitalizacji należy 

współpraca w zakresie: 

o diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów  

rewitalizowanych, 

o priorytetyzacji problemów dotykających obszar rewitalizacji, 

o definiowania celów i kierunków działań procesu rewitalizacji, 

o monitorowania i oceny wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

 

Zapraszał radnych (max. 3 osoby) zainteresowanych pracą w Zespole  

ds. Rewitalizacji, do zgłaszania się do Biura Rady Miejskiej lub do Wydziału 

Budownictwa, Inwestycji i Planowania w celu podpisania Deklaracji uczestnictwa  

w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji, do dnia 5 lutego br. Zespół ds. Rewitalizacji 

zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza, w którym zawarty zostanie 

równocześnie Regulamin prac Zespołu. 
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 Zmiany w podatkach: od 1 stycznia zmieniły się przepisy ustaw o podatku rolnym, leśnym 

i od nieruchomości. Nowością jest, że jeżeli roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, 

to płatny jest on jednorazowo w terminie do 15 marca. Zmieniły się także zasady 

przeliczania niektórych użytków rolnych: 

 1 ha fizyczny rowów stanowi 0,2 ha przeliczeniowego, dotychczas nie było 

przelicznika i rowy nie podlegały opodatkowaniu, 

 1 ha fizyczny użytków rolnych zabudowanych stanowi 1 ha przeliczeniowy, 

dotychczas przelicznik był jak dla klasy (np. 1 ha fizyczny gruntów rolnych 

zabudowanych na roli klasy V stanowił 0,2 ha przeliczeniowego), 

 1 ha fizyczny gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych stanowi 

0,20 ha przeliczeniowych, dotychczas przelicznik był jak dla klasy. 

Pozostałe przeliczniki pozostają bez zmian. Zmiana przeliczników może spowodować 

zwiększenie ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych, mimo że rolnik nie dokupił 

ziemi. 

 

 Coroczny wymiar podatków: od 22 stycznia trwa wymiar podatków od osób fizycznych. 

Decyzje będą sukcesywnie doręczane przez pocztę oraz gońców. Pracownik 

odpowiedzialny za wymiar na terenach wiejskich będzie kontaktował się telefonicznie  

z sołtysami w sprawie odbioru decyzji. 

 

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie, w drodze postanowień opartych  

na przepisach ustawy Ordynacja podatkowa, wyznaczyło organ podatkowy do załatwienia 

spraw dotyczących zobowiązań podatkowych burmistrza, zastępcy burmistrza, skarbnika, 

a także ich małżonków, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych i osób powinowatych 

pierwszego stopnia. 

 

 15 stycznia upłynął termin składania deklaracji w sprawie podatku rolnego i leśnego przez 

osoby prawne. Przypomniał, że osoby prawne mają obowiązek złożyć deklarację  

w sprawie podatku od nieruchomości do 31 stycznia i także w tym terminie dokonać 

wpłaty pierwszej raty podatku.  

Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są złożyć deklarację  

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

W lutym producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku dołącza się 

faktury VAT na zakup oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 

2016 r. Prosił Sołtysów o przekazanie informacji rolnikom. 

 

 Od 6 marca 2015 r. osoby zadłużone z tytułu czynszu na kwotę ponad trzech tysięcy 

złotych mogą korzystać z możliwości odpracowywania zadłużenia. Zaległości z tytułu 

opłat i czynszu na koniec 2015 roku wynoszą blisko jeden milion sześćset trzydzieści 

tysięcy złotych (bez odsetek za zwłokę). Spośród wszystkich osób zalegających  

z czynszem ponad 150 dłużników mogłoby skorzystać z możliwości odpracowania 

zadłużenia. O możliwości odpracowywania długów informowano w lokalnej prasie,  

na stronie www urzędu. Informacja taka dotarła także bezpośrednio do każdej zadłużonej 

rodziny, ponieważ jest dołączana do rozsyłanych wezwań do zapłaty. Mimo szeroko 

zakrojonej akcji informacyjnej i próbie dotarcia indywidualnie do dłużników, do tej pory 

wniosek złożyło 9 uprawnionych osób, z tego: 1 osoba nie zgłosiła się podpisać umowy,  

1 osoba nie zgłosiła się do pracy w instytucji, do której została skierowana, 2 osobom 

wypowiedziano umowy, ponieważ nie usprawiedliwiły dwukrotnej nieobecności  

w pracy (można powiedzieć, że porzuciły pracę). Zatem na dzień dzisiejszy dług 

odpracowuje 5 osób. 
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Od początku funkcjonowania Programu dłużnicy łącznie odpracowali kwotę 14.130 zł. 

Najwyższa odpracowana przez dłużnika w ciągu miesiąca kwota to 1.120 zł, czyli  

140 przepracowanych godzin, a najniższa – 16 zł, czyli 2 godziny przepracowane  

w miesiącu. Osoby chętne do odpracowywania zadłużenia najczęściej kierowane były  

do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, świadczyły też pracę w Miejskim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji, Zespole Szkół oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska. 

 

 Przypomniał, że 31 stycznia 2016 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości 

sprzedaży napojów alkoholowych od przedsiębiorców prowadzących działalność w tym 

zakresie. Pod koniec grudnia 2015 r. wszyscy zainteresowani otrzymali listownie druki 

oświadczeń. Informacja przypominająca o terminie składania oświadczeń zamieszczona 

jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu. 

 Wystosowany został apel do właścicieli i zarządców nieruchomości o konieczności 

odśnieżania chodników, dachów oraz usuwania tworzących się sopli.  

 W dniu 19 stycznia 2016 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku 

wpłynęło pismo z Urzędu Zamówień Publicznych Departament Kontroli Doraźnej  

informujące, że zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, w sprawie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług opiekuńczych  

i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

na 2016 rok. W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma 

zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych kserokopie dokumentacji 

przetargowej. 

 W ramach partnerstwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku oraz  Fundacji 

Rozwoju Ziemi Oleckiej 21 stycznia 2016 r. złożony został wniosek o pozyskanie 

dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko  

– Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z zakresu usług społecznych.   

 

 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Olecku podjętych w okresie  

od 1 grudnia 2014 r. do 29 grudnia 2015 r. W okresie od 1 grudnia 2014 r. do 29 grudnia 

2015 r. Rada Miejska ogółem odbyła 14 sesji, w tym 1 nadzwyczajną. Rada podjęła  

106 uchwał, w tym 10 w 2014 roku oraz 96 w roku 2015. Spośród podanej ilości uchwał 

69 zrealizowano, a 35 jest w trakcie realizacji.  

Przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego były  

4 uchwały. Rozstrzygnięcia dotyczyły: 

 stwierdzenia nieważności uchwały Nr ORN.0007.2.2015 Rady Miejskiej w Olecku  

z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego między ulicami Grunwaldzką, Wąską, 1 Maja  

i Placem Wolności w Olecku; 

Zmianę miejscowego planu dotyczącego w/w terenów Rada uchwaliła uchwałą  

z 28 sierpnia 2015 r. Nr ORN.0007.58.2015. 

 stwierdzenia nieważności § 3 ust. 4-5 załącznika do uchwały Nr ORN.0007.22.2015 

Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Olecko; 

 stwierdzenia nieważności uchwały Nr ORN.0007.50.2015 Rady Miejskiej w Olecku  

z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV 

relacji Gołdap-Olecko na terenie gminy Olecko w części dotyczącej § 11 pkt 3, pkt 5; 

 stwierdzenia nieważności uchwały Nr ORN.0007.68.2015 Rady Miejskiej w Olecku  

z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

udostępnienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej; 
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Prawo dysponowania nieruchomością zostało uregulowane w drodze zarządzenia  

Nr ORN.0050.169.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody  

na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 

Zatem, na mocy wydanych rozstrzygnięć Wojewoda stwierdził nieważność                   

2 uchwał Rady w całości oraz nieważność 2 uchwał w części.  

 

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również 2 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, 

 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. 

Wyżej wymienione rozstrzygnięcia Kolegium nie wpływają na ważność 

wymienionych uchwał, co oznacza, że uchwalone stawki podatków obowiązują  

od 1 stycznia 2016 roku. 

 

 W dniu 22 stycznia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbyła się 

narada z sołtysami. Na spotkaniu został poruszony temat inwestycji zaplanowanych  

do realizacji w 2016 r. na terenach wiejskich, w tym również w ramach funduszu 

sołeckiego oraz sprawy bieżące.  

 Urząd ds. Cudzoziemców unieważnił przetarg w części dotyczącej organizacji takiego 

ośrodka m.in. w Olecku. Jednym z powodów unieważnienia postępowania  

był zdecydowany sprzeciw zarówno władz lokalnych jak i samych mieszkańców.  

Dla przypomnienia dodał, że działania w tej sprawie podejmowała Rada Miejska,  

radni wojewódzcy, posłowie a przede wszystkim kilka tysięcy olecczan uczestniczących  

w akcjach protestacyjnych i podpisujących się pod petycją przeciwko ośrodkowi  

dla uchodźców w Olecku. 

 Rada Miejska w Olecku w budżecie na 2016 r. przeznaczyła 50 tys. zł na działania  

w ramach inicjatywy lokalnej. Na miejskiej stronie internetowej utworzona została 

zakładka o nazwie inicjatywa lokalna, gdzie znalazły się wszystkie dokumenty  

i informacje związane z tym mechanizmem współpracy. W ramach promocji tego działania 

kolportowane są plakaty i ulotki.  Zainteresowanie jest spore.  Termin składania wniosków 

upływa 1 lutego 2016 r. Warto nadmienić, że wpłynęły już pierwsze wnioski na inicjatywę 

lokalną. 

 

 Od dnia 25 stycznia 2016 r. w Gminie Olecko rozpoczęły się ferie zimowe. Gminne szkoły 

zapewniają liczne formy spędzania wolnego czasu w ferie, są to m. in. różnego rodzaju 

zajęcia (informatyczne, plastyczne, sportowe, gry i zabawy zespołowe). W poniedziałki  

i piątki organizowane są również specjalnie na ferie dodatkowe zajęcia w Miejsko 

-Powiatowej Bibliotece Publicznej. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku 

trwa zimowisko „Ferie na sportowo”. W zorganizowanych zajęciach w pierwszym 

tygodniu ferii uczestniczy 71 dzieci. Na kolejny tydzień zgłoszonych jest 57 dzieci  

(są jeszcze wolne miejsca). W ROK „MG” odbywają się liczne zajęcia dla dzieci  

i młodzieży, m.in.: zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne, muzyczne, wokalne, spektakle 

muzyczne, seanse filmowe.  

 MLKS Czarni Olecko, przy współudziale UM w Olecku, wygrał konkurs  

na organizację Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych do lat 12 i 14  

w szachach w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Celem imprezy jest 

wyłonienie Mistrza Polski juniorów do lat 12 i 14. Prawo gry mają medaliści 

(reprezentanci Polski) Mistrzostw Świata Juniorów i Mistrzostw Europy Juniorów, 

finaliści Mistrzostw Polski z roku ubiegłego, zawodnicy i zawodniczki wyłonieni  

w eliminacjach strefowych i Półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów.  W zawodach 
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weźmie udział blisko 200 dzieci i ponad 100 osób towarzyszących (trenerzy, opiekunowie, 

rodzice). Turniej odbędzie w dniach 30.04-06.05.2016 r. w Olecku. W tym miejscu 

serdecznie dziękował Panu Krzysztofowi Konewko, który bardzo dzielnie walczył o to,  

by turniej odbywał się w Olecku i promował miasto. 

   

Radni nie zgłaszali pytań. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odnośnie informacji Burmistrza na temat Zespołu ds. Rewitalizacji zaproponował, aby do 

składu zespołu każda z Komisji wytypowała jednego radnego. 

 

Do składu Zespołu ds. Rewitalizacji Komisje zgłosiły następujących radnych:  

Henryk Markowski, Wojciech Leonarczyk i Maciej Juchniewicz. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

Do punktu 3 – Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach 

podejmowanych w okresie od ostatniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odnosząc się do informacji Burmistrza na temat ośrodka dla uchodźców w Olecku 

powiedział, że wartym ponownego podkreślenia jest to, że Urząd do Spraw Cudzoziemców 

unieważnił postępowanie przetargowe dotyczące utworzenia ośrodka. Jest to informacja, 

która na pewno ucieszyła wielu mieszkańców Olecka. Poinformował, że w okresie 

międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęły następujące sprawy: 

 w dniu 4 stycznia 2016 r. do wiadomości Rady wpłynęło pismo Burmistrza w sprawie 

zagospodarowania terenu położonego przy Placu Wolności 19-21 w Olecku, 

 w dniu 12 stycznia 2016 r. wpłynęły wyjaśnienia Burmistrza w związku ze skargą 

Stowarzyszenia zwykłego „Wszyscy Razem” dotyczącą niewłaściwego wykonywania 

zadań przy opracowywaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Olecko w kwestii lokalizacji przemysłowej energetyki 

wiatrowej. W związku z uchwaleniem studium z uwzględnieniem uwag, w dniu  

15 stycznia 2016 r. stowarzyszenie złożyło pismo z prośbą o pozostawienie skargi  

bez rozpatrzenia, 

 w dniu 13 stycznia 2016 r. na podstawie art. 231 Kodeksu postępowania 

administracyjnego Wojewoda przekazał według właściwości pismo osoby fizycznej  

związane ze skargą z dnia 6 lipca 2015 r. na działalność Burmistrza Olecka w sprawie 

sprzedaży przez miasto mieszkań wraz z ułamkowymi częściami gruntu, oddanymi  

w zarząd TBS w Olecku. Na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu skierowałem pismo  

o wyjaśnienie, czego dotyczy skarga. Sprawę pozostawiono bez rozpatrzenia, 

ponieważ we wskazanym terminie osoba fizyczna nie złożyła wyjaśnień, 

 w dniu 18 stycznia 2016 r. Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Olecku poinformowała  

o zawartych umowach najmu, 

 w dniu 25 stycznia 2016 r. Burmistrz przedłożył sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Olecko, dokument jest dostępny 

w biurze Rady Miejskiej, 

 w dniu 6 stycznia 2016 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku „Mazury 

Garbate” odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Oleckie Echo” pod tytułem 

„Żeby człowiek był człowiekiem”, 

 w dniu 22 stycznia 2016 r. reprezentował Radę Miejską na XI Turnieju Zimowej Piłki 

Nożnej, który odbył się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku, 
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 w dniu 26 stycznia 2016 r. reprezentował Radę Miejską na spotkaniu opłatkowym 

organizowanym przez Koło Sybiraków w Olecku. 

 

W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

 14 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 

 22 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej, 

 26 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji 

Gminy, Sportu i Rekreacji, 

 27 stycznia 2016 r. odbyły się posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony 

Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki. 

 

Radni nie zgłaszali pytań w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

Do punktu 4 - Sprawozdania z prac komisji za 2015 rok. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz  

przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki za 2015 rok  

– w załączeniu do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Stanisław Olszewski  

przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia  

i Bezpieczeństwa za 2015 rok – w załączeniu do protokołu.  

 

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

Rejterada  

przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu  

i Rekreacji za 2015 rok – w załączeniu do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jarosław Bagieński  

przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za 2015 rok – w załączeniu  

do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Statutowej – Wojciech Leonarczyk 

przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Statutowej za 2015 rok – w załączeniu  

do protokołu.  

 

Radni nie zgłaszali uwag w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

dziękował Komisjom za wkład pracy włożony w ubiegłym roku. Stwierdził,  

że poszczególne Komisje mają ambitne cele na rok 2016 r. Ma nadzieję, że po odczytaniu 

sprawozdań w przyszłym roku będzie można stwierdzić, że praca radnych była na również 

wysokim poziomie. 

 

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

 

Radny Jarosław Bagieński 

zapytał, czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku, szczególnie kadrowo  

i logistycznie jest przygotowany do wdrażania Programu „Rodzina 500+”. 

 

Radna Anna Kaczor 

w imieniu mieszkańców ulicy Słowackiego w Olecku zapytała, czy to prawda, że na placu 

przy tej ulicy ma powstać parking. Zastanawia się, jaki miałby być tego cel, ponieważ ludzie 

mieszkają w domach jednorodzinnych i posiadają garaże. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące interpelacje: 

 ponownie zgłasza interpelację dotyczącą podania terminu oddania obwodnicy  

do użytku,  

 kilka lat temu zgłaszał pomysł, aby zbudować na terenie miasta rampę do usuwania 

śniegu z ciężarówek dla mieszkańców. Zapytał, czy Burmistrz podejmował działania 

w tej sprawie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

zapytał o wiatrak w Zielonówku, na jakim etapie jest sprawa i czym może się to skończyć, 

czy będzie trzeci wiatrak czy jest jakaś możliwość zablokowania tego. Otrzymał odpowiedź,  

że ostatnie zmiany studium nie obejmują lokalizacji tego wiatraka. Prosi o wyjaśnienie, jakie 

są potencjalne scenariusze w tej sprawie. 

 

Radna Renata Dunaj 

w związku ze złożonym do Pana Burmistrza pismem dotyczącym prośby mieszkańców 

Jasiek, aby autobus szkolny obecnie zabierający dzieci przy ruchliwej trasie mógł wjechać  

do wsi i stamtąd zabierać dzieci, prosi o informację w przedmiotowej sprawie. W momencie 

kiedy jest dużo śniegu dzieci chodzą asfaltem. 

 

Radni nie zgłaszali więcej interpelacji. 

 

Burmistrz - Wacław Olszewski  

odniósł się do następujących spraw: 

 odnośnie Programu „Rodzina 500+” oficjalnie nie ma żadnych informacji.  

Ustawa nie została jeszcze podpisana, decyzje rządowe mają dopiero zapaść.  

Ma nadzieję, że będą organizowane szkolenia przez Wojewodę, 

 jeśli chodzi o parking przy ul. Słowackiego, nie słyszał, aby miał być budowany. 

Niemniej jednak rozmawiał z Panem Starostą i być może w tym roku uda się 

wyremontować ulicę,  

 zwrócił się z zapytaniem o termin oddania obwodnicy do użytku, odpowiedź w tej 

sprawie jeszcze nie wpłynęła, 

 w sprawie rampy dla ciężarówek robił rozpoznanie wśród trzech firm transportowych. 

Firmy te posiadają parkingi i nie mają problemów z odśnieżaniem, bo z reguły mają 

swoje rampy, 

 jeśli chodzi o wiatrak w Zielonówku, Rada uchwaliła studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Olecko, ale wcześniej, chyba w 2008 

roku były wydane warunki zabudowy, które są obowiązujące. Obecnie firma, która 

stara się o ewentualną budowę tej inwestycji jest na etapie decyzji środowiskowych  

i na razie nie złożyła w urzędzie żadnych dokumentów, 
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 polecił Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu, aby do końca ferii zimowych wyjaśnić 

sprawę autobusu szkolnego. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

odnośnie ramp dla ciężarówek zapytał, czy każdy posiadacz ciężarówki może odśnieżyć 

samochód, czy też nie zostało to uzgodnione. 

 

Burmistrz - Wacław Olszewski  

odpowiedział, że rozmawiał z największymi przewoźnikami, którzy mają swoje bazy i rampy. 

Dodał, że żaden właściciel samochodu ciężarowego nie zwracał się do niego z problemem 

odśnieżania samochodu. Jeżeli zgłosi się taka osoba, wtedy podejmie działania. 

 

Radni nie zgłaszali więcej interpelacji. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

Do punktu 6 – Wnioski i oświadczenia radnych. 
 

Radna Wioletta Dorota Żukowska 

nawiązując do trzech wniosków, które były zgłoszone do budżetu na 2016 rok dotyczących 

podłączenia do kanalizacji i rozpatrzonych negatywnie wnioskuje, aby w miarę pozyskania 

dodatkowych środków w budżecie przeznaczyć pieniądze na ten cel. Wniosek dotyczy 

mieszkańców Duł i Lesku (byłe Hermanowo) oraz indywidualnej osoby fizycznej. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące wnioski: 

 wnioskuje o przekazanie zarządcom dróg potrzeby kompleksowego sprawdzenia 

oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta i gminy. Podał przykład ulicy 

Kościuszki, gdzie ostatnio doszło do śmiertelnego wypadku na przejściu dla pieszych. 

Ponad tydzień po zdarzeniu lampa nie świeciła, 

 wnioskuje o przeprowadzenie ewidencji zasobów gruntów miejskich pod kątem 

potencjalnych miejsc pod budowę budynków komunalnych i bloków mieszkalnych. 

Miasto „dusi się”, chodzi o budowanie bloków, przykładem jest ulica Składowa, 

Kościuszki i Aleja Zwycięstwa, gdzie powstały nowe bloki i mają być budowane 

kolejne, ale nie wiąże się z tym budowa dodatkowych miejsc parkingowych. Uważa, 

że należy zastanowić się nad budową bloków poza centrum, tym bardziej, ze słyszy 

się o tym, że ma zmieniać się polityka mieszkaniowa kraju i być może za chwilę 

pojawią się pieniądze na budowę tychże budynków, 

 odnośnie wniosku, który składał w sprawie prawidłowego dostarczania 

korespondencji mieszkańcom Osiedla Siejnik i Siejnika otrzymał informację 

dotyczącą pracownicy urzędu, która nie popełnia błędów i właściwie identyfikuje 

odbiorców. W związku z tym chciałby wyjaśnić, że nie ma żadnych zastrzeżeń do 

pracy pracowników urzędu, którzy dostarczają korespondencję. W odpowiedzi 

napisano, że nikt nie ma wpływu na przesyłki źle zaadresowane i z tego powodu 

niedoręczone. Tutaj przyczyną niedostarczenia jest błąd systemowy, przykład: 

korespondencja na adres Osiedle Siejnik I blok 1 trafi na ten adres albo na Osiedle 

Siejnik I blok 11. Wnioskuje o rozwiązanie tego problemu, 

 popierając wnioski Sołtysa Sołectwa Świdry składane od wielu lat, wnioskuje  

o remont drogi Gąski-Świdry, gdy tylko pojawią się dodatkowe środki w budżecie. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

jako nauczyciel i członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji, 

podczas której był poruszany problem sześciolatków w odniesieniu do przedszkoli  

i pierwszych klas w szkołach podstawowych, w związku z którym mogą nastąpić zwolnienia 

nauczycieli zgłosił wniosek, aby wzorem innych samorządów podjąć rozmowy z rodzicami  

i namawiać ich, aby posyłali swoje sześcioletnie dzieci do szkół. Chodzi o to, aby z jednej 

strony nie zatłoczyć przedszkoli, a z drugiej nie stworzyć luki w pierwszych klasach  

w szkołach podstawowych. 

 

Radni nie zgłaszali więcej wniosków ani oświadczeń. 

 

Burmistrz - Wacław Olszewski  

poinformował, że odpowiedzi na wnioski udzieli na piśmie.  

 

Na tym punkt zakończono.  

 

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

radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób 

zainteresowanych dotyczące projektów uchwał. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

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

Młodzieżowej lub innych osób zainteresowanych chciałby zabrać głos na temat projektów 

uchwał będących przedmiotem obrad sesji. 

 

Sołtys Sołectwa Lenarty – Stanisław Ciechanowicz 

odnośnie projektu uchwały dotyczącego zatwierdzenia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Olecku zgłosił propozycję aby w rozdziale 4 załącznika dopisać § 10  

w brzmieniu „Działalność MOSiR jest finansowana: 

1) ze środków budżetowych gminy Olecko, 

2) z dochodów własnych czyli najem, dzierżawa składników majątkowych, 

3) z kwot otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, 

4) ze środków z innych źródeł”. 

Uważa, że dzięki temu zapisowi będzie jasna i klarowna sytuacja. Prosił Radnego 

Grodzickiego o poparcie, aby ten zapis został ujęty. 

 

Burmistrz - Wacław Olszewski  

powiedział, że MOSiR jest jednostką budżetową i zasady jej finansowania określa ustawa,  

a zapisów z ustawy nie należy przepisywać do uchwał. 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

zgodziła się z Burmistrzem i dodała, że ustawa o finansach publicznych określa zasady  

finansowania jednostek budżetowych. Nie można takiego zapisu wprowadzić, ponieważ 

naruszałby on przepisy ustawy. Jednostką budżetową sektora finansów publicznych jest 

jednostka, która pokrywa swoje wydatki z budżetu, a pobrane dochody odprowadza  

na rachunek budżetu gminy. 

 

radca prawny – Agnieszka Stankiewicz 

potwierdziła stanowisko Pana Burmistrza i Pani Skarbnik i powiedziała, że nie można  

w uchwałach zawierać zapisów niezgodnych z przepisami. Uzupełnienie uchwały  

o proponowany zapis może spowodować, że zostanie on uchylony. 
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Sołtys Sołectwa Lenarty – Stanisław Ciechanowicz 

zgłosił wniosek, aby Kancelaria Prawna obsługująca Urząd przygotowała na następną sesję 

informację, z jakiego artykułu wynika jej stanowisko, że w uchwale dotyczącej zatwierdzenia 

statutu MOSiR w Olecku nie można wprowadzić proponowanego zapisu. 

 

Innych uwag nie zgłaszano. 

 

Przerwa 5 minut 

 

Do punktu 8 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku na rok 2016 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

powiedział, że, co roku Rada ustala ramowy plan pracy. Odczytał tematy ujęte w projekcie 

uchwały. Poinformował, że autopoprawką wprowadza zmianę polegająca na tym,  

że w terminach odbywania sesji będą wstawione miesiące bez podawania konkretnych dni.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

dodał, że w wyniku rozmowy z Panią Sekretarz oraz Wiceprzewodniczącym Rady ustalono, 

że daty planowanych sesji będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W miarę 

możliwości będzie starał się dochować podanych terminów. 

Prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja nie opiniowała projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  

w Olecku na rok 2016. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy  

Rady Miejskiej w Olecku na rok 2016. 
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U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.1.2016 

w załączeniu 

 

b) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2016 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że uchwała jest realizacją zapisów Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Olecku stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Olecko, zgodnie z którym 

Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy przyjętego przez Radę.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Olecku na rok 2016. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Olecku na rok 2016. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.2.2016 

w załączeniu 

 

c) udzielenia pomocy finansowej na zadania związane z funkcjonowaniem Biura 

Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 

zostało utworzone w 2003 r. Budżet biura finansowany jest przez samorząd regionu  

oraz powiaty i gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Pomoc finansowa, 

zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olecko na 2016 rok  

w wysokości 4100,00 zł.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania związane  

z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania 

związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w Brukseli. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.3.2016 

w załączeniu 

 

d) zatwierdzenia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku wystąpił  

z wnioskiem o zatwierdzenie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Olecku. Statut jest załącznikiem do projektu uchwały. Statut analizowała Komisja 

Statutowa. Na wniosek Komisji autopoprawką § 7 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie „Pracą 

MOSiR kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Olecka”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, że komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu  

Rekreacji w Olecku. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Olecku. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.4.2016 

w załączeniu 

 

e) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Olecko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

oznajmił, że projekt uchwały określa kryteria, które są brane pod uwagę przy naborze na 

wolne miejsca do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz kryteria brane pod uwagę przy naborze  

na wolne miejsca do klasy pierwszej gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem publicznego gimnazjum, a także określa, jakie dokumenty należy przedłożyć szkole 

w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Wojciech 

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

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

 

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  

i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Olecko dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne 

kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  

i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Olecko dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne 

kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.5.2016 

w załączeniu 

 

f) zmiany Uchwały Nr ORN.0007.18.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia  

25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie 

procesu rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 

Olecko, przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia 

niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania kryteriów 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że zmiana uchwały wynika z ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r.  

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany  

w zakresie edukacji przedszkolnej dotyczące m.in. dzieci 5-letnich.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr ORN.0007.18.2015 Rady Miejskiej 

w Olecku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim 

etapie procesu rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 

Olecko, przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia 

niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania kryteriów. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr ORN.0007.18.2015 

Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów 

obowiązujących w drugim etapie procesu rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Olecko, przyznania liczby punktów dla poszczególnych 

kryteriów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania kryteriów. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.6.2016 

w załączeniu 

 

g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Olecko 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że w związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały, zgodnie z którą 

został zmieniony system naliczania opłat za odpady komunalne należało opracować nowy 

wzór deklaracji. Dodał, że mieszkańcy nie muszą składać nowych deklaracji, chyba  

że nastąpią zmiany w ilości osób w rodzinie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

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

 

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Olecko. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.7.2016 

w załączeniu 

 

h) uchylenia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej, Szosie  

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

oraz w rejonie cmentarza przy ul. Leśnej w Olecku 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

w związku z tym, że nadzór Wojewody poinformował, że uchwałę, która została podjęta  

na ostatniej sesji należy uzupełnić o wskaźniki urbanistyczne proponuje się uchylić uchwałę 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych przy ul. Produkcyjnej, Szosie do Świętajna, Zamostowej, na Os. Siejnik II, 

pomiędzy ul. Wiejską i Leśną oraz w rejonie cmentarza przy ul. Leśnej w Olecku. Autor 

miejscowego planu we własnym zakresie już realizuje to zadanie, gmina nie poniesie z tego 

tytułu żadnych kosztów. W marcu zostanie przedłożony Radzie projekt uchwały 

uwzględniający wskaźniki urbanistyczne.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 



 21 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej, Szosie  

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

oraz w rejonie cmentarza przy ul. Leśnej w Olecku. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

19 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej, Szosie  

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

cmentarza przy ul. Leśnej w Olecku. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.8.2016 

w załączeniu 

 

i) zmiany budżetu Gminy  Olecko na 2016 rok 

 

poinformował, że plan dochodów i wydatków ogółem zwiększa się o 47.538 zł. 

Omówił zmiany w planie dochodów: 

 w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, 

zwiększa się plan o 47.538 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. 

Omówił zmiany w planie wydatków: 

  w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, tworzy się  

w paragrafie 2710 plan w wysokości 12.538 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc 

finansową udzielaną między jst z przeznaczeniem na realizację przez Samorząd 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.   

 w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała 

działalność, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 35.000 zł, wprowadzając 

zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa targowicy miejskiej – projekt”. Jest to zadanie 

inwestycyjne z ubiegłego roku, które miało być wykonane w grudniu 2015 r.  

Z przyczyn losowych projekt został wykonany w części. Zadanie dokończy inna 

osoba w ramach kwoty ustalonej w przetargu. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

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

 

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2016 rok. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2016 rok. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.9.2016 

w załączeniu 

 

j) udzielenia pomocy finansowej na zadania związane z realizacją Planu Cyfrowego 2025 

dla Warmii i Mazur 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że pieniądze będą przeznaczone na rozwój dalszej cyfryzacji, budowy tzw. 

„ostatniej mili”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Wojciech 

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania związane  

z realizacją Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania 

związane z realizacją Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.10.2016 

w załączeniu 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy ktoś z mieszkańców chciałby zabrać głos. 

 

Mieszkaniec Olecka Nr 1 

podziękował wszystkim osobom, które wzięły udział w akcji „Mazury w obronie kultury”. 

Poinformował, że obecnie są zbierane podpisy, aby zapobiec relokacji imigrantów z krajów 

Unii Europejskiej. Akcję rozpoczęło ugrupowanie Kukiz’15. Prosił o zgłaszanie się po karty 

podpisów, które można również pobrać ze strony Kukiz’15. Jednocześnie poinformował  

o incydencie, który wydarzył się w związku z ulotką, której jest autorem. Ulotka przedstawia 

Martina Schulza w mundurze SS. Jest to mem, jakich wiele w internecie. Ulotka nie miała  

na celu propagowania treści faszystowskich. Zresztą ustawa wyraźnie mówi, że można 

wykorzystywać emblematy systemów totalitarnych w celach artystycznych i edukacyjnych. 

Ulotka jest karykaturą i brzmi następująco „Ogólnopolska akcja za rozpisaniem referendum. 

Nie pozwól nieodpowiedzialnym politykom decydować o Polsce. 500 tysięcy podpisów jest 

potrzebne, by zrobić referendum z zapytaniem czy jesteś za przyjęciem imigrantów. 

Demokracja w Polsce jest na tyle silna, byśmy sami mogli stanowić o własnym kraju. Mazury 

w obronie kultury czyli Polacy decydujący o Polsce. O formularz pytaj w sklepach”. Zdjęcia 

ulotki w sklepie robiła Radna Maria Dzienisiewicz. Prawdopodobnie z inicjatywy Radnej 

została złożona skarga i toczy się postępowanie. Prosił Radną o zabranie głosu w tej sprawie. 

Dodał, że ulotki zostały oddane Policji.  

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

powiedziała, że ulotka przedstawia mężczyznę w mundurze SS z opaską czerwoną  

ze swastyką. Wiadomo, że są to szwadrony śmierci, jednoznaczne symbole. Sprawa była dla 

niej szokująca i w momencie kiedy zobaczyła ulotkę w sklepie poprosiła Panią o jej 
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usunięcie, ponieważ jednoznacznie kodeks karny zakazuje propagowania symboli 

faszystowskich. To nie są cele edukacyjne ani artystyczne. Eksterminacja ludzi odbywała się 

pod tymi symbolami. Sprawę zgłosiła na Policję i oświadczyła, że jeżeli ulotka zostanie 

usunięta będzie uważała sprawę za zamkniętą. Być może w momencie pokoju zapomina się, 

ile milionów ludzi zostało zamęczonych. Dla pamięci i godności tych ludzi symbole takie jak 

w ulotce nie mogą się pojawiać. Otrzymała telefon z Policji, ze ulotki zostały usunięte, zatem 

ze swojej strony uważa sprawę za zakończoną. 

 

Mieszkaniec Olecka Nr 1 

powiedział, że sprawa nadal się toczy. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

odpowiedziała, że nie jest jej celem wprowadzanie sprawy w bieg prawny, tego nie uczyniła, 

ale być może sprawa toczy się z urzędu. Decyzja organów jest poza jej wolą. Za chwilę będą 

historie niestworzone, dlatego powtarza, że jej oświadczenie było jednoznaczne, że jeżeli 

ulotki znikną nie ma z jej strony żadnych roszczeń do dalszych działań. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

stwierdził, że sprawa jest poza kompetencją Rady Miejskiej. O rozstrzygnięciu sprawy 

zadecyduje odpowiedni organ. 

 

Sołtys Sołectwa Lenarty – Stanisław Ciechanowicz 

w związku z tym, że w ramach cyfryzacji szkół zostało zrobione przyłącze światłowodowe  

w Lenartach ma prośbę, aby na następnej sesji Pan Burmistrz udzielił informacji, na jakiej 

zasadzie ma to działać. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że są dwie takie skrzynki tj. przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku  

oraz w Lenartach. Operator, który będzie zarządzać siecią szkieletową będzie inwestować  

w tzw. „sieć ostatniej mili”. W tym celu Rada podjęła dzisiaj uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego na zadania 

związane z realizacją Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur. Nowe wiadomości  

w sprawie będzie przekazywać na bieżąco. 

 

Sołtys Sołectwa Świdry – Ryszard Makarewicz 

zacytował fragment odpowiedzi na wniosek dotyczący remontu drogi Gąski-Świdry  

„W nawiązaniu do Pana wniosku w sprawie stanu drogi Gąski-Świdry informuję,  

że powyższa droga jest pod stałym monitoringiem ze względu na dowóz dzieci do szkół i jest 

utrzymywana w zdecydowanie lepszym stanie niż inne drogi tej kategorii. W okresie 

jesiennym drogi o nawierzchni żwirowej ulegają odkształceniu w bardzo krótkim czasie  

w zależności od intensywności opadów deszczów”. W związku z tym, że nie zgadza się  

z treścią otrzymanej odpowiedzi, wnioskuje o remont przedmiotowej drogi, a nie jej doraźne 

poprawianie. 

 

Mieszkaniec Olecka Nr 2 

nie chciałby, aby jego wypowiedź odebrano jako robienie komukolwiek kampanii wyborczej 

na przyszłość, ale chciałby oficjalnie podziękować Panu Krzysztofowi Fidlerowi, Panu 

Wojciechowi Leonarczykowi, Panu Karolowi Sobczakowi, Panu Burmistrzowi oraz Panu 

Pawłowi Giełazisowi, który był współorganizatorem manifestacji. Dodał, że nie zgadza się  

z opinią Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w której manifestujący zostali przedstawieni jako 

osoby zagrażające innym, ale ma świadomość, że urząd nie mógł tego inaczej sformułować. 
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Mieszkanka Olecka Nr 1 

zwróciła się do Radnych z apelem o to, by wzięli się do pracy i poruszyła następujące tematy: 

 remont drogi Gąski-Świdry, 

 zmiana ustawy o systemie oświaty w odniesieniu do 3-latków, 

 ośrodek dla cudzoziemców w Olecku, 

 wiatraki, 

 wypalanie traw i przycinanie dzikich róż na Osiedlu Siejnik w Olecku, 

 rondo i przejście dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego w Olecku. 

Zapytała, czy wszyscy Radni są uprawnieni do tego, by sprawować mandat i podała przykład 

Radnej Dunaj. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

stwierdził, że w związku z tym, że Mieszkanka nie bierze udziału w różnego rodzaju pracach 

Radnych nie powinna tej kwestii poruszać i oceniać. Poinformował, że wszyscy Radni mają 

prawo sprawować swoje mandaty. Odnośnie Radnej Dunaj powiedział, że sprawa toczy się  

w sądzie i ten organ jest kompetentny do jej rozpatrzenia. W związku z tym, że nie zapadła 

jeszcze żadna decyzja, Pani Dunaj jest pełnoprawną Radną Rady Miejskiej. 

 

Mieszkanka Olecka Nr 1 

powiedziała, że jej zdaniem w Olecku nic się nie dzieje, a Burmistrz robi tylko to, na co 

pozwala mu Rada. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odpowiedział, że osoby, które uważają, że Radni nie spełniają obietnic wyborczych mogą 

kandydować na radnych w kolejnych wyborach. 

 

Elżbieta Mazurek – członek Oleckiej Rady Seniorów 

poruszyła tematy dotyczące m.in.: 

 ograniczenia przetargu na zadaszenie kortów tenisowych przy hotelu Colloseum  

w Olecku do lokalnych przedsiębiorców oraz sposobu zadaszenia, 

 wyprowadzania psów na targowicy miejskiej oraz nieporządku panującego na jednej  

z prywatnych posesji przy targowicy, 

 potrzeby remontu budynku LOK i zagospodarowania terenów nad jeziorem. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

powiedział, że wszelkie pomysły dotyczące inwestycji w Olecku można zgłaszać w ramach 

inicjatywy lokalnej i wniosków do budżetu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

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

kartę głosowań Klubu Radnych OKO.  

W związku z problemem poruszanym podczas każdej sesji przez Sołtysa Sołectwa Świdry 

zgłosił wniosek, aby przygotować informację dotyczącą kosztów inwestycji remontu drogi 

Gąski-Świdry. 

Ponadto, zwrócił się do Mieszkańca Olecka Nr 1, którego zna od lat i powiedział, że stać go 

na lepszą satyrę i wypowiedź artystyczną. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

apelował do Radnych jak i osób spoza Rady, które biorą udział w sesjach Rady Miejskiej,  

aby z sesji nie robić targowiska i najpierw zastanowić się, co chce się powiedzieć. Padły 

słowa, że w Olecku nic się nie dzieje. Pamięta jak w 1998 roku został burmistrzem i może 

niektórym osobom przypomnieć jak wówczas wyglądało Olecko. Zapomniano, że wsie  
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nie miały wodociągów, kanalizacji, świetlic, a także jak wyglądało centrum miasta i park, 

ośrodek kultury oraz gdzie w Olecku było wysypisko śmieci. Olecko zmieniło się bardzo,  

a dowodem na to jest perfekcyjnie zrobiona gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa, dobre 

warunki w szkołach, znakomita baza sportowa, wyremontowane ulice, chodniki, place,  

a także fakt, że wciąż inwestuje się w kulturę. Natomiast jeśli chodzi o wygląd targowicy jest 

to zasługa mieszkańców, którzy wyprowadzają psy i nie sprzątają po nich. Najwięcej należy 

wymagać od siebie. 

 

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

Zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Olecku. 

 

 

 

 

          Protokołowała                  Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

      Karolina Kuskowska        Karol Sobczak        


